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Kenelle ja miksi 
 
Nämä ohjeet on tarkoitettu auttamaan henkilöä, joka järjestää seurakuntanne SLK-tutkimuksen. 
Järjestäjänä voi olla pastori, seurakuntanne SLK-sovellusryhmän jäsen tai kuka tahansa, jolla on 
organisointikykyjä ja seurakunnan johdon valtuutus tutkimuksen tekemiseen. 
 

Ohjeet painottuvat SLK-tutkimuksen järjestämiseen. Samalla ne auttavat hahmottamaan seurakunnan SLK-
toiminnan kokonaisuutta, ottamaan edistysaskelia seurakunnan kehittämisessä ja löytämään hyödyllisiä 
apuvälineitä kehittämistoimen tueksi kuhunkin SLK-toiminnan ratkaisevaan vaiheeseen. 

 
Käsitteitä 
 

o SLK-tutkimuksella tarkoitamme kyselyä, jonka avulla määritetään seurakuntanne vahvuudet sekä 
alue, jonka kehittämisestä koituu suurin hyöty seurakunnalle.  

o Tutkimuksen tulosta kutsutaan SLK-profiiliksi tai seurakuntaprofiiliksi.  
o Seurakunnan kehittämistä SLK:n avulla kutsutaan SLK-prosessiksi tai SLK-kierroksi.  

 

SLK-prosessiin kuuluvat seuraavat päävaiheet:  
 
1. Tutkimukseen valmistautuminen  

2. Tutkimuksen toteutus  

3. Tutkimuksen tulosten analysointi ja jatkotoimenpiteiden 

suunnittelu  

4. Tavoitteiden asettaminen ja kehityssuunnitelman tekeminen  

5. Kehityssuunnitelman käytäntöön soveltaminen  

6. SLK-prosessin onnistumisen arviointi ja  

valmistautuminen uuteen SLK-tutkimukseen  

 

SLK-prosessi kehittää seurakunnan jäsenten hengellistä elämää ja palvelustyön laatua.  

Siitä on luonnostaan myönteiset seuraukset seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen. 

 
 

1. SLK-tutkimukseen valmistautuminen  
 

o USKO. Seurakunnan jäseniä kannattaa rohkaista palvelemaan Jumalaa lahjoillaan ja luottamaan: 
”…kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun.” (1. Kor. 3:7.)   

o NÄKY. Seurakunnan laadullisen kasvun sisältävän näyn jakaminen on tärkeämpää kuin pelkän 
informaation antaminen.    

o TIETO. Kyselyn järjestäjän kannattaa tutustua mahdollisimman hyvin SLK-kirjoihin ja –Internet-

sivuihin (www.slksuomi.fi). Suosittelemme, että ennen kyselyyn vastaamista jokaista tutkimukseen 

osallistuvaa informoidaan Seurakunnan Luontaisesta Kehityksestä ja siitä, miksi seurakunta tekee 

SLK-tutkimuksen. Voit halutessasi tilata SLK-toimistosta PowerPoint esityksiä ja esitteitä, joita voit 

käyttää jakaessasi tietoa (kari.polonen@gmail.com). Edullinen ”Avaintekijät lyhyesti” kirjanen on 

suositeltavaa jakaa kaikille tutkimukseen osallistuville. 
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Seuraavat kirjat auttavat Seurakunnan Luontaiseen Kehitykseen (SLK) tutustumisessa: 

o ”Avaintekijät lyhyesti” -kirjanen kaikille tutkimukseen osallistuville. 

o ”Seurakunnan luontainen kehitys” - Terveen seurakunnan kahdeksan 

avaintekijää. Tämä on SLK:n perusteos. 

o ”Miten maalaat maailmasi” - Seurakunnan luontainen kehitys. Tämä hyvin 

värikäs, käytännöllinen kirja ohjaa siis syvempään Jumalan tuntemiseen, mikä 

puolestaan koituu koko seurakunnan siunaukseksi. 

