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ARVIOINTIA PÄÄKONTTORILTA

T

oimintavuosi 2019 oli monellakin
tapaa haasteellinen. Seurakuntaan
valittiin uudet luottamushenkilöt, Mikaelinseurakunnan uusi toimintastrategia valmistui sekä seurakunnan organisaatiouudistus toteutettiin. Haasteet
olivat suuret, mutta kaikista niistä selvittiin kohtuullisen hyvin. Uusille luottamushenkilöille järjestettiin niin oman
seurakunnan kuin yhtymänkin taholta koulutusta. Luottamushenkilöt kävivät vierailulla Pietarin ystävyysseurakunnissa, mikä omalta osuudeltaan tiivisti yhteishenkeä. Lisäksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiset toimintapalaverit poikivat hyvää ja

tarpeellista jatkotyöskentelyä seurakunnan toiminnan kehittämiseksi.
Uusi toimintastrategia soveltuu erinomaisen hyvin niihin raameihin, mitkä
seurakuntayhtymän strategia luo kokonaisuudelle. Sen sisäänajo ei kuitenkaan
tapahdu yhdessä vuodessa, vaan vaatii
pidemmän aikaa. Uusi strategia on hyvä yhteistyönnäyte luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä.
Organisaatiouudistus vaatii myös
oman aikansa, mutta väliarviointi on
kohdillaan nyt ensimmäisen toimintavuoden lopulla. On käynyt ilmeiseksi,
että työntekijöiden jako eri osastoihin
on pääosin ollut hyvä ratkaisu. Muu-

Kirkkoherra kontakteja luomassa seurakuntaan muuttaneiden illassa Turkuhallissa.
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tamia sijoituksia pitää vielä miettiä sekä sitä, pitäisikö koko diakoniatyö sijoittaa yhteen osastoon lähiesimiehisyyden vahvistamiseksi. Tiimivastaavuuksista ja työnjaoista olen pääosin tyytyväinen – ehkä pientä hienosäätöä erityisesti diakonian puolella tarvitaan.
Viestintätiimiin tuli lisää resurssia
seurakuntasihteerin myötä, jonka palkkaukseen saatiin puolikas viestintämäärärahaa seurakuntayhtymältä.
Vuoden 2019 erityisiä ilonaiheita ovat olleet nuoriso- ja musiikkityö.
Nuorisotyössä kävijämäärät ovat kovassa kasvussa. Tuntuu siltä, että nuoret ovat löytämässä Mikaelinseurakunnan kotipaikakseen. Sama trendi näyttää olevan myös nuorten aikuisten toiminnassa, jossa yhteistyö Katariinanseurakunnan kanssa on osoittautunut
erinomaiseksi Polku-iltojen myötä. Tämä on herättänyt muissa seurakunnissa myös kiinnostusta.
Musiikkityön saralla erityisesti Aboa
Gospel-kuoron toiminta on suuri ilonaihe. Kuoron konsertit ovat täyttäneet
toimintavuoden aikana kirkon kolmasti aivan täyteen (1250 henkeä). Tällaista ei Turussa ole aikaisemmin tapahtunut seurakunnan omien kuorojen toimesta. Yhteistyö muusikoiden välillä
on toiminut hienosti.
Myös päihdetyö on luomassa omaa
hyvää polkuaan seurakunnassamme.
Molempien päihdetyössä olevien työn-

tekijöiden vastaanotoilla käy väkeä, sekä syöpää sairastavien vertaistukiryhmässä. Maahanmuuttajatyö sekä uudet
työmuodot tavoittavat entiseen tapaan
paljon ihmisiä, joille seurakunnan toiminta ei vielä ole tuttua. Uusia seurakuntalaisia tuli muuttaneiden kutsutilaisuuteen TPS:n kiekkomatsiin 340 sekä 220 henkeä nuorten aikuisten näytelmään Linnateatteriin.
Diakoniatyö elää osin omaa murrosaikaansa. Seniorityössä oli toiminnan
vilkastumista erilaisten retkien sekä tapahtumien myötä. Toisaalta työnkuvat
kaipaavat selkeytystä ja päivittämistä.
Perhe- ja varhaisnuorisotyö kaipaa kokonaan uudistamista laskevien kävijämäärien takia. Molemmissa kävijämäärät ovat alhaisimmat kuin koskaan.
Ystävyysseurakuntatyö uusiutui Viron Haapsalun seurakunnan kanssa
solmitun sopimuksen myötä. Yhteydet ovat toimineet hyvin niin Unkarin,
Viron, Norjan, Venäjän kuin Ruotsinkin ystävyyskohteiden kanssa. Kaikilta
saamme olla oppimassa paljon hyvää.
Vuosi 2019 jää historiaan toiminnan
terävöittämisen ja uudistamisen vuotena. Saamme luottavasti katsoa eteenpäin. Meillä on hyvä seurakunta, jota
saamme yhdessä rakentaa.
Turussa 8.4.
Romanien kansallispäivänä
Jouni Lehikoinen, kirkkoherra
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2019 TOIMINTASUUNNITELMA
Paikallisseurakunta/yksikkö:
Turun Mikaelinseurakunta

toinen ja ammattitaitoinen henkilöstö
sekä vapaaaehtoiset vastuunkantajat.

Toiminta-ajatus: Osallisuuden ja
aidon läsnäolon seurakunta.

Olennaisimmat toiminnalliset
riskit: Taloudellisten resurssien
niukkuus suhteessa seurakunnan
toimintavolyymiin.

