
 

 

 

KASVATAMMEKO KESTÄVIÄ KRISTITTYJÄ?  

Teini kuluttaa päivittäin kahdeksan tuntia digisisältöjä. Uni kärsii, liikunta vähenee, mutta 

merkityksellisintä on sisältöjen vaikutus tunteisiin, kokemuksiin, tietoon, arvoihin, 

minäkuvaan ja ihmissuhteisiin – kaikkeen meissä ja välillämme.  

         Aikamme haastaa kodit ja seurakunnat, jotka pyrkivät kasvattamaan uskossaan kestäviä 

ja valinnoissaan viisaita Jumalan valtakunnan kansalaisia ruutujen ruhtinaskunnassa. 

Tämänkin maailman suola ja valo ovat Jeesuksen seuraajat, joiden identiteetti on juurtunut 

Jumalaan. He toimivat arjessaan Hänen suunnitelmansa viisaina toteuttajina ympäristönsä 

parhaaksi – sen arvoja samalla kriittisesti tarkastellen.  
 

 

Miten kasvatamme tällaisia Jumalan valtakunnan kansalaisia ruutujen ruhtinaskunnassa? 

   

Neljä lapsi- ja nuorisotyön, teologian sekä viestinnän ammattilaista* etsii vastausta 

kysymykseen viidentoista asiantuntijan ja kokemusasiantuntijan kanssa. Eva Sarsa on 

Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) lapsiyön verkoston puheenjohtaja, Arno Alajoki Operaatio 

Mobilisaation (OM) toiminnanjohtaja, Maija Latvala Suomen Baptistikirkon (SBK) lapsi- ja 

nuorisotyön sihteeri sekä päätoimittaja ja Aki-Ville Auvinen freelancerina työskentelevä tuottaja-

ohjaaja. Asiantuntijoinamme toimivat muun muassa kasvatustieteen tohtori Elina Rautio, pastori 

ja yhteisöpedagogi Jussi Miettinen, pastori ja terapeutti Harri Kankare, perhetyöntekijä Sini-

Marja Aronen, Missionuorten (YWAM) hallituksen puheenjohtaja Henri Hermunen, 

nuorisotyönjohtaja Tommi Koivunen, nuorisotyöntekijä Sami Liikala sekä pastori ja piirijohtaja 

Tuisku Winter.    

 

Tuotamme kuusi sisällöllisesti ja teknisesti laadukasta, kokemuspuheenvuoroja ja 

keskustelua sisältävää videota sekä niiden teemoja syventäviä podcasteja ja artikkeleita. 

Teemat ovat: 
 

AIKA – Ruutujen ruhtinaskunnassa 

          IDENTITEETTI – Juuret Jumalassa 

                    VIISAUS – Uskommeko elääksemme vai kuollaksemme?  

                              SUHTEET  – Ylisukupolvista yhteyttä 

                                        KUTSUMUS  – Kunnianhimo Korkeimman käyttöön 

                                                  VASTAVIRTAAN – Syrjäytä itsesi 

 
 

Haluamme sysätä liikkeelle laajenevan keskustelun, jonka kautta kodeissa ja 

seurakunnissa löydetään uutta ajattelua, motivaatiota ja toimintaa.   

Pysy siis kuulolla, rukoile puolestamme ja harkitse, voisitko antaa 

rahalahjan projektin täysimittaisen toteutumisen varmistamiseksi. 

 Lisätietoa aiheesta: suomenevankelinenallianssi.fi/lapsityon-verkosto/ 

 

 
 

MITÄ?                                                        

6 x video                                           
+ 6 x podcast                              

+ artikkelisarja 

 

MIKSI?                                           
Jotta elintärkeä 

keskustelu alkaisi, 
jatkuisi ja muuttaisi 

ajattelua & toimintaa. 

 

MILLOIN?                            
Syksyllä 2020. 

 

KETKÄ?                                             

Eri alojen osaajat ja 
asiantuntijat 
+ eri-ikäiset 

kokemusasian-
tuntijat +rahoittajat 

+ esirukoilijat. 

 

KENELLE?  

Ammattikasvattajille 
ja vanhemmille, 
isovanhemmille, 

seurakuntien 
työntekijöille, 

vastuunkantajille, 
johtajille, aktiiveille.  

 

 

 

 

KYSY LISÄÄ! 
 

Eva Sarsa:  
eva@sarsa.ws / 040 509 

2413 (myös WhatsApp) 
 

Maija Latvala: 
maija.latvala@baptisti.fi / 

044 3881112 (myös 

WhatsApp) 

 

 

 

 

Mitä? 

 
Miksi? 
 
Milloin? 

 Ketkä? 

 

Kenelle? 

 