 

Voit tutustua kirjojen esittelyyn mm. niiden kustantajan Päivä Oy:n Internet-sivuilla: www.paiva.fi.  

Tilaa kirjoja suoraan Päivältä tai oman herätysliikkeesi tai kirkkokuntasi kustantajan kautta. Huolehdi, että 

kirjoja on jatkuvasti saatavana kaikille halukkaille seurakuntanne kirjamyynnin kautta. 

 

o RESURSSIT. Jokainen uusi istutus tarvitsee voimavaroja ja elintilaa. SLK-toiminta on tuloksellista 

vain, kun seurakunnassa varaudutaan antamaan sille huomiota, henkilöitä, aikaa ja vähän 

varojakin.   

 

 PÄÄTÖS. Päätös SLK-tutkimuksen tilaamisesta ja seurakunnan kehittämisprosessiin lähtemisestä 

tulee tehdä seurakuntanne toiminnasta vastaavien henkilöiden toimesta (esim. vanhimmistossa). 

Samalla valitaan ja valtuutetaan henkilö tai ryhmä johtamaan seurakunnan SLK-työtä.  

 

Koulutetut SLK-valmentajat ovat halutessasi käytettävissänne SLK:n esittelyssä, näyn vahvistamisessa ja 

kyselyn toteuttamiseen ohjaamisessa.  Luettelo heistä on osoitteessa www.slksuomi.fi. 

 

 

2. Tutkimuksen toteutus 
 

o Tilaa kyselylomakkeet SLK-toimistosta ja kysy neuvoa, jos jokin askarruttaa  
o Toimistoa hoitelee Kari Pölönen, puh. 0400 173 365, kari.polonen@gmail.com 
o Jos mahdollista, kyselylomakkeet kannattaa tilata sähköpostilla. Tällöin tilaus jää 

muistiin. (Puhelimeen vastatessa ei aina ole käsillä muistiinpanovälineitä.)  

 Jos lomakkeiden tilausviestiisi ei tule pian vastausta, ota yhteyttä uudelleen.  

o Kyselylomakkeiden tilauksen yhteydessä voit rohkeasti vaihtaa ajatuksia SLK- 

prosessista ja esittää mielessäsi olevia kysymyksiä.  
o Kyselylomakkeet toimitetaan sähköpostilla PDF-tiedostona.  

 

o Monista kyselylomakkeita riittävästi 
o Tutkimusta varten tarvitaan 30 kpl SLK-tutkimus –lomaketta ja yksi pastorin lisälomake 

 

o Valitse tutkimukseen osallistuvat   
o Yksi pastori / kirkkoherra tai heitä vastaava henkilö 

Pastori/kirkkoherra täyttää sekä ”SLK-tutkimus - pastorin lisälomakkeen” että ”SLK-tutkimus 

kyselylomakkeen”. Jos seurakunnalla ei ole pastoria, jonkun seurakunnan johtajista tulisi täyttää 

“pastorin lisälomake” (Tällöin osa kysymyksistä ei ole merkityksellisiä ja niihin voi jättää 

vastaamatta). Tämä henkilö täyttää myös ”SLK-tutkimus – kyselylomakkeen”. Jos seurakunnalla on 

useita pastoreita, vain johtava pastori täyttää pastorin lisälomakkeen ja kyselylomakkeen. Jos 

johtavaa pastoria ei ole, valitaan joku pastoreista vastaamaan pastorin lisälomakkeen kysymyksiin. 

Tämä henkilö täyttää myös ”SLK-tutkimus – kyselylomakkeen”. Jos pastori ei ole jonkin muun 

pienryhmän jäsen, hänen tulisi pitää seurakunnan johtoryhmää (vanhimmistoa tms.) omana 

pienryhmänään tässä kyselyssä.  
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o 29 seurakuntalaista, jotka kuuluvat seurakunnan ydinjoukkoon ja  
täyttävät seuraavat kriteerit: 

 He ovat mukana säännöllisesti seurakunnan kokoontumisissa.  