Olemassa olevat resurssit ja muutostarpeet: Motivoitunut, kutsumustieAVAINLUKUJA

TA 2018

Henkilöstö keskimäärin

16,25

Jäsenmäärä
Toimintakate

20.096

20.034

-1.169.096 €

-1.151.738 €

TAVOITTEET 2019

Arviointikriteeri/ mittarit Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi

Uuden toimintastrategian
toteutus ja sisäänajo

Työntekijöiden
sitoutuminen, näkyvyys
käytännön työssä

Työalojen selkiyttäminen,
työn rajaaminen, palaverit,
kehityskeskustelut

Päihdetyön projektin
aloittaminen

Asiakaskontaktit,
verkostoituminen

Projektityöntekijä,
toimenkuvan luominen

Nuorten aikuisten
kutsutoiminta

Osallistujamäärä, uusien Nuorten aikuisten toiminnan
kontaktien määrä
tiimin luominen ja yhteistyö
yli seurakuntarajojen.

Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen
ja koulutus

Aktiivisuus,
osallistuminen
kokouksiin

Seurakunnan uuden visuaalisen ilmeen toteutus.

Uuden ilmeen näkyvyys Tiimi toteuttaa suunnittelutyön ja toteutuksen.

Vuoden 2020 avaintavoitteet: Uuden strategian sisäänajo jatkuu, tavoittavan seurakuntayön vahvistaminen
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TOT 2017

Uusien luottamushenkilöiden
koulutustilaisuudet. sitouttaminen seurakuntaan.

Vuoden 2021 avaintavoitteet: Mikaelinseurakunnan 100 vuotisjuhlavuosi.

SEURAKUNTANEUVOSTO

V

uosi 2019 oli seurakuntaneuvoston nelivuotisen toimintakauden ensimmäinen vuosi. Seurakuntaneuvostossa oli 16 edustajaa, kokoontumisia 11 kertaa. Pöytäkirjaan
merkittiin kaiken kaikkiaan 162 pykälää. Kokouspaikkana oli pääsääntöisesti Mikaelin seurakuntakodin
neuvotteluhuone ja Klubi. Muita kokouspaikkoja olivat Mikaelinkirkko,
Villa Marjaniemi, Cafe Mikael, Fingerroosin -säätiön tilat sekä Holiday
Club Caribia. Seurakuntaneuvosto
teki syyskuussa tutustumismatkan ystävyysseurakuntiin Pietariin ja järjesti suunnittelupäivän yhdessä työntekijöiden kanssa Suikkilan seurakuntakodilla.

Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 2019–2022
(YKV=Yhteinen kirkkovaltuusto,
YKN=Yhteinen kirkkoneuvosto)
Linnea Eerola
Katariina Haimi YKV
Aila Harjanne YKV
Helena Honka-Hallila
Anna-Riina Koskenniemi (–1.8.)
Jarno Kuivala
Seppo Lehtinen YKV
Pia Lindell
Anna Lintunen YKV
Kari Mäenpää
Tanja Raunio
Viivu Seila
Anna Sirkiä
Hanna Suomela YKV
Ailo Uhinki (1.8.–)
Marjo Valtonen
Ulla-Maija Vierimaa YKV, YKN
Puheenjohtaja: Kirkkoherra, rovasti
Jouni Lehikoinen
Varapuheenjohtaja: Aila Harjanne
Sihteeri: Seurakunta- ja viestintäsihteeri Katriina Kosola
Työntekijöiden edustajat: Marko Hakanpää ja Pasi Jaakkola
Työjaosto: Katariina Haimi, Aila Harjanne, Hanna Suomela, Jouni Lehikoinen, Katriina Kosola

Uusi seurakuntaneuvosto toisen yhteisen kokoontumisen alkukahveilla.
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Seurakuntaneuvoston tärkeitä päätöksiä 2019
Anna-Riina Koskenniemen ero luottamustoimesta

91

21.8.

Anneli Koskisen irtisanoutumisilmoitus

20

13.2.

Cafe Mikaelin taloustilanne

63
126
141

22.5
23.10
20.11.

Ismo Seivästön irtisanoutuminen kappalaisen virasta

115

24.9.

52
65

17.4
22.5.

Kolehtisuunnitelma 2.6.–29.9.2019,
1.10.–31.12.2019
1.1.–31.5.2020

68
92
152

22.5
21.8.
18.12.

Koulutussuunnitelma 2020

125

23.10.

Lausunto yhteisen kirkkoneuvoston taloustarvioesitykseen

113

24.9.

Luottamushenkilöiden opintomatka 2020

156

18.12.

Luottamushenkilöiden valinta työryhmiin

17

13.2.

Lähetystyön nimikkosopimuksen tarkistaminen

54

17.4.

Matti Hernesahon ja Jonathan Westergårdin anomus
koulutusmatkasta Lontooseen

23

13.2.

Messun poisto Mikaelinkirkosta helatorstaina 30.5.2019

64

22.5.

Mikaelinkirkon aukiolo 1.10.2019 alkaen

97

21.8.

Mikaelinseurakunnan 100-vuotisjuhlakirjan toteuttaminen

66

22.5.

Mikaelinseurakunnan edustajan nimeäminen Pyhän
Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan

36

20.3.

Mikaelinseurakunnan edustajan valitseminen Bergenin
ystävyysseurakuntatoimikuntaan

37

20.3.

Mikaelinseurakunnan edustajat SLS:n vuosikokoukseen

53

17.4.

Mikaelinseurakunnan uusi strategia

18
48

13.2.
17.4

Pasi Jaakkolan anomus koulutusmatkasta Lontooseen

98

21.8.

Päihdetyön projektityön jatko

80

12.6.

Rippikoulun ohjesääntö

33

20.3.

Seniorityön projektityöntekijän palkkaaminen 1.6.–31.12.2019

47

17.4.

Jessica Alakärpän palkkaaminen perhetyön ja nuorten
aikuisten projektiin 60 %:n työpanoksella ajalle
1.8.2019–31.7.2021

88

pvm

§

Seurakuntaneuvoston opintomatka

19

13.2.

Seurakuntaneuvoston työjaoston valinta

6

17.1.

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta

5

17.1.

Sinikellojen anomus kesäleiriä varten

34

20.3.

Taina Korhosen irtisanoutuminen

95

21.8.

Toimintasuunnitelma 2020

153

18.12.

Toimintavuoden 2019 arviointi

158

18.12.

Työntekijätiimin ja vapaaehtoisten Leicesterin matkan
palaute

143

20.11.

Työntekijöiden opintomatka 2020

157

18.12.

50

17.4.

Vapaaehtoisten virkistyspäivä

38.1

20.3.

Vapaitten varojen tilanne

127

23.10.

Vuoden 2020 toimintamäärärahat

154

18.12.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmat

16

13.2.

Vuosikertomus 2018

70

22.5.

139

20.11.

32

20.3.

71.2

22.5.

Työntekijöiden vuosilomat 2019

Yhteistyö Fingerroos-säätiön kanssa
Yhteisvastuukeräyksen 20 %:n tuoton kohdistaminen
Ystävyysseurakuntasopimuksen lakkauttaminen Viron Mihklin ja
Ridalan seurakuntien kanssa

TYÖRYHMÄT

T

yöryhmät käyttävät seurakuntaneuvoston delegoimaa päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on kehittää seurakunnan toimintaa. Työryhmärakenne on hallinnollisesti kevyt: pöytäkirjojen sijaan käytetään vapaamuotoista kokousmuistiota, jäsenten ei tar-

vitse kuulua Mikaelinseurakuntaan ja
työryhmä voi täydentää itseään omalla päätöksellään. Merimieskirkkotyön
työryhmä ja kansainvälisen työn työryhmä yhdistyivät kansainvälisen vastuun työryhmäksi.
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Diakoniatyön työryhmä
Marita Vainio
Aila Harjanne
Kari Mäenpää
Ulla-Maija Vierimaa
Minna Hannele Heinmaa
Elina Okko
Erja Mäenpää
Jumalanpalvelus- ja
musiikkityöryhmä
Matti Pennanen
Jorma Sundvall
Ilmari Kuivala
Simo Hangelin
Marko Hakanpää
Silvia Koski
Viestinnän työryhmä
Roope Lipasti
Jani Kujanen
Linnea Eerola
Anna Lintunen
Tanja Raunio
Katriina Kosola
Timo Hanttu
Kansainvälisen vastuun työryhmä
Kirsti Sainio
Simo Hangelin
Satu Orvasto
Pekka Artukka
Katriina Kivenheimo
Hanna Suomela
Jarno Kuivala
Ulla-Maija Vierimaa
Jaakko Paakkanen
Kari Tynkkynen
Timo Hanttu
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Lähetystyön työryhmä
Mikko Nieminen
Terttu-Sisko Meskanen
Matti Pennanen
Päivi Pennanen
Airi Laurila
Jaakko Paakkanen
Turvapaikkatyöryhmä
Satu Orvasto
Kristiina Friman
Elina Okko
Eveliina Lyytinen
Moha Siwaz
Minna Saunders
Taloustyöryhmä
Katariina Haimi
Aila Harjanne
Mikko Nieminen
Jouni Lehikoinen
Katriina Kosola
Uusien työmuotojen työryhmä
Pasi Jaakkola
Kristiina Friman
Jarno Kuivala
Anna Lintunen
Kari Mäenpää
Viivu Seila

UUSI STRATEGIA
Uusi strategia
VISIO: Aidosti ajassa – rohkeasti
hengessä
MISSIO: Evankeliumin valoa
kirkossa ja kadulla
ARVOT: Ilo, rakkaus, rohkeus
SLOGAN: Mikael, rohkeasti
erilainen

1. Kutsuu, kohtaa ja kulkee
rinnalla
Tavoite: Mikaelinseurakunta on
läsnä ja kutsuu yhteyteen
Toimenpiteet ja hankkeet:
• Jalkautuminen ihmisten
keskuuteen
• Kutsuminen seurakunnan
toimintaan
• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
• Haavoittuvassa asemassa
olevien parissa tehtävä työ
• Nuorten aikuisten työn
kehittäminen
• Osallistavan seurakuntalaisuuden
mahdollistaminen

2. Kiinni sanassa ja ajassa
Tavoite: Mikaelinseurakunta tarjoaa luotettavan ja turvallisen hengellisen kodin sekä tiedostaa vastuunsa
hengellisenä toimijana
Toimenpiteet ja hankkeet:
• Seurakunta panostaa monipuoliseen hengelliseen elämään.
• Seurakunta kokeilee uusia väyliä ja toimintatapoja

•
•
•

Seurakunta on missionäärinen
Seurakunta luo yhteisöllisyyttä
Osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun

3. Viestii ymmärrettävästi
Tavoite: Seurakunnan sanoma
tavoittaa ja koskettaa
Toimenpiteet ja hankkeet:
• Luonteva kohtaaminen
• Työyhteisön koulutus ja
varustaminen
• Viestinnän uudenlaisen ilmeen
luominen
• Läsnäolo sosiaalisen median
kentillä
• Seurakunnan alueella asuvien
tarpeiden tunnistaminen
(Insight 360 -tutkimus)
• Tiedottamisesta viestintään ja
vuorovaikutukseen

4. Hyvinvoiva työyhteisö
Tavoite: Mikaelinseurakunnassa on
hyvä tehdä töitä, siellä viihdytään ja
ymmärretään erilaisuutta
Toimenpiteet ja hankkeet:
• Selkeä johtamisjärjestelmä sekä
laadukas johtaminen
• Selkeät työnkuvat
• Panostus työhyvinvointiin ja
yhdessä tekemiseen
• Kannustetaan uuden kokeiluun
-sallitaan epäonnistuminen
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ORGANISAATIOUUDISTUS
Organisaatiouudistus

Tavoittavan työn osasto

ertomusvuonna Mikaelinseurakunnassa toteutettiin organisaatiouudistus.

