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PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus
Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten
parissa heidän äidinkielellään.
Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja
sakramenteista.
Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja
rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon
lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittynä koko elämänkaaren
ajan; arjessa ja juhlassa.
Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.
(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)
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SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa
ja päättää seurakunnan varojen käytöstä.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden
toimikausi on neljä vuotta. Seurakuntaneuvoston jäsenet olivat Försti Esko, Hautamäki Pirkko,
Isokoski Sauli, Hellén Ulla, Karhula Ritva, Kettula Sami, Koskela Kari, Koski Kaisa, Rannankari
Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Silvennoinen Pentti, ja Varila Antero. Kustannuspaikka sisältää
kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

Keskeiset

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

- strateginen suunnittelu

-varsinaisen strategian suunnittelua
siirrettiin edelleen vuodella eteenpäin
yhtymän sisäisten muutosten
(seurakuntaliitokset) ja uuden
kirkkolain voimaantulon odottelun
vuoksi.

painopistealueet

-vuoden 2020 suunnittelussa
toteutettiin jonkin verranstrategista
suunnittelua määrittelemällä yhteisiä
tavoitteita koko seurakunnalle
Toiminnalliset

- johtosääntöjen uudistaminen

tavoitteet

- uusien luottamushenkilöiden
perehdytys
- seurakunnan strategian päivittäminen
- uuden neuvoston 1. kokous Merilässä

-johtosääntöjen uudistaminen päätettiin
siirtää eteenpäin uuden kirkkolain
voimaantuloa odottamaan
-luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden yhteinen kauden aloitus
seurakuntakeskuksessa. Tutustuttiin
toimintaan ja poimittiin sieltä
merkityksellisiä työn muotoja.

Toteutuminen
Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2019 12 kertaa. Puheenjohtajana toimi Lotta Endtbacka,
sihteerinä Kirsi Seppälä 15.11.2019 asti, jonka jälkeisissä kokouksissa sihteerinä Lotta Endtbacka.
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SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä
Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat
toimintamuodon resurssit. Seurakuntasihteerinä toimi 15.11.2019 saakka Kirsi Seppälä. Virka oli
loppuvuoden auki ja täytettiin jälleen 1.1.2020.

Keskeiset
painopistealueet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- saavutettavuuteen ja
asiakaspalveluun panostaminen
- kontaktipisteenä seurakuntalaisiin,
sidosryhmiin ja työntekijöihin
- asiakaspalvelu

Toiminnalliset
tavoitteet

- suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
- asioinnin tekeminen helpoksi
(puhelin, sähköposti, aukioloajat),
- sijaisuudet

Tavoitteiden toteutuminen
-kehitettiin edelleen sijaisjärjestelyjä
ja tiedotusta kanslian ollessa
tilapäisesti suljettu
- yhteydenpito yhtymän ja muiden
seurakuntien työntekijöiden kanssa
-yhteistyö hautatoimiston kanssa

-yhteistyö hautatoimiston kanssa
-toteutui

Toteutuminen

Seurakuntakanslia toimi seurakunnan kaiken toiminnan keskipisteenä. Seurakuntakanslian merkitys
ja tärkeys tuli todennettua, kun seurakuntasihteerin virka oli avoinna ja kansliaa hoidettiin
tilapäisjärjestelyin loppuvuodesta 2019.
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JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä
Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävänä on toimittaa seurakuntayhteisön keskeinen kokoava
tapahtuma kaikkina pyhäpäivinä pääosin messuna. Sen tehtävänä on mahdollistaa aito, avoin,
ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia
pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (kaksi pappia viranhoidossa, lokakuun
alusta yksi virassa, loput papintehtävät sijaisjärjestelyin), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset
toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.
Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset
painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja
toteuttama jumalanpalvelus

Toiminnalliset
tavoitteet

- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja
eri työalojen huomioiminen
- säännöllisesti avustajia mukana
toteuttamassa jumalanpalvelusta
- sidosryhmien ja muiden
yhteistyötahojen kutsuminen mukaan
- kynttelikön säännöllinen
käyttäminen vainajista kiitettäessä
- kastepuun käyttö ja siitä
informoiminen kastettavien
vanhemmille

-toteutui osittain
-toteutui osittain
-toteutui hyvin kevätkaudella, osin
myös syyskaudella
-toteutui osin, syyskaudella
vähemmän. Sydänyhdistyksen
kanssa säännöllistä yhteistyötä
-toteutui osittain
-toteutui

Toteutuminen
Jumalanpalvelukset toimitettiin pääasiallisesti messuina. Jumalanpalveluksia rikastuttivat erilaiset
niiden pitopaikat kuten seurakuntakeskus ja Johanneksen kappeli. Messujen kävijämäärä oli
keskiarvolta 69 ihmistä (vuonna 2018 79ihmistä/tilaisuus). Syitä kävijämäärien putoamiseen
voidaan etsiä puutteellisista tilastoinnista ja toisen papin puuttumisesta loppuvuodesta. Kasteen
sunnuntaina jaettiin perhekirkon yhteydessä kastepuun hedelmät vuoden 2018 aikana kastetuille.
Perhekirkko järjestettiin leikkipuiston käyttöönoton yhteydessä ja itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.
Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty varsinkin erityispyhinä vaihteluun erilaisine
toimintatapoineen, joita on toteutettu yhdessä eri työalojen kanssa. Jumalanpalvelusten
kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen liittyen alkuvuodesta 2019 toteutettiin
jumalanpalvelusryhmät, jotka avustivat kevätkaudella 2019 kerran kuussa jumalanpalveluksissa.
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SIUNAUKSET

Tehtävä
Siunaustilaisuus on yhteinen jumalanpalvelus, joka pyrkii kohtaamaan ja hoitamaan seurakuntalaisia
surun ja menetyksen hetkellä. Keskustelut ennen siunausta omaisten kanssa sekä myöhemmin
sururyhmässä ovat olennainen osa tehtävän hoitamista.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Seurakuntakeskus ja sen henkilökunta palvelevat sekä hautauskeskusteluissa että sururyhmien
kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja
muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin
palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset
painopistealueet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- omaisten tukeminen surunsa
käsittelyssä

Tavoitteiden toteutuminen
-toteutui

- hyvä ja joustava palvelu käytännön
asioiden hoitamisessa

-yhteistyö hautatoimiston kanssa

Toiminnalliset
tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan
tasalla pitäminen

-toteutui
-toteutui osin

- aktiivisuus yhteydenpidossa
-”hautauspolku”, hautauksen kaikkien
eri osa-alueiden läpikäyminen
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
-aikaa surevien kohtaamiseen
- Pieni kyynel –kirjan jakaminen
omaisille

-jäi kesken viranhaltijamuutosten
vuoksi

-toteutui
-toteutui

Toteutuminen
Hautaan siunaamisia oli vuonna 2019 yhteensä 71. Kuolleita oli 61; osa haudattiin muualle tai
siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon
kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli 10. Iso osa pitää muistotilaisuuden
seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa pappi on usein mukana – kanttori vain pyydettäessä
esiintymään. Hautaukset olivat selkeästi eniten toimitettu kirkollinen toimitus.
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MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä
Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja
välittää heille kokemus Kristuksen läsnäolosta ja seurakuntayhteydestä. Kaste- ja vihkikeskustelut
seurakunnan tiloissa tai kodeissa ovat olennainen osa toimitusta.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Kasteista noin puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa – toinen puoli kodeissa. Vihkimisistä suurin
osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän
kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa.
Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan kirja, kastekynttilä sekä
vapaaehtoisten neulomat sukat.

Keskeiset
painopistealueet
Toiminnalliset
tavoitteet

Toteutuminen

Kaudelle asetetut tavoitteet
- kaste- ja vihkikeskustelujen
sisällöllinen syventäminen

Tavoitteiden toteutuminen
-toteutui

- tiedotuksen ja opastuksen ajan
tasalla pitäminen
-perheiden muistamiseen
panostaminen (villasukat ja kirjalahja)
- aktiivisuus yhteydenpidossa
(toiminnasta kertominen, esim.
perhokerhot, kirkkomuskari)
-kastepuusta informoiminen ja
perheille mahdollisuus ripustaa lapsen
”hedelmä” puuhun

-toteutui
-toteutui

-toteutui
-toteutui, mutta perheet eivät vielä
ole lähteneet suuri joukoin mukaan

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 8 (edellisvuonna 7), avioliiton siunaamisia 1
(edellivuonna 2). Kasteita oli 38, joista vauvoja 33 (edellisvuonna yhteensä 32).
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AIKUISTYÖ