 Heillä on säännöllinen tehtävä seurakunnassa tai pienryhmässä.  

 He ovat jonkun pienryhmän jäseniä.  

Kaikenlaiset 3-20 hengen ryhmät täyttävät pienryhmän määritelmän (esim. solut, 

rukousryhmät, työmuodon johtoryhmä, opetuslapseusryhmä, 

jumalanpalveluksessa toimiva pienryhmä jne.)  

 Jos seurakunnassanne ei ole ollenkaan pienryhmiä, voitte silti tehdä SLK-

tutkimuksen. Suuri todennäköisyys kuitenkin on, että kokonaisvaltaiset 

pienryhmät tulevat olemaan heikoin lenkkinne. 
 
 

o Valitse tutkimukseen osallistujat seurakunnan jäsenrakenteen mukaan 

 Kriteerit täyttäviä henkilöitä tulee valita siten, että tutkimukseen osallistuvat 

henkilöt edustavat mahdollisimman hyvin seurakunnan rakennetta: eri ikäryhmiä, 

sukupuolijakaumaa, työmuotoja jne. 

 

o Kriteeri on tärkeämpi kuin määrä 
 Jos em. kriteerit täyttäviä seurakuntalaisia on alle 30, tällöin kaikki täyttävät 

kyselylomakkeen. 

 Jos kriteerit täyttäviä on yli 30, valitse satunnaisotos, joka edustaa koko 

seurakunnan ydintä ja rakennetta. 

 
o Kyselyn toteuttaminen  

o Vaivattominta on pyytää tutkimukseen osallistuvat vastaamaan kyselyyn samanaikaisesti 

esim. jumalanpalveluksen jälkeen.  

o Jos tämä ei ole mahdollista, ole huolellinen kertoessasi tutkimuksen palauttamisen 

viimeisestä palautuspäivästä.  

o Jaa lomakkeet kaikille osallistujille.  

o Käykää rauhallisesti yhdessä läpi vastaamisohjeet, jotka ovat kyselylomakkeiden alussa.  

o Pyydä osallistujia vastaamaan kysymyksiin melko spontaanisti ja antamaan lomakkeet 

tutkimuksen järjestäjälle. Painota, että lomake täytetään nimettömänä.  

 Tärkeää: avioparien ei koskaan tule täyttää kyselylomaketta yhdessä. Jos 

molemmat täyttävät tutkimuksen osallistujan kriteerit, niin molemmat täyttävät 

oman lomakkeen. 

o Järjestäjän tulee säilyttää lomakkeen täyttäjien anonymiteetti.  

 
 

o Lähetä täytetyt lomakkeet SLK-toimistoon: 
 

SLK Suomi, Kari Pölönen 

Vironkatu 31 

57200 Savonlinna 

 
o SLK-toimisto lähettää seurakuntanne SLK-profiilin ja siihen liittyvän ”Profiili +” tiedoston (noin 20 sivua) 

kahden viikon sisällä siitä, kun se on saanut kyselylomakkeet. 
 

Lasku lähetetään seurakunnalle sähköpostitse. Tutkimustulokset toimitetaan seurakuntaan SLK- 
valmentajan tai Suomen SLK:n toiminnanjohtajan kautta, kun seurakunta on maksanut SLK-profiilin.  
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Seuraavien vaiheiden toteuttamisessa kannattaa käyttää 
”Näin toteutuu  Seurakunnan luontainen kehitys” –kirjaa. 

o Kirja on hyvä olla kaikilla SLK-johtoryhmän jäsenillä 

o Hyödyntäkää sitä suunnitellessanne ja toteuttaessanne seuraavia SLK-askelia 

 
3. Tutkimuksen tulosten analysointi ja 

jatkotoimenpiteiden suunnittelu 
 

o Päättäkää seurakunnan johdossa, keille ja miten tulokset jaetaan ja analysoidaan. 

o Analysoikaa tutkimuksen tulokset SLK-johtoryhmän ja tutkimuksen osallistuneiden henkilöiden 

kokoontumisessa. Suosittelemme, että analysointia johtaa SLK-valmentaja. 