Vastuualueet: Uusia toimintamuotoja
ja -tapoja ihmisten kohtaamiseen etsivää. Ideointia, miten tavoitetaan kirkosta ja uskosta vieraantuneet. Oman
mukavuusalueen ulkopuolelle jalkautuvaa työtä. Verkostoituminen uusien yhteistyötahojen kanssa. Läsnäoloa
eri toimintakentillä. Marginaaliryhmien kohtaaminen ja niiden parissa tehtävä työ. Viestinnän uusi ilme ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Tavoittava diakoniatyö, vähävaraisten kohtaaminen. Nuoret ja nuoret aikuiset,
päihdetyö. Musiikkievankelistan työ,
musiikkiproduktiot, Kirkko kohtaaillat ja erilaiset kutsutapahtumat ikäluokittain.

K

Rakenneuudistuksen tavoitteet:
Seurakuntatyön yksinkertaistaminen
ja helpottaminen. Vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin. Lähiesimiehisyyden järkevöittäminen. Kehittäminen vahvistuu.
Työyhteisön työntekijät jaettiin perustyön ja tavoittavan työn osastoihin. Perustyön lähiesimieheksi valittiin
johtava kanttori Marko Hakanpää ja
tavoittavan työn lähiesimieheksi kappalainen Pasi Jaakkola. Koko yksikön
johto, kirkkoherra Jouni Lehikoinen.

Perustyön osasto
Vastuualueet: Kirkolliset toimitukset,
jumalanpalvelukset, hartaudet ja laitosvierailut. Perusdiakonia, seniorityö,
kotikäynnit, merimieskirkkotyö, retkija leiritoiminta. Yhteydet kouluihin ja
päiväkoteihin, perhetyö, rippikoulutyö
ja varhaisnuorten parissa tehtävä työ.
Perusviestintä ja sisäinen viestintä, dokumentointi ja työkokoukset.
Osaston työntekijät: Marko ja Kirsi
Hakanpää, Timo Hanttu, Arno Heinonen, Katriina Kosola, Pauliina Liukkonen, Jaakko Paakkanen, Ismo Seivästö, Kari Tynkkynen ja Taina Korhonen (10).
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Osaston työntekijät: Jessica Alakärppä, Meri-Tuuli ja Sami Elorinne,
Kristiina Friman, Sirpa Hiltunen, Pasi Jaakkola, Silvia Koski, Erja Mäenpää, Elina Okko ja Jonathan Westergård (10).
Molemmilla osastoilla oli yhteisten
työkokousten lisäksi omat työkokouksensa. Kehityskeskusteluja työntekijöiden kanssa kävivät lähiesimiehet
Pasi Jaakkola ja Marko Hakanpää.

Työalojen tiimit
Diakoniatyö: Erja Mäenpää (pj), Kari Tynkkynen, Elina Okko, Pauliina
Liukkonen, Kirsi Hakanpää

Pastorit Matti Hernesaho ja Jonathan Westergård pitävät ovia auki.

Nuorisotyö: Matti Hernesaho (pj),
Kari Tynkkynen, Arno Heinonen,
Sirpa Hiltunen, Jonathan Westergård
Maahanmuuttajatyö: Kristiina Friman (pj), Elina Okko, Jonathan Westergård, Jouni Lehikoinen
Viestintä: Timo Hanttu (pj), Katriina
Kosola, Sami Elorinne, Jaakko Paakkanen, Matti Hernesaho

Musiikki-ja jumalanpalvelus: Marko
Hakanpää (pj), Silvia Koski, Jippu, Pasi Jaakkola, Ismo Seivästö
Lähetys, ystävysseurakunta ja yhteisvastuu: Kari Tynkkynen (pj) Jaakko Paakkanen, Timo Hanttu, Jouni
Lehikoinen.
Perhetyö: Pauliina Liukkonen (pj),
Kristiina Friman
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IKKUNOITA MIKAELIN
VUOTEEN 2019

Pax Navis -tunnustus kirkkoherra Jouni
Lehikoiselle (Kuva: Timo Jakonen)

Mikaelinseurakunta oli mukana
Hääilta -tapahtumassa Turun linnassa.

Kirkonpiha täynnä ihmisiä, jotka arvostavat
seurakunnan työtä.

Mikaelinkirkon kesäoppaita
valmiina palvelemaan.
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Ladyt Nina ja Tuija seurakuntaan muuttaneiden illassa.

Seurakuntaretki Porvooseen antoi virkistystä ja yhteistä iloa.

Kevätlaulajaisissa kevätvirsi ja -laulu riemulla raikaa.

Työntekijät ja luottamushenkilöt suunnitteluseminaarissa Suikkilassa.

HC Hurmos Kepparin syntymäpäivänä. Miestyötä parhaimmillaan.

Yhteisvastuukeräys on
Riitta Leinosen sydäntä
lähellä.

Hippimessu kokosi rock, rauha ja rakkaus -diggarit yhteen (Kuva: Hanne Tuulos)

Aurinkoinen kirkonmäkitapahtuma
syyskuussa.

Suntio Mirja Pentti oli myös
vuoden syntymäpäiväsankareita.
Kirkkokahveilla viihtyi kaikenikäisiä, kun kutsu kävi.

1515

Adventtimessu oli myös rippikoulujen starttikirkko.

JUMALANPALVELUS JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Messut ja muut jumalanpalvelukset

M

ikaelinkirkon jumalanpalveluselämä oli monipuolista. Jumalanpalveluspaletin muodostivat sunnuntain ja pyhäpäivien messut ja jumalanpalvelukset (63), Mikaelmessu
(19), nuorten messu (8), tuomasmessu (10), varikkomessu (5), iltamessu (45), koululais- ja päiväkotikirkot
(19). Erilaisia mahdollisuuksia tulla
mukaan jumalanpalvelukseen oli runsaasti. Mikaelmessussa oli pyhäkoulu
ja messu tulkattiin myös englanniksi,
arabiaksi ja persiaksi.
Sunnuntai klo 10 messun yhteydessä
kirkkokahvit ja messujatkot järjestettiin lähes joka pyhä. Kirkkokuljetuksia järjestettiin pääsiäisen ja adventin
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messuihin. Kutsutoimintaa oli ainakin
rippikoulun starttikirkkoon 1. adventtisunnuntaina ja 70 -vuotiaiden juhlapyhään. Messutapahtumalle vaihtelevaa ilmettä antoivat mm. starttikirkko, kristillisten järjestöjen kirkkopyhät, rippikoululaulujen kirkko, merisunnuntai, selkokielinen messu, kauneimmat joululaulut -messu, kuorojen
esiintymiset, draamasaarnat, videotykin käyttö jne.
Suikkilan ja Paakarlan seurakuntakodeissa kokoonnuttiin messuun tai
lähiökirkkoon kerran kuukaudessa.
Ohjelmaan kuuluivat myös kirkkokahvit. Turun linnan kirkossa joulukirkko oli taasen täynnä väkeä. Kesällä metsäkirkon suvihartaus oli myös
suosittu kirkkohetki. Alueemme eri

laitoksissa järjestettiin ehtoolliskirkkoja sopimuksen mukaan. Mikaelinkirkossa koettiin vuoden aikana yhteensä
169 erilaista jumalanpalvelusta, niissä
oli koolla 17981 henkilöä ja ehtoollisella kävi 10628. Tämän lisäksi tulevat vielä kaikki muut jumalanpalvelukset seurakuntakodeissa, laitoksissa ja leirikeskuksissa.

Kirkolliset toimitukset

seurakuntalaisten hautauksia, väestörekisteriin kuuluvia Mikaelinseurakunnan alueella asuvia 20 (29) ja ulkoseurakunnissa asuvia 5 (4). Ulkoseurakuntalaisten hautauksia oli 14 (17).
Hautauksiin liittyi myös muistotilaisuuksia, joissa papit ja kanttorit olivat
kutsuttaessa mukana. Papit olivat useammin mukana kuin kanttorit. Hautauksissa kohdattiin lähes 7000 ihmistä. Yhteensä kirkollisia toimituksia oli
Mikaelinseurakunnassa 475 ja niissä
kohdattiin n. 13000 ihmistä. Toimituksiin osallistuttiin myös videointien
ja striimausten kautta.
Omaisten ilta kokosi vuoden aikana
poisnukkuneiden mikaelinseurakuntalaisten läheiset rakkaiden yhteiseen
muistamiseen. Omia sururyhmiä Mikaelinseurakunnassa ei ollut järjestetty
useaan vuoteen, mutta nyt tehtiin päätös sururyhmistä alkavalle vuodelle.

Kirkolliset toimitukset ovat myös jumalanpalveluksia, joissa ihmisiä kohdataan heidän aidon ja tärkeän elämäntilanteensa keskellä. Kirkolliset
toimitukset vahvistavat sitoutumista
kirkkoon ja niiden kautta rakennetaan
yhteyttä heihin, jotka osallistuvat ehkä vähemmin seurakunnan muuhun
toimintaan.
Vuonna 2019 Mikaelinseurakunnan
papit toimittivat 113 kastetta, joista 81
seurakunnan tiloissa ja 28 kodeissa tai muualla. Kasteista 4
oli aikuiskasteita. Vuoden alussa kutsuttiin 2018 kasteperheitä kirkkoon. Vanhemmat saivat halutessaan mukaan kotiin
oman lapsensa ”nimilehden”
kirkon kastepuusta. Kastevihko
palveli kastejuhlia. Avioliittoon
vihkimisiä oli 49 (77), avioliiton siunauksia 8 (11) sekä kodin siunaamisia 2. Kasteissa ja
vihkimisissä kohdattiin yhteensä n. 6000 henkilöä.
Papit ja kanttorit toimittivat
yhteensä 303 (277) hautausta, Linnan kirkko oli taasen jouluaamun
joista 264 (225) oli mikaelin- jumalanpalveluksessa täynnä.
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Isoskoulutettavat messuavustajina.

Mikaelinseurakunnassa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia järjestettiin yhteensä lähemmäs 700. Mikaelinkirkossa oli yhteenlaskettuna 374
eri tilaisuutta, joissa oli mukana 51367
henkilöä. Mikaelinseurakunnan läsnäoleva väkiluku oli vuoden lopussa
20096 (31.12.2019), jossa vähennystä edellisestä vuodesta 86 henkilöä.

Arviointi
Uusi tilastointikäytäntö haki edelleen
paikkaansa. Kasteiden ja vihkimisten
määrät laskivat yleisen trendin mukaisesti. Toisaalta hautausten määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Pääjumalanpalvelusten sekä muiden jumalanpalvelusten aktiivisuus on säilynyt edellisvuoden tasolla. Muihin jumalanpalveluksiin osallistuu merkittävästi myös
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toisten seurakuntien väkeä.
Kirkkokahvit tai kirkkolounas saatiin järjestymään lähes jokaisen jumalanpalveluksen yhteyteen. Sunnuntai
klo 10 jumalanpalvelusten koordinaatiohaasteeseen vastattiin. Pääjumalanpalveluksien kausi- ja tapahtumakohtaiseen valmisteluun varattiin yksi työkokous kevättä ja toinen syksyä varten.
Jumalanpalvelusryhmien toiminta väheni kertomusvuonna. Jatkoa varten
päätettiin koota uudet ryhmät. Yhteyksiä erilaisiin verkostoryhmiin kannattaisi myös kehittää. Verkostoryhmät voisivat kutsua omaa väkeään mukaan messuun ja näin saataisiin uutta väkeä kirkkoon. Edelleen olen sitä
mieltä, että jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset voisivat myös olla
jonkun työntekijän työalana.

VARHAISNUORISOTYÖ
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot

S

eurakunnan varhaisnuorisotyön tavoitteena oli tukea ja mahdollistaa
varhaisnuorten kristillinen kasvu kokonaisvaltaisesti jokaisella elämänalueella ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskolle.
Vastuuhenkilöinä toimivat nuorisotyönohjaajat Arno Heinonen ja Sirpa
Hiltunen.
Merkittävimpinä yhteistyötahoina olivat seurakunnan alueella olevat koulut, seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus ja yhtymän muut
seurakunnat.