Tehtävä
Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkiä luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja
tekemään mahdolliseksi kristittynä ja täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Myös
yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantaa
vastuuta eri tavoin.
Resurssit
Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, nuorten aikuisten raamattupiiri, Elämä
ristissä-illat) sekä harrastusryhmät (Äidit kämpällä, askarteluillat, posliinipiiri) sekä
maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden
kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit.
Talousarvion perustelut
Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja
sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

Keskeiset
painopistealueet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri
tehtäviin
- väestön ikääntyessä seniorityöhön
panostaminen myös aikuistyössä, mm.
ikäihmisten muistaminen

Toiminnalliset
tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen
-toteutui osittain

- toimintamahdollisuuksista
informoiminen (tiedotus)

-laitoskäynnit yhdessä kanttorin
kanssa
-syntymäpäiväjuhlat ja niiden
sisällön uudistaminen
-toteutui

- vierailut ryhmien kokoontumisissa
säännöllisesti
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten
tarpeiden mukaan
- Raamattuopetuksen kehittäminen

Toteutuminen
Kotikäyntien ja sielunhoidon tarve lisääntyivät. Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit
Merilässä ja srk-keskuksessa, posliinipiiri Länsikunnaantalolla. Kamalat äidit- vertaistukiryhmä,
seurakuntakeskukseen tutustuminen ja Merilä retki turvapaikanhakijoille, Elämä ristissä-illat kevätkaudella
2019
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MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä
Tehtävänä on erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri järjestöjen ja
herätysliikkeiden kanssa niin, että kirkkomme ydinsanomaa pidetään esillä. Tehtävänä on myös
seurakuntayhteyden tukeminen mahdollisimman monipuolisesti.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Toimintaan osallistuvat kaikki työntekijät, mutta pääasiassa papit ja kanttori yhdessä
seurakuntalaisten kanssa. Osa pappien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Keskeiset
painopistealueet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen

Tavoitteiden toteutuminen
-toteutui osittain

Toiminnalliset
tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista
informoiminen (tiedotus)

-toteutui

- vierailut ryhmien kokoontumisissa
säännöllisesti

-toteutui osittain

- toiminnan kehittäminen tarpeiden
mukaisesti

-toteutui osittain

Toteutuminen
Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa, muun muassa virsi-illat srk-keskuksessa ja Merilässä. Kurkkaa
kirkkoon –seurakuntapäivä kokosi kirkon pihalle noin 220 henkeä erilaisiin toimintapisteisiin
huhtikuussa 2019.
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TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä
Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma
seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän keinon. Tehtävänä on myös
tukea eri työaloja sekä vahvistaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Pääosan tiedotuksesta muodostivat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa perjantaisin, talouksiin jaettavat
tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluajan tiedote) sekä
viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja
viestinnästä vastasi seurakuntasihteeri työalojen avustuksella.

Keskeiset

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

- verkkoviestintä

-- ajantasaista ja täsmällistä

- sosiaalinen media (kohtaaminen
verkossa)

- kohderyhmäviestintä korostui
entisestään; sisältö, tyyli, kanavat

- lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei
erillisilmoituksia

-toteutui

- kirkon viestintäohjelma

-jäi kesken viranhaltijamuutosten
vuoksi

Toiminnalliset

- tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus

tavoitteet

- sisäinen viestintä

- kunnossa, mutta viime hetken
muutoksista tiedottaminen
haasteena

painopistealueet

- hengellisen sisällön tuottaminen
kotisivuille (blogit, hartauskirjoitukset
jne)

-blogi perustettu, mutta kirjoittajien
pestaaminen kesken

-vuorovaikutteisuus

-toteutui jonkintasoisesti erityisesti
sosiaalisessa mediassa

- neuvoston päätökset kotisivuille

-toteutui osittain

Toteutuminen

Ilmoitukset PS Pulssissa ovat kustannuspaikan suurin menoerä. Ilmoitukset pyrittiin pitämään
lyhyinä ja keskittämään tarkemmat tiedot esimerkiksi tapahtumista kotisivuille ja sosiaaliseen
mediaan. Painatuskulut muodostuivat suurimmaksi osaksi jouluesitteen painatuksesta. Muu
materiaali tulostetaan pääosin itse.
Viestinnässä pyrittiin lisäämään vuorovaikutteisuutta ja merkityksellisyyttä. Sisällöntuotantoon ja
visuaaliseen viestintään panostettiin. Kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Loppuvuodesta
seurakuntasihteerin puuttuminen vaikutti tiedotuksn toteutumiseen, vain välttämätön toteutettiin.