o Käy läpi sivut 15–17 ja 228–234 kirjasta Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys  

 

4. Tavoitteiden asettaminen ja kehityssuunnitelman tekeminen 

o Määritelkää SLK-johtoryhmässä seurakuntanne nykyinen (on) ja ihanteellinen (pitäisi olla) tila: 

Sivut 24–25 ja 42–45 kirjassa Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys auttavat. 

o Tunnistakaa syyt nykyiseen heikoimpaan lenkkiin.  
 

o Selvitä, miten hyödyllisiä ulkopuolisen SLK-valmentajan palvelut olisivat.  

Voit pyytää SLK-toimistosta tiedotteen valmentajien käyttömahdollisuuksista. 
 

o Ota yhteyttä valitsemaasi SLK-valmentajaan ja sovi ensimmäinen (tai jatko-) tapaaminen (esim. 

tueksi näiden vaiheiden läpikäymisessä ja toiminta- tai opetussuunnitelman luomiseksi). 

o Kehittäkää räätälöity toteuttamisohjelma: Kirjan Näin toteutuu seurakunnan luontainen 

kehitys sivuilla 26–39 on käytännön toimenpiteitä, joilla seurakunnan luontaisen kehityksen 

periaatteet voidaan yhdistää seurakuntanne jokapäiväiseen elämään. 

 

5. Kehityssuunnitelman käytäntöön soveltaminen 

o Kohdistakaa kaikki toimenpiteet nykyiseen heikoimpaan lenkkiinne 

o Huomioikaa heikoin lenkkinne myös valitessanne puhujia seurakuntaan. Käyttäkää vierailijoina 

henkilöitä, jotka voivat tukea kehitystänne ajankohtaisessa haasteessanne. 

o Käyttäkää apunanne Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys –kirjan sovelluslomakkeita 

ja tarkistuslistoja ideoidessanne ja tukevat tätä prosessia. 

 

6. SLK-prosessin onnistumisen arviointi ja valmistautuminen  
uuteen SLK-tutkimukseen 
 

o Käyttäkää apunanne Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys –kirjan tarkistuslistoja 

o Huomatkaa edistyminen, esittäkää julkisesti kiitosaiheita ja juhlikaa seurakunnan kanssa.  

o Käyttäkää uuden SLK-tutkimuksen tekemistä osana arviointia. Luultavasti se antaa lisää 

kiitosaiheita. 
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Esimerkkikuva SLK-prosessin pääkohdista ja ajoituksesta  
 

 
 

 
Tutkimuksen toteutuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset  
 

o Järjestäjänä voit kerätä kyselylomakkeet suljetuissa kirjekuorissa, jotka avataan vasta SLK-

toimistossa.  

o Kyselylomakkeita ei lueta paikallisseurakunnassa, vaan tiedot kerätään SLK-toimistossa.  

o SLK-tutkimuksen tulokset lähetetään sovitusti sinulle, joka järjestät tutkimusta tai jollekulle 

muulle seurakunnan edustajalle tai SLK-valmentajalle, joka auttaa seurakuntaanne.  

o SLK-tutkimuksen tuloksia KÄSITELLÄÄN AINA LUOTTAMUKSELLISINA, eikä niitä esitetä 

julkisesti muille tahoille.  

Jos joku taho haluaa tuloksia käyttää, seurakuntaanne otetaan yhteyttä.  

o  SLK-tutkimuksen tulokset menevät kunkin kirkkokunnan kansallisen SLK-tiimin jäsenelle ja 

jäävät SLK-toimistoon varmuuskopioksi kahtena kappaleena.  

 

Ei ole "huonoja" lähtökohtia.  
Ainoa toivoton tilanne on se, johon et halua puuttua. 

(Miten maalaat maailmasi s. 183, ”VÄLÄYS”) 

 
Siunaavin yhteistyöterveisin, 

 ”jottei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän”, 

Kari  