Toimitilat ja toiminta
Varhaisnuorisotyön toimintamuotoina olivat kerhotoiminta, avointen ovien toiminta, leirit, koulukäynnit sekä
juhlat ja tapahtumat yhdessä muiden
yhtymän seurakuntien kanssa. Yhteistyötä tehtiin kaikkien seurakunnan

alueella olevien alakoulujen kanssa.
Keskeisimpiä toimintoja olivat koulujen loma-aikoihin sijoittuneet kokkailupäivät, Pelejä ja pullaa Mikonmökissä, Suikkilan pelikerho, Kaikkee kivaa -kesäleiri, 10-synttärit, 10-leiri ja
Yö kirkossa -tapahtuma.

Arviointi
Varhaisnuorisotyön kerhotoiminta ei
enää vedä osallistujia. Työtä onkin jatkossa suunnattava sinne missä kouluikäiset ovat eli juuri kouluihin. Vaikka
päivänavausten pitäminen ei ole mahdollista kaikissa kouluissa, niin oppituntivierailut ja vaikkapa kirkon esittely oppilasryhmille toimivat edelleen.
Myös leiritoiminnalle on kysyntää.
Leiritoiminnan lisääminen varhaisnuorisotyön nykyisillä budjettivaroilla on kuitenkin mahdotonta. On hyvä
muistaa, että ikäluokan parissa seurakunnassamme toimivat myös partiolippukunnat.

Kouluikäisten leirillä reipasta ulkoilmaelämää hyvässä ohjauksessa. (Kuva: Arno
Heinonen)
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Riparikesän tunnelma ja maisema parhaimmillaan. (Kuva: Heidi Saarelainen)

RIPPIKOULUTYÖ
Tavoitteet

R

ippikoulun yleistavoitteena on,
että nuori vahvistuu siinä uskossa
kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää
rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.
Tämän lisäksi tavoitteena on luoda yhteyksiä rippikoululaisten vanhempiin sekä johdattaa nuoria mukaan isostoimintaan sekä muuhun
seurakunnan järjestämään nuorisotoimintaan.

Vastuuhenkilöt ja toimitilat
Rippikouluvastaavana toimi johtava nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkynen. Rippikouluopetuksesta vastasivat kaikki hengellisen työn viranhaltijat, kuitenkin niin, että päävastuu
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kustakin ryhmästä on aina papilla ja
nuorisotyönohjaajalla.
Seurakunnalla on käytössä olevia tiloja Mikonmökissä sekä Klubi- tilassa
joissa on mm. kiinteät dataprojektorit.
Tilat ovat hyvä ja soveltuvat hyvin
rippikouluopetukseen. Leirikeskuksien tarjoamat tilat ovat hyvät.

Arviointi
Rippikoulun Mikaelinseurakunnassa
vuonna 2019 suoritti n. 130 nuorta.
Rippikoululla on vankka asema seurakunnan perustyössä. Puolen vuoden
kestoisen rippikoulun huipentumana
on viikon mittainen leiri, joka edelleen
on elämys ja erittäin positiivinen kokemus suurimmalle osasta leiriläisiä.
Haasteena on saada nuoret rippikouluelämyksen jälkeen jatkamaan

kasvuaan kristittynä seurakuntayhteydessä. Isoskoulutus on suosittu toimintamuoto, joten sen avulla olem-

me onnistuneet tavoitteessamme saada nuoria mukaan toimintaan rippikoulun jälkeenkin.

ISOSKOULUTUS
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt

Toiminnan painopisteet

avoite 1: Kouluttaa rippikoulun
käyneitä rippikoululeireille ryhmänjohtajiksi.
Tavoite 2: Saada nuoria mukaan muuhunkin nuorisotyön toimintaan (mm
nuortenillat, messut).
Tavoite 3: Rohkaista koulutettavia
elämään kristittyinä. Vastuuhenkilöt: Päävastuu: Sirpa Hiltunen. Muut
seurakunnan työntekijät: Arno Heinonen, Kari Tynkkynen ja Jonathan
Westergård. Vapaaehtoiset vastuuhenkilöt: Vanhat isoset, jotka ovat innolla
mukana isosleireillä.

Painopiste on antaa koulutettaville valmiudet toimia ryhmänjohtajana rippikoululeireillä.
Isko 1-kurssi kokoontui vuoden verran noin joka toinen viikko. Lisäksi
koulutukseen kuului kolme viikonloppuleiriä, joista kaksi oli Mikaelinseurakunnan omia ja kolmas oli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
yhteinen Isosleiri, TYKKI-leiri. Toiminta on vakiintunut kaksivuotiseksi.
Kaikki koulutettavat eivät ikävä kyllä
mahtuneet kesän rippileireille isosiksi.

Yhteistyötahot ja toimitilat

Uusia isoskoulutettavia aloitti syksyllä 2019 jälleen mukavasti (56), lähes
puolet rippikoulun käyneistä. Uusien
koulutettavien määrä pysyi suunnilleen samana kuin vuonna 2018.
Mielestäni kiitos tästä kuuluu työnsä hyvin hoitaneille rippikoulujen isosille ja työntekijöille.
Syksyn alussa kotiin lähtevä kutsukirje on myös todettu hyväksi koulutukseen kutsujaksi.
Toisen vuoden isosia aloitti vähemmän kuin aiempana vuotena. Suurin
osa edellisen vuoden isoskoulutetta-

T

Muut Turun ja Kaarinan seurakunnat, Kasvatusasiainkeskus (Yhteinen
TYKKI-leiri) ja leirikeskukset: Sinappi ja Kunstenniemi.
Toimitilat: Isoskoulutustoiminta keskittyi pääasiassa God´s Gas
-kahvilaan. Lisäksi järjestettiin yhtymän leirikeskuksissa kaksi Mikaelinseurakunnan omaa isoskoulutus-viikonloppuleiriä sekä Yhtymän yhteinen TYKKI-leiri. Tilat soveltuvat hyvin toiminnan tarpeisiin.

Arviointi
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Tälle rippileirille tuli isosiksi enemmän poikia kuin tyttöjä.

vista halusi vain käydä koulutuksen
eikä tulla ollenkaan käytännön tehtäviin rippileireille. Mielestäni se vaikutti myös osallistujien vähyyteen kakkoskurssille syksyllä -19.
Isoskoulutuslaiset ovat edelleen hy-

vin motivoituneita koulutukseen, lähes kaikki aloittaneet kävivät kurssit
loppuun saakka. Mielestäni tämä kertoo siitä, että Mikaelin ryhmänjohtajakoulutus on edelleen melko hyvin
toteutettu.

ERITYISNUORISOTYÖ
Tavoitteet ja toiminta

Vastuuhenkilöt ja toimitilat

rityisnuorisotyön tavoitteena
oli kohdata niitä nuoria, jotka
ovat syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneet. Pääasiallisina toimintamuotoina tämän tavoitteen saavuttamisessa olivat moottorikerhotoiminta sekä yhteistyö Mikaelin koulun kanssa.

Erityisnuorisotyön vastuuhenkilönä
toimi nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen. Moottorikerhotoiminnassa
käytettiin Pansion moottorihallia, joka tarjosi erinomaiset puitteet kaikkine varusteineen ja työkaluineen. Lisäksi hallin vastuuhenkilöltä saatiin merkittävää asiantuntija-apua korjaustoi-

E
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minnassa. Kevätkaudella perjantaisin
ja syyskaudella keskiviikkoisin hallilla oli Mikaelin koulun joustavan perusopetuksen ryhmä. Tämän ryhmän
kanssa tehtiin yhteistyötä mm. ohjauksen ja kalustohankintojen muodossa. Merkittävin projekti vuoden aikana oli carting-auton hankkiminen, sen
kokonaan osiksi purkaminen, huolto
ja uudelleenrakentaminen. Loppuvuodesta moottorihallikiinteistön kattorakenteet olivat niin huonossa kunnossa,
että toimintaa hallilla ei voida jatkaa.

Arviointi
Erityisnuorisotyö seurakunnan työalueena puoltaa paikkaansa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamisessa. Moottorikerhotoiminta arjosi luontevat puitteet kohdata nuoria ja saavuttaa heidän luottamus. Mikäli uutta korvaavaa hallitilaa ei löydy,
moottorikerhotointa erityisnuorisotyön toimintamuotona loppuu tai jää Mopokerhossa nuoret rakentavan toiainakin tauolle.
minnan parissa. (Kuva: Arno Heinonen)

NUORISOTYÖ
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt

N

uorisotyön toiminta-ajatuksena
on ollut elää mukana nuorten
elämässä, tukea ja auttaa heitä erilaisissa kasvun kysymyksissä sekä rohkaista
hengellisissä asioissa. Seurakunnallisen
nuorisotyön erityisenä tavoitteena on
johdattaa nuoria seurakuntayhteyteen
ja tukea sen myötä nuorten kasvamis-

ta kristittyinä. Vastuuhenkilöt: Nuorisotyönohjaajat Arno Heinonen ja Sirpa Hiltunen, nuorisopastori Jonathan
Westergård sekä johtava nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkynen. Tiimivastaavaksi tuli Matti Hernesaho.

Yhteistyötahot ja toimitilat
Merkittävimmät yhteistyötahot ovat
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Turun kaupunki (seurakunnan alueella olevat koulut, moottorihalli), seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus,
leirikeskukset, muut yhtymän seurakunnat sekä Maata Näkyvissä -festivaalien järjestäjät. Toimitiloina olivat
pääasiassa God’s Gas -nuorisokahvila
sekä seurakuntayhtymän leirikeskukset Kunstenniemi ja Sinappi. Tilat soveltuvat hyvin toiminnan tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet
1. KOULUTYÖ: Kouluvierailuja sekä aamunavauksia oli edelleen säännöllisesti. Arno Heinonen piti Topeliuksen koulun 7-luokkalisille ryhmäyttämispäiviä.
Sirpa Hiltunen piti kuudesluokkalaisille oppitunteja aiheella ”Kiusaaminen ja sen seuraukset”.
”Tervetuloa murrosikä”- oppitunteja
oli myös tarjolla 6-luokille ja ”Minun
seurakuntani”-oppitunnit 4-luokkalaisille sekä 5-luokkalaisille tarjottiin
uskontotunteja ”Lähimmäisenrakka-

us”. Alakoulun oppitunteja pidettiin
seitsemässä Mikaelin alueen koulussa. Säännöllisiä aamunavauksia pidettiin Aunelan, Mikaelin ja Kähärin alakouluissa sekä Turun Klassillisessa lukiossa. Seurakuntamme alueen koulut
ottivat tarjotut oppitunnit ja aamunavaukset hyvin vastaan. Syksyllä uutena ideana oli tehdä keväälle 2020 esitteet opettajille, mitä seurakuntamme
tarjoaa eri luokka-asteille.
2. LEIRI-JA RETKITOIMINTA:
Nuortenleirien osallistujamäärät pysyivät suunnilleen samana viime vuoteen verrattuna. Myös kesällä pidettiin
nuorten kesäleiri.
3. MUU NUORTEN TOIMINTA:
Hiltusen nettipäivystys kerran viikossa
keräsi taas nuoria keskustelemaan elämän iloista ja suruista. Kesällä Ruissalossa järjestettiin peli-ja grillausiltoja.
Illoissa kävi paljon isosia ja myös kesän rippikoululaisia. Nuoret osallis-

Mikonmökki tai GG on nuorten tukikohta ja keidaspaikka.
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tuivat vapaaehtoistyöhön mm. Yhteisvastuukeräyksiin sekä Maata Näkyvissä -festareiden talkootyöhön (noin 25
ruuanjakajaa). Nuorten Lontoon matka (matkanjohtajina Jonathan Westergård ja Matti Hernesaho) oli onnistunut kokeilu, jota tullaan jatkamaan
seuraavinakin vuosina.

