
Kaste 2.0. 
Mikä muuttuu, kun kasteviestintää kehitetään?

Kokemuksia Turun Katariinanseurakunnasta

Turun Katariinanseurakunta on noin 15000 jäsenen 
seurakunta Itä-Turussa. Seurakunnan alueella elää vähän 
yli 27000 ihmistä. Seurakuntaan kuuluvat mm. Varissuon 
kansainvälinen lähiö, Ylioppilaskylä sekä Nummenpakan ja 
Pääskyvuoren pientaloalueet.



Tervetuloa! Kiva, 
että olet mukana!

Kanssasi tässä kanavassa

Kirkkoherra Leena 

Kairavuo

Kappalainen Outi Toljamo 

(hallinto ja kasvatus)

Kappalainen Anna Hälli 

(viestintä ja uudet

avaukset)



KYSYMYS SINULLE

Mikä sai sinut valitsemaan juuri tämän 

kanavan?

Mikä aiheessa kiinnostaa?



TUNNE TOIMINTAYMPÄRISTÖSI JA 

YHTEISÖSI
Millainen tieto voi olla avuksi, kun kasteviestintää 
kehitetään? Mistä sitä löytää? Miten yhteisön tarpeet saa 
selvitettyä?



TUNNE TOIMINTAYMPÄRISTÖSI

Mistä ja millaista tietoa 

on saatavissa?

 https://public.tableau.co

m/profile/kirkon.tutkimus

keskus#!/vizhome/KASTE
KYSELY2019/KASTE

Mitä tarkastellaan? 

Perpektiiviharha?

 Entä meillä?

https://public.tableau.com/profile/kirkon.tutkimuskeskus#!/vizhome/KASTEKYSELY2019/KASTE


TEE YHTEISTYÖTÄ

 Prosessit eivät aina ole 

siirrettävissä

 Tiedä, mitä muut jo 

tekevät

 Kenen/minkä tahon 

kanssa me/minä?

 Ei jossain hyvät/huonot 

työntekijät: aika ei aina 

ole sama



KOKEILE JA RESURSSOI

Jos kasteeseen halutaan panostaa, mihin kannattaa panostaa? 

Mitä Katariinassa on kokeiltu? Miten vielä lapsettomia nuoria 

aikuisia voi tavoittaa? Mikä on kirkkoherran rooli kokeiluissa?



Perheet odottavat hyvää palvelua – ja 

heillä on siihen täysi oikeus



Tekemisen perusasenne: Minimistä maksimiin,

välttämättömyydestä ilahduttamiseen



Yhteistyö ja kokeilut – alueen ihmisiä ei 

tavoiteta vain omien kanavien kautta



Mikä on kirkkoherran rooli omasta kuplasta ulos 

pyrkimisen mahdollistajana? Miten kohdata heitä, 

joita seurakuntien perinteinen viestintä ei tavoita?



VIESTI JA VAIKUTA VIISAASTI

Miten pitää kastetta esillä seurakunnan viestinnässä? Minkä 
viestin haluamme lähettää? Ja kenelle? Mitä kautta 
viestimme voisi tavoittaa oikeita kohderyhmiä? 



Viestimme ei ole: Kasteet vähenevät, nuoret 

aikuiset eivät halua kastaa lapsiaan ja jotkut 

pitävät kastetta hengellisenä väkivaltana.



Viestimme on: Kasteessa ei ole mitään 

epäilyttävää, se on tavallisen kristityn valinta, 

kaunis perinne ja lahja lapselle.



Viesti ei leviä helposti oman joukon 

ulkopuolelle. Kannattaa etsiä kiinnostavia 

näkökulmia.



Monesti huumori on hyvä keino. ☺ Kunhan 

huumori on yleisönkin mielestä hyvää.



Printissä 

tavoitteena 

Elämänläheisyys

Selkeys 

Virastokielen 

välttäminen



Mikä sitten muuttui? 

Vai muuttuiko mikään?
Kuinka onnistuneena voi pitää kasteprojektia, jonka seurauksena 

seurakunnan kastettujen määrä laskee? Vai onko se sittenkään niin 

yksinkertaista?



Oivalluksemme:

1. Kaste liittyy suurempaan kokonaisuuteen, siitä ei voi 

viestiä ohi muun. Ei auta viestiä kasteen merkityksestä, jos 

usko ja kirkko ovat merkityksettömiä.

2. Tähtäin kauempana kuin ensi vuodessa. Tavoite, että 

Kristuksen kirkko voisi olla tärkeä, ei vain 

Katariinanseurakunta.

3. Jokainen osaa ja voi – tärkeintä prosessin läpiajattelu 

seurakuntalaisen näkökulmasta ja halu palvella hyvin

4. Avoin asenne ja yhteistyö perheiden kanssa on 

arvokasta. Tehdään yhdessä! Meille saa esittää toiveita 

ilman, että leimataan vaativaksi.



Ja sitten vielä se yksi asia:

Yhä edelleen suuri enemmistö seurakuntamme jäsenistä 

haluaa kastaa lapsensa.

Meillä on hyvä mahdollisuus tavoittaa niitä perheitä, jotka 

eivät niin tee.

Seurakunnan elämässä on paljon mahdollisuuksia, iloa ja 

siunaustakin. Edessä on jotain uutta, mutta ei välttämättä 

jotain huonompaa.

Elämä on arvaamatonta. Koska tahansa voi tapahtua 

jotain hyvää. (Eeva Kilpi)



SIUNAUSTA JA ILOA SINUN TYÖHÖSI!

Aivan jokaiselle vastaantulijalle

rauhaa, Herra, rauhaa.

Työtä tekeville ja myös läheisille

rauhaa, Herra, rauhaa.

Avun kaipaajille, tälle kaupungille

rauhaa, Herra, rauhaa.

Epäonnistuneille, työssä pettyneille

rauhaa, Herra, rauhaa.

Ja myös työttömille, toivoon matkaaville

rauhaa, Herra, rauhaa.

Ilon hukanneille, maailmalle, meille

rauhaa, Herra, rauhaa.

Armoon turvaaville, meille etsiville

rauhaa, Herra, rauhaa. Aamen.


