
LASTENKIRKKO
MEDIA



MITÄ HALUAMME SAADA AIKAAN?  

● 3–8-vuotiaat lapset löytävät Lastenkirkosta iloa, turvaa ja 
vastauksia elämän suuriin kysymyksiin.

● Helpottaa seurakuntien työtä niin viestinnässä kuin 
varhaiskasvatuksessa.

● Lastenkirkon ilme on perheissä tunnettu ja mieluinen.

● Lastenkirkko tunnetaan pedagogisesti laadukkaasta sisällöstä 
myös yhteiskunnan varhaiskasvatuksen piirissä.

● Seurakunnat yhdessä sitoutuvat huolehtimaan Lastenkirkon 
resursseista niin, että sisällöntuotantoa voidaan tehdä 
pitkäjänteisesti ja tehokkaasti. 



LASTENKIRKKO ON YHTEINEN

Vantaan ja Oulun seurakunnat aloittivat 
Lastenkirkko.fi palvelun 2009. Nyt mukana jo 
15 yhtymää/seurakuntaa.  

Lastenkirkko-lehden juuret ovat vuonna 1890 
aloittaneessa Lasten Pyhäkoulu-lehdessä.

Lastenkirkon julkaisija on  Nuori kirkko ry. 
Lehden kustantaa Lasten Keskus.



LASTENKIRKON KEHITYS
Lastenkirkon digikonseptia on uudistettu 5 kertaa

2009-2014

2015 2015-2016 2015 -

2017 -
2019 -



LASTENKIRKKO 2020 - 2022

● Konseptia kehitetään palvelumuotoilun keinoin:

○ nopeita kokeiluja

○ etsitään parhaita lasten, perheiden ja 
seurakuntien yhteyttä rakentavia 
julkaisualustoja.

● Panostamme yhteistoimintaan, jotta joka seurakunnan 
ei tarvitse tehdä digi- ja painotuotteita.

● Olemme osa kasteeseen liittyvää lasten kasvun polkua.



LASTENKIRKKON KANAVAT

● Lastenkirkko.fi
● Päkän päivä -sovellus
● Lastenkirkon 

Youtube-kanava
● Fisucraft
● Lastenkirkko-lehti



LASTENKIRKKO.FI AUTTAA AIKUISIA

● Pitää aikuiset ajan tasalla Lastenkirkon eri kanavien 
sisällöistä.

● Lapsille tehtäviä, joita on mukava tehdä yhdessä 
aikuisten kanssa vaikka kerhossa.

https://lastenkirkko.fi/
https://lastenkirkko.fi/


PÄKÄN PÄIVÄ SOVELLUS 3-6-VUOTIAILLE

PÄKÄN PÄIVÄ -peli ladattavissa nyt Google 
play pelikaupasta, tulossa myös 
iOS-laitteisiin. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Lastenkirkko.PakanPaiva&hl=fi
http://www.youtube.com/watch?v=HSIxfqOQgU0
http://www.youtube.com/watch?v=HSIxfqOQgU0


PÄKÄN YOU TUBE-KANAVA 
YOUTUBE on perheiden 
suosikkikanava, siksi 
Lastenkirkko on myös siellä. 

Seurakunnallanne voi olla 
oma soittolista 
Lastenkirkon Tubessa.

http://www.youtube.com/watch?v=YVGD5jVUNVI
http://www.youtube.com/watch?v=YVGD5jVUNVI


LASTENKIRKON SOME-KANAVAT

Facebook ja Instagram 
markkinointia vanhemmille, 
isovanhemmille ja seurakuntien 
työntekijöille

Some-kanavat ovat yhteistä 
työtilaa kaikille seurakunnille



FISUCRAFT KOULUIKÄISILLE

Minecraft-palvelin Fisucraft 
on jatkossa osa kouluikäisten 
mediaa yhdessä Ttilan 
kanssa. Toiminta rahoitetaan 
edelleen osana 
Lastenkirkkoa. 

● Tutustu Fisucraft.fi

https://fisucraft.fi/


KEHITÄMME DIGITAALISTA LASTENKIRKKOA

Tukisumma suositus 0,05 euroa / seurakunnan jäsen. Muukin summa on mahdollinen. 
Rahoittajat kutsutaan mukaan ohjausryhmään, joka linjaa Lastenkirkon toimintaa. 

Mukana tällä hetkellä Espoon, Helsingin, Joroisten, Jyväskylän, Keravan, Kauhajoen, 
Lahden, Nurmijärven, Parkanon, Pornaisten, Raision, Salon, Seinäjoen, Turun ja 
Kaarinan, Vantaan, Viitasaaren ja Ylöjärven seurakunnat, sekä Kirkkohallitus, SPY 
ry, Seurakuntaopisto.



LASTENKIRKKO-LEHTI on 
nyt Päkän puuhat
● Uudistunut lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa

● Lehteä kehitetään perheiltä saadun palautteen mukaisesti 
toiminnalliseen suuntaan Päkän puuhina

Tilaa lehti lapselle kotiin

● Tilaa lehti nippuina seurakunnan tapahtumiin ja ryhmille

● Lisää tietoa: https://lastenkirkko.fi/lehti

https://lastenkirkko.fi/lehti


Kiitos huomiostasi
Lisätietoja: anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi


