
SLK-kierto  

Seurakunnan luontainen kehitys aktivoi seurakuntaan muutosprosessin, jota 

kutsutaan SLK-kierroksi. Kierron aikana arvioidaan tehtyjä toimenpiteitä 

heikoimman lenkin vahvistamiseksi. Osa tätä arviointia on seuraavan SLK-

tutkimuksen tekeminen. 

Valmennus varmistaa tulokset 

Kokemuksen mukaan SLK-valmennusta saaneista seurakunnista 85 % on 
kasvanut. Vastaavasti vain 50 % seurakunnista, jotka eivät ole valmennusta 
ottaneet, ovat hyötyneet seurakuntatutkimuksesta. SLK-valmentajat on 
listattu SLK-nettisivuilla. Koulutetut SLK-valmentajat voivat auttaa 
seurakuntaa tutustumaan SLK-periaatteisiin, valmistautumaan tutkimukseen, 
viemään kehitysprosessia eteenpäin ja kouluttamaan luonnonmukaista 
ajattelu- ja toimintatapaa.    

SLK-tutkimuksen hinnat 

Yhden tutkimuksen perushinta 450,00 €  

Alle 500 jäsenen seurakunnille 20 % alennus 360,00 €  
Alle 100 jäsenen seurakunnille 40 % alennus 270,00 € 

Useamman vuoden SLK-prosessiin sitoutuneet seurakunnat saavat 
perushinnoista lisäalennusta.  

 
 Ole hyvä, ota rohkeasti yhteyttä! 

Seurakunnan Luontainen Kehitys (SLK)  

Vironkatu 31, 57200 Savonlinna  

www.slksuomi.fi 

Facebook / SLK  

Toiminnanjohtaja Kari Pölönen, 0400 173365, kari.polonen@gmail.com 

SEURAKUNNAN  

LUONTAINEN KEHITYS (SLK) 

www.slksuomi.fi 

 
Ihminen kaavailee monenlaista,  

mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan. Snl. 19:21     

 

Jumalan työtoveruutta Hänen ajatustensa mukaisesti 
 

• Seurakunnan luontaisen kehityksen (SLK) perusajatuksena on soveltaa 
kristityn elämään ja seurakunnan hoitamiseen Jumalan ajatustapaa ja 
toimintaperiaatteita ”Luonnonmukaisuutta”. Tämän perustana ovat 
raamatulliset periaatteet, maailman laajimman seurakuntakasvun tut-
kimuksen tulokset, kansainväliset ihmissuhteet ja laaja kokemus. 

• SLK:n yhteistyöverkostossa on noin 70 000 seurakuntaa. Yli 70 maassa on 
päätetty perustaa kansallinen SLK-toiminta. Miljoonat kristityt ovat 
kokeneet, että SLK-yhteisö auttaa heitä kokemaan kaiken sen, mitä 
Jumalalla on varattuna heitä varten. 

 

Inhimilliset ratkaisumallit 

uuvuttavat 
 

Viereinen kuva (vas.) on ikään kuin 
profeetallinen kuvaus suuresta osasta 
Kristuksen seurakuntaa.  Seurakunta 
menee eteenpäin, mutta hyvin hitaasti ja 
raskaasti.  Miksi? Onko se Jumalan tahto? 
Entäpä jos turhautumisemme pääsyyt 
johtuvatkin itsestämme?  

Usein matkanteon hankaluus ja työn vaivalloisuus johtunee ”neliskulmaisista 
pyöristä”: huonoista rakenteista ja suunnitelmista, toimimattomista 
toimintatavoista sekä näyn puutteesta.  Ehkä Jumala haluaisi sanoa monille: 
”Paha sinun on potkia pistintä vastaan.” (Ap.t. 26:16) 



Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta...  

Matt. 6:28 

 

Kuinka jokainen seurakunta voisi kasvaa?  
Saksalainen Christian Schwarz toteutti 1990-luvulla laajan seurakuntakasvun 
tutkimuksen. Se tehtiin 32 maassa, joista osa edusti jokseenkin maallistuneita 
valtioita, kuten Suomea.  Yli 1000 seurakuntaa 6:lla eri mantereella osallistui 
tuohon tutkimukseen.  Tutkimukseen saatiin yli 4,2 miljoonaa vastausta. 
Tutkimuksen johtopäätöksistä on syntynyt kirja nimeltä ”Seurakunnan 

luontainen kehitys” (SLK, Päivä Oy 2003). 
Tutkimuksen oivallukset ovat raamatullisia 
periaatteita, joita Jumala käyttää. Niiden on 
havaittu toimivan kaikkialla, kuten maan 
vetovoima. Jokainen seurakunta ja kristitty voi 
soveltaa SLK:n periaatteita arkielämässään sekä 
lähetystehtävässään ja huomata niiden toimivan. 

 

Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. 1. Kor. 3:6. 

 

SLK:n 5 perusominaisuutta 
 
1. Keskitytään enemmän seurakunnan laadun kuin määrän kehittämiseen.  

 Matt. 7:17, Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä… 

 Määrällinen kasvu on seurausta seurakunnan laadusta 
toiminnan kahdeksalla pääalueella: Valtuuttava johtajuus, 
Lahjoihin perustuva palvelutehtävä, Intohimoinen hengellisyys, 
Toimivat rakenteet, Innoittava jumalanpalvelus, Kokonaisvaltaiset 
pienryhmät, Tarveperusteinen evankeliointi, Rakkaudelliset 
ihmissuhteet.  

 Seurakunnan laatuprofiili saadaan selville SLK-tutkimuksella. Kasvua 

ehkäisee eniten kaikkein heikoimmin kehittyneet laatutekijät. 

2.  Tähdätään ”Aivan itsestään kasvun” vapautumiseen. 

 Maa tuottaa sadon aivan itsestään,… (Mark. 4:26-29)  

 Tämä periaate toimii ja havaitaan kasvavissa seurakunnissa kaikkialla 
maailmassa. Jokainen seurakunta, jossa kukin em. kahdeksasta 
laatutekijästä on yltänyt tietylle tasolle (laatuindeksi 65), on ”aivan 
itsestään” kasvava seurakunta.   

 
3. Toiminnan kaikilla alueilla rohkaistaan luovuutta, aitoutta, 

moninaisuutta. 

– Malliseurakuntien toiminnan kopioiminen ei tuota tulosta.  

– Jokaisen seurakunnan on viisainta keskittyä hyödyntämään ne 

voimavarat, jotka Jumala on jo antanut sille. 

 

4. Uskovia johdetaan raamatulliseen ajattelu- ja elämäntapaan. 

– Se on radikaalia kasvua ja tasapainoa viisauden, käytännön 

toiminnan ja Hengen vaikutuksen välillä. 

5. Se toimii!  

– SLK-kehitysprosessin myötä seurakuntien kasvu on lisääntynyt 

keskimäärin 51% ensimmäisen ja kolmannen tutkimuksen välillä. 
 

SLK-tutkimus 

Moni seurakunta lähtee mukaan Seurakunnan luontaiseen kehitykseen 
teettämällä ensiksi seurakuntatutkimuksen. Se vastaa muun muassa 

kysymykseen: mikä kahdeksasta 
laatutekijästä on seurakunnan 
nykyinen heikoin laatualue, 
”heikoin lenkki”.  

Seurakunnan määrällisen 
kasvun kannalta on todettu 
olevan tehokkainta heikoimpaan 
lenkkiin keskittyminen.  

Katso viereistä kuvaa. 