20220 MUSIIKKI
Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden
seurakuntatilaisuuksien varustaminen "viidennellä evankeliumilla", sekä seurakuntalaisten parissa
tehtävä kirkkomusiikki- ja musiikkikasvatus. Kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta, osin vapaaehtoisin
voimin, tarjoaa seurakuntalaisille hyvän mahdollisuuden olla toteuttamassa messua ja muiden
tilaisuuksien välityksellä tuoda kristillinen sanoma musiikin keinoin seurakuntalaisten keskelle.
Resurssit
Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimi aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä
kirkkomuskari. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia.
Loppuvuodesta saatiin Johanneksen kappeliin uudet virtuaaliurut.
Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta
musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat
vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.
Kaudelle asetetut tavoitteet
Keskeiset
painopistealueet
Toiminnalliset
tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen
- seurakunnan monipuolinen
musiikkitoiminta
-yhteistyö eri tahojen kanssa
(oman seurakunnan sisällä,
yhtymän seurakuntien kanssa
ja paikalliseen
musiikkielämään liittyminen)

- toteutui
- toteutui

Toteutuminen
Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia
yhteensä noin 40. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla.
Projektiryhmää Luminoa ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitilaisuuksia oli 12 (14 vuonna
2018), joiden osallistujamäärä oli 1962 henkilöä. Kirkkomuskarissa oli osallistujia noin 10 lasta ja
5-7 aikuista. Illalla pidettävässä 4-12-vuotiaille suunnatussa Muskarikuorossa keväällä on käynyt 47 lasta. Syksyllä yhdistetty perhekerho ja muskari keräsi saman verran osallistujia.
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PERHETYÖ

Tehtävä
Perhetyön tehtävänä on perheiden tukeminen kristillisen kasvatuksen antamisessa ja kristillisen identiteetin
luomisessa seurakuntayhteydessä. Tehtävänä on myös tarjota samassa elämäntilanteessa oleville perheille ja
niiden jäsenille yhteen tulemisen ja vertaistuen mahdollisuuksia.

Resurssit ja talousarvioperustelut
Vastaava lastenohjaaja vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan
on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä
erilaisia teemakokoontumisia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään
syntymäpäivätervehdykset. Vuoden aikana 5 vuotta täyttävät lapset kutsutaan perheineen
syntymäpäiväjuhlaan, jossa lapset saavat lahjaksi Lasten Raamatun.

Keskeiset
painopistealueet

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

- perheille suunnattavien
erityistapahtumien kehittäminen

-kurkkaa kirkkoon-tapahtuma,
perheiden ulkoilutapahtuma
yhteisvastuukeräyksen merkeissä,5vuotis juhlat

- perheiden tavoittaminen ja
osallistuminen säännöllisesti
-yhteistyön kehittäminen kunnan
ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.

-aamuperhekerhossa ja muskarissa
paljon kävijöitä.
-kerhossa mukana
maahanmuuttajalapsia.

Toiminnalliset
tavoitteet

- erityistapahtumat (”kurkkaa
kirkkoon”-tapahtuma, askarteluillat,
kummipäivä, 5-v. syntymäpäivät)

-kevään ja syksyn askarteluillat
suosittuja, ”kurkkaa kirkkoon”tapahtuma,5-v. syntymäpäivät

- perheille suunnattuja
jumalanpalveluksia n. 5 kpl
toimintakaudessa

-perhe jp:t erityisesti lapsille
suunnattuja/ 4 kpl toteutui
-kummipäivä ei toteutunut
-ohjattu ikoninäyttely pääsiäisenä

Toteutuminen
Perhekerhoja toimi kaksi, kevätkaudella seurakuntakeskuksessa ja Isokatu 5:ssä. Syyskaudella Kirkkorannalla
ja iltaperhekerho seurakuntakeskuksessa. Perhekerhot ovat olleet suosittuja osallistujamäärän ollessa jopa yli
20 henkeä/kerho. Iltaperhekerho lopetettiin, koska kerhossa kävi vain muutamia seurakuntalaisia. Kerhot
kokoontuivat kerran viikossa. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin
Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa. Kävijöitä 20-50 henkeä/kerhokerta.
Perhejumalanpalvelukset olivat erityisesti lapsille suunnattuja ja ne järjestettiin 13.1 Kasteen sunnuntaina, 3.2
Kynttilän päivänä, 22.9 kaksikielinen jumalanpalvelus sekä uuden leikkipuiston avajaiset ja 1. Adventtina.
Perheet osallistuivat perhejumalanpalveluksiin vaihtelevasti.
Helmikuussa yhteisvastuun aloitusta vietettiin lapsityössä perheiden ulkoilupäivän muodossa
seurakuntakeskuksessa. Storstaran tilan rekikyyditys ja ilmainen tarjoilu kirkon jälkeen houkutteli paikalle
noin 100 henkeä.
Huhtikuussa järjestettiin kaikkien työmuotojen yhteinen, koko perheelle suunnattu tapahtuma ” Kurkkaa
kirkkoon” kirkon pihassa. Mukana oli Storstaran tilalta eläimiä ja hevoskärryajelua kirkon ympäri.
Tapahtumassa noin 220 kävijää.
Viikolla ennen äitien- ja isäinpäivää on ollut askartelutapahtuma perheille, jossa on voinut valmistaa lahjoja ja
kortteja. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja.
Joulukuussa järjestettiin perhekerhojen ja päiväkerhojen yhteinen joulupuuro. Lasten kauneimmissa
joululauluissa oli mukana kirkonrotta Aatos.
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PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä
Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerhoympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen
kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Työmuodolla on asianmukaiset toimitilat kalustoineen ja koulutetut lastenohjaajat yhdessä vastaavan
lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin kanssa. Toiminta koostuu viikoittaisista päiväkerhoista,
perhejumalanpalveluksista, retkistä ja teematapahtumista. Kustannukset muodostuvat osin vastaavan
lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalien hankinnasta.

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset

- kirkkovuodessa eläminen

painopistealueet

- perhekirkot ja –messut

-kerhojen uskonnollisessa
kasvatuksessa seurataan
kirkkovuoden kulkua.

-päiväkerhon kehittäminen vastaamaan
paremmin perheiden tarpeita
-toiminnan kehittäminen kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta

-perheille suunnattuja
jumalanpalveluksia toteutui neljä
- kaksikielinen päiväkerho
yhteistyössä ruotsinkielisen
seurakunnan lapsityön kanssa.
-päiväkerhoon on osallistunut alle
kolme vuotiaita lapsia
-lapsen osallisuutta kaikessa
toiminnassa lisätty

Toiminnalliset
tavoitteet

- nykyinen päiväkerho 4 kertaa
viikossa vaihtuu päiväkerhoon (2
kertaa viikossa) ja avoimeen
päiväkerhoon (2 kertaa viikossa).
- 1-2 lastenohjaajaa/ ryhmä
- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat,
askarteluillat, kummipäivä, retket
hautausmaalle
- muiden työntekijöiden vierailut

-kaksikielinen päiväkerho 3 kertaa
viikossa ja päiväkerho 2 kertaa
viikossa
-Kevätjuhla yhdessä musiikkityön
kanssa, joulupuuro perheille, lasten
kauneimmat joululaulut, pääsiäisenä
ohjattu ikoninäyttely
-kanttori vieraillut
-hautausmaahan tutustuminen

Toteutuminen
Päiväkerhoja on pidetty kahdessa toimipisteessä, kevätkaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla,
syyskaudella seurakuntakeskuksessa ja Kirkkorannan seurakuntakodilla. Uutena toimintamuotona perheille
tarjottiin kaksikielistä päiväkerhoa, joka toimii kolmena aamupäivänä viikossa seurakuntakeskuksessa.
Päiväkerholaisten määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Perheille
tarjottiin syyskaudella mahdollisuutta valita kerhopäivien lukumäärä. Halutessaan perhe on voinut tuoda
lapsensa kumpaankin päiväkerhoon, jolloin toimintaa tulee viitenä päivänä viikossa. Maksu on myös silloin
peritty kahdesta kerhosta. Toiminta olisi palvellut osaa perheitä päivähoidon tavoin, mutta tähän ei ollut
kiinnostusta. Tästä huolimatta päiväkerholaisten lukumäärä loppuvuotta kohti väheni entuudestaan.
Päiväkerhoissa on vieraillut kaupungin erityislastentarhanopettaja, joka on tutustunut erityisesti lapsiin, jotka
ovat seuraavana syksynä siirtymässä kaupungin varhaiskasvatuksen piiriin.
Toimintaa on muokattu Vasun mukaiseksi, mm. lisäämällä vapaalle leikille aikaa ja lisäämällä lasten
osallisuutta merkittävästi.

20232

PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä
Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden todeksi eläminen tukeutuen
jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen. Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat
mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.
Resurssit ja talousarvion perustelut

Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu
toteutetaan projektiluontoisena ja yhteistyössä muskarikuoron kanssa.

Keskeiset
painopistealueet

Toiminnalliset
tavoitteet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- projektiluonteisen pyhäkoulun
toteuttaminen kirkkovuoden
mukaisesti
- yhteistyö päiväkotien kanssa,
päiväkotien uskontokasvatuksen
tukeminen

Tavoitteiden toteutuminen
- toteutui

-

-
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pyhäkoulua on pidetty
yhdessä tiukumuskarikuoron kanssa
keväällä joka toinen viikko
ja syksyllä kerran
kuukaudessa.
pääsiäisen ikoninäyttelyyn
perehtyminen

VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä
Tehtävänä on tukea varhaisnuorta hänen kristillisessä kasvussaan ja hänen perhettään kristillisessä
kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana
vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isoset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät
yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset.
Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa
nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot
koostuvat leirimaksuista.

Keskeiset
painopistealueet

Toiminnalliset
tavoitteet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- kirkkoon tutustuttaminen
- leiritoimintaan panostaminen

Tavoitteiden toteutuminen
-kirkkoon tutustuminen on
toteutunut koululaisjumalanpalveluksina sekä kirkkoon
tutustumisena alakoulujen kanssa.
-ip-kerhoissa on vierailtu
tiedottamassa leireistä. Lisäksi leirit
ovat olleet esillä seurakunnan
somessa ja ilmoittautuminen on
mahdollista verkkosivujen kautta.

- ”Kotikirkko tutuksi” –projekti
kaikille kuudesluokkalaisille
- 8 leiriä Merilässä vuoden aikana
-seurakuntatunnit alakouluissa kerran
vuodessa
-seitsemäsluokkalaisten
”ryhmäytymispäivät” yhteistyössä
kaupungin nuorisotoimen ja
yläkoulun kanssa

- seurakuntatunnit toteutettiin
kirkossa mm. kirkollisia toimituksia
havainnollistamalla, urkuihin ja
kirkon symboliikkaan tutustuen.
- kerran kuukaudessa vierailut ipkerhoissa sisältäen hartauden ja
askartelun kirkkovuoden mukaisesti.
-Merilässä toteutui kuusi sekaleiriä
sekä tyttö- ja poikaleiri

- seitsemäsluokkalaisten
ryhmäytymispäivät järjestettiin
Merilässä yhdessä koulun ja
kaupungin nuorisotyön kanssa
-hautausmaan esittelykierrokset
kuudesluokkalaisille
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RIPPIKOULU

Tehtävä
Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä
kasteessa otettu, kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen ja elämään seurakuntayhteydessä kristityn vastuuta
elämässään toteuttaen.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan
prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin
syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Työssä on mukana isoset. Päivärippikoulu pidetään
pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista
on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat
suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

Keskeiset
painopistealueet

Toiminnalliset
tavoitteet

20236
Tehtävä

NUORISOTYÖ

Kaudelle asetetut tavoitteet
- yhteydet vanhempiin
- rippikoulu koko perheen yhteisenä
asiana
- kaikille v. 2004 ja sitä aiemmin
syntyneille mahdollisuus osallistua
- yhteinen vanhempainilta keväällä
- selkeä informaatio

Tavoitteiden toteutuminen
-toteutui

-vanhempainilta järjestettiin
- rippikoulun pienryhmätehtävät
järjestettiin yhdessä muiden
työmuotojen kanssa
- perheen vierailupäivä Merilässä
leirijakson aikana
- konfirmaatiojuhla nuorille ja heidän
perheilleen ja kummeille
- rippikoulun aloitusmessuun
kutsuttiin koko perhe
-rippikoululaiset siunattiin
rippikoulun aloitusmessussa
-rippikoulun paikallissuunitelman
päivittäminen

Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Sen tehtävänä on nuoren kristillisen
kasvun tukeminen ja eläminen kristittynä seurakuntayhteydessä ja yhteiskunnassa. Tehtävänä on myös
perheiden tukeminen kristillisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on, että toiminta on nuorta osallistavaa,
kristityn identiteettiä vahvistavaa ja spiritualiteettia hoitavaa.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämppä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat. Lisäksi
mukana toimii vapaaehtoisia nuoria. Osa nuorisotyönohjaajien ja seurakuntapastorin palkoista on sijoitettu
tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leirikustannukset) sekä
materiaalien ja palvelusten ostamisesta.

Keskeiset
painopistealueet

Toiminnalliset
tavoitteet
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Kaudelle asetetut tavoitteet
- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- yhteistyön lisääminen srk:n muiden
työmuotojen kanssa
- seurakuntaelämään tutustuminen
- kolme nuorten leiriä
- kolme nuorten saunailtaa
- nuorisotila auki säännöllisesti
- isoskoulutuksen lisääminen
- aktiivinen yhteistyö muiden
työalojen kanssa
-NUISKU-kurssin toteuttaminen
lukio-ikäisille
-Voimauttava valokuva- kurssi lukioikäisille
-parkki-toiminta yhteydessä
yläkoulun ja kaupungin
nuorisotoimen kanssa

Tavoitteiden toteutuminen
-toteutuivat
-yhteistyötä lisätty lapsi- ja
musiikkityön kanssa
-Äxäri-koulutus järjestettiin keväällä
osana isoskoulutusta
-nuortenleirit ja saunaillat
järjestettiin Merilässä
-nuorten-illat järjestettiin
ohjelmallisina. Osa illoista
suunnattiin rippikoululaisille ja niissä
vetäjinä toimivat isoset sekä
isoskoulutuslaiset.
-nuorten-illat päättyivät
iltahartauteen
-nuortenleirit päättyivät sunnuntain
messuun kirkossa
-yläkoulun oppilaskunnan
ryhmäytymispäivä järjestetty
seurakuntakeskuksessa
-osallistuminen yläkoulun Erasmusprojektiin Merilässä
-parkki toimintaa pidetty
säännöllisesti yläkoululla
-pääsiäisaskartelu

ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä
Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Se tarjoaa pienille koululaisille (pääosin1-2
luokkalaisille) turvallisen ja kehittävän paikan koulupäivän päättymisen ja vanhempien työstä pääsyn välille.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Työmuodolla on tilat varusteineen Kirkkorannan seurakuntakodilla (kaksi ryhmää). Koulutetut lastenohjaajat
toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Mukana kasvatustyöstä vastaava pappi. Pietarsaaren kaupungin
kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan
vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita
merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset

- hartauselämän kehittäminen

painopistealueet

- liittyminen jumalanpalveluselämään
ja kirkkovuoteen

-hartaudet toteutuneet
toiminnallisina, osallisuutta lisätty

Toiminnalliset
tavoitteet

-kutsut kaikkiin perhekirkkoihin ja
tapahtumiin annettu koteihin

- ohjaajien tukimateriaalin ja
kirjallisuuden päivittäminen

-musiikillista kirjallisuutta sekä
hartauskirjallisuutta uusittu

-pelien ja lelujen päivittäminen

-iltapäiväkerho loppuu, joten pelien
ja lelujen päivittämiselle ei tarvetta

-yhteistyön jatkaminen
toimintakeskus Veturin kanssa

Toteutuminen
Kuluneella kaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla on kahdessa ryhmässä järjestetty iltapäivätoimintaa
Länsinummen ja Kielikylpykoulun oppilaille.
Toiminnassa on ollut mukana yhteensä kolme työkuntoutujaa 1-4 päivänä viikossa vuoden aikana, ajanjaksot
vaihdellen, sekä kaksi siviilipalvelusta suorittanutta miestä.
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DIAKONIATYÖ

Tehtävä
Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee
olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtävänä on edistää kristillisen rakkauden
toteutumista lähimmäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla. Tehtävänä on
auttaa niitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.
Resurssit ja talousarvioperustelut
Diakonian virkoja on kaksi. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien taloudellinen, henkinen ja
hengellinen tukeminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Koti-ja laitoskäynnit ja diakoninen
kriisityö. Syntymäpäiväjuhlille osallistuu kolmasosa kutsutuista ystävineen. Budjetti toimintaan
muodostuu; taloudellinen avustaminen, syntymäpäiväjuhlien kustannukset, leiripäivät hyvinvoinnin
tukemiseksi, kahvitarjoilut vanhuksille, vapaaehtoisille ja sururyhmään osallistuville sekä langat
diakoniapiirin kutomisiin. Vapaaehtoisten opetusmateriaalit.
Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset
painopistealueet

Taloudellinen avustaminen
kriisityö.
Vapaaehtoiset
Vanhus- ja vammaistyö

ja -Hartauskäynnit palvelutaloissa, ja
päivätoiminnassa.
-Taloudellista avustamista.
-Joululahjakeräys lapsiperheille
-Diakoniapiiri
-Sosiaalinen yhteistyöjärjestö

Toiminnalliset
tavoitteet

Kriisitilanteissa
tukeminen, -Kotikäyntejä ja keskustelut
vapaaehtoistyö,
-Romanityö
vanhus- ja vammaistyö
-Yhteisvastuukeräys
-Ystäväpalvelu
-Kamalat äidit vertaistukiryhmäja Armoa arkeen-keskusteluryhmä
yhteistyössä nuorisotyön kanssa.
-Syntymäpäiväjuhlat 60 ja 70v
täyttäville sekä 80, 90 ja yli 90v.
täyttäville.
- Virkistyspäivä Merilässä
- Kehitysvammaisten leiripäivä
Merilässä
-Posliinipiiri
-Surumusiikki-ilta

Toteutuminen
Seurakuntayhteyttä ja osallisuutta vahvistettiin kotikäynnein ja keskusteluin muiden
organisaatioiden tiloissa päivittäin. Hartaushetkiin kokoonnuttiin kuukausittain Folkhälsanin,
Azalean ja Heinätorikeskuksen päivätoiminnassa sekä palvelutaloissa Edit, Rauhala ja Viivi ja
Wilhelm. Erityishuoltopiirin toimintakeskus Veturissa hengelliseen aamupäivään kokoonnuttiin
kuukausittain. Vanhusten viikon ja hiljaisen viikon messuihin kokoonnuttiin seurakuntakeskuksessa
kirkkokahvein.
Taloudellisen avustamisen työskentelyn toteuttamisessa on kohdattu henkilöitä 1375 kertaa
vuoden aikana. Joululahjakeräys lapsiperheille toteutettiin yhdessä Ruotsinkielisen seurakunnan
kanssa. Jouluapua annettiin 230 kotitaloudelle. Diakoniapu toteutettiin budjetti ja lahjoitusvaroin.
Diakoniapiiriläiset kutoivat villasukkia diakoniatyön kustantamista langoista tarvitseville.
Sosiaalinen yhteistyöjärjestö järjesti ruokajakelun viikoittain Betanian tiloissa. Sosiaalitoimen ja
kotiuttamisyksikön verkostokokouksiin osallistuttiin. Päihde- ja kriminaalityötä tehtiin yhdessä
riippuvuusklinikan kanssa.
Romanikulttuurin tukemista mahdollistettiin yhdessä romanineuvoston kanssa. Vanhemmuuden
vahvistamista tuettiin perheleirillä Merilässä.
Yhteisvastuukeräys toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kiitoskahvilla iloittiin toteutuneesta
keräyksestä. Diakonian vapaaehtoisia muistettiin Päivän Sana-kirjalla.
Murrosikäisten vanhempien vertaistukiryhmä Kamalat äidit kokoontui 10 kertaa. Armoa arkeenryhmä aloitti toimintansa seurakuntalaisten toiveesta. Toiminta oli uudenlaista seurakuntayhteyden
vahvistamista.

20260

LÄHETYSTYÖ

Tehtävä
Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä
on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa
todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen
hyväksyminen, ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä
tekeminen.
Resurssit ja talousarvion perustelut
Työalan toiminnasta huolehtii nuorisotyönohjaaja ja lähetystyön vastaava Taina Niinimäki,
lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta;
Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon
Kanneljärven seurakunnan kanssa.

Keskeiset
painopistealueet
Toiminnalliset
tavoitteet

Kaudelle asetetut tavoitteet
- lähetystyön tunnetuksi ja
merkitykselliseksi tekeminen eriikäisten keskuudessa
- lähetystapahtuman järjestäminen
yhdessä muiden työmuotojen kanssa
-yhteistyön tiivistäminen muiden
työmuotojen kanssa
- vapaaehtoisten saaminen mukaan
toimintaan

Tavoitteiden toteutuminen
- lähetystyö on ollut esillä eri-ikäisiä
kokoavissa tapahtumissa
-lähetystyön vastuuryhmä
kokoontui neljä kertaa
-”Kävele naiselle ammatti”
tapahtuman järjestäminen,
järjestelyissä mukana vapaaehtoisia
-yhteistyö varhaisnuoriso- ja
rippikoulutyön kanssa
-Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma
-osallistuminen seurakunnan
yhteisiin tapahtumiin esim.
arpajaisten järjestämisellä
-Kauneimmat joululaulut
tilaisuuksien järjestäminen
yhteistyössä musiikkityön kanssa