Arviointi
Vuosi kului suunnilleen samoissa merkeissä kuin viime vuonna. Nuoria oli
mukavasti eri tilaisuuksissa. Toimitilat
olivat edelleen hyvät ja työntekijät innostuneita työstään.

PARTIOTYÖ
Partiotoiminnan tavoitteet

P

artiotoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.
Partiotoimintaan kuuluu myös uskontokasvatus.

Toimitilat
Kullakin lippukunnalla on ollut käytössä omat tilat, joissa ei järjestetä
muuta seurakunnan toimintaa: Turun
Mikaelin Sinisillä Mikonmökissä, Mikaelin Sinikelloilla ja Ahertajilla Mikaelin seurakuntakodin pohjakerroksessa sekä Partio-Puhureilla
Pansiossa, Pernontie 16:ssa. Lisäksi
Sinikellot ovat käyttäneet Suikkilan
seurakuntakodin tiloja.

Yhteistyö seurakunnan
kanssa
Mikaelinseurakunnan partioyhteistyön tavoitteena oli tukea partion hengellistä kasvatusta sekä huolehtia tarvittavista tiloista ja rahallisista avus-

Partio Mikaelin Sinikellot oli mukana
Mikaelin adventtimyyjäisissä.

tuksista. Yhteistyötä tekee myös seurakuntayhtymän Kasvatusasiain keskus.
Yhteistyötä säätelee yhteinen kolmikantasopimus, jonka mukaisesti lippukunnat ovat rekisteröityneet yhdistyksiksi. Yhteydenpitoa paikallisseurakunnassa hoitaa seppo eli seurakunnan
partioyhdyshenkilö. Kertomusvuonna
seppona toimi nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen.

Toiminnan painopisteet
Yhteistyöstä seurakunnan kanssa mai-
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nittakoon Tammikirkko sekä huhtikuussa Yrjönpäivän aikaan järjestetyt
tilaisuudet.
Lippukuntien edustajat kutsuttiin
keväällä ja syksyllä sepon kanssa yh-

teisiin kokouksiin. Niinikään lippukuntien edustajat ja seppo osallistuivat partiopiirin järjestämiin yhteistyökokouksiin.

NUORET AIKUISET

N

uorten aikuisten työalasta vastasi
seurakuntapastori Matti Hernesaho, jonka vastuulla oli vuosina 2018–
2019 nuorten aikuisten työn kehittämisen projekti. 1.8.2019 alkaen nuorten aikuisten työpanosta lisättiin, kun
60% työskentelevä Jessica Alakärppä
tuli työskentelemään puoliksi nuorten
aikuisten ja puoliksi perheiden parissa.
Hyväksi havaittu yhteistyö Katariinanseurakunnan kanssa jatkui yhteisen Polku-yhteisön puitteissa. Nuor-

ten aikuisten oman yhteisön tavoitteena on luoda 18–30 vuotiaille seurakuntalaisille oma polku osaksi yhteistä seurakuntaa.
Järjestimme Katariinan kirkossa Polun messuja kerran kuussa sekä Mikonmökissä Polun iltoja 1–2 kertaa
kuukaudessa. Nuoret aikuiset löysivät vuoden 2019 aikana myös vahvemmin paikkansa osana Mikaelinseurakunnan yhteistä jumalanpalveluselämää. Järjestimme sunnuntai-il-

Tunnelmallinen Polun messu huipentuu ehtoollisen viettoon. (Kuva: Melissa
Parviainen)

26

taisin Mikaelmessun jatkoja ravintola
Arvossa. Vuoden 2019 aikana Nuorten
aikuisten määrä Mikaelmessuissa kasvoi merkittävästi ja he myös kantoivat
vastuuta monissa tehtävissä. Esimerkiksi musiikin toteuttaminen oli nuorten aikuisten vapaaehtoisten vastuulla.
Syksyllä osallistuimme Study in Turku -tapahtumaan Turun yliopistolla ja
järjestimme oman opiskelijoiden starttitapahtuman Anniskelukahvila Tiirikkalassa.
Food & Hope -toimintaa jatkettiin
yhteistyössä Mikaelin ystävien, Katariinan seurakunnan ja KRS:n kanssa.

Illoissa oli musiikkia, ruokakassien jakoa, yhteistä ruokailua sekä kohtaamisia. Huhtikuussa järjestimme myös Polun leirin sekä vuoden aikana monenlaista valmennus- ja muuta hengellistä
elämää tukevaa toimintaa muun muassa pienryhmien vetäjille ja messun
vapaaehtoisille.
Keväällä 2019 järjestimme perinteisesti kutsuvierastilaisuuden Mikaelinseurakunnan nuorille aikuisille Linnateatterissa, johon osallistui noin 250
Mikaelinseurakuntaan kuuluvaa 25–
29 vuotiasta.

PERHETYÖ
Toiminta-ajatus, tavoitteet,
resurssit

P

erhetyön toiminta-ajatuksena on
tukea perheitä ja mahdollistaa lapsen kristillistä kasvatusta sekä antaa
perusta läpi elämän kestävälle uskolle ja ohjata perheitä seurakuntayhteyteen. Vuoden 2019 ensimmäisenä tavoitteena oli monipuolisen toiminnan
tarjoaminen, josta perheet voivat valita itselleen parhaiten sopivia toimintamuotoja: perhe- ja vauvakerhot, retket, lasten- ja perheiden kirkot, perheleiri, pääsiäisvaellus, kutsutapahtumat,
Pikku-Helppi.
Toisena tavoitteena oli laajemman
yhteistyön kehittäminen erityisesti
Mikaelmessuyhteisön kanssa, sekä perheiden kirkkohetkien ja messuelämän

kehittäminen. Tämä toteutui osin keväällä perhetyöntekijän ollessa mukana Mikaelmessujen pyhäkouluissa
opettajana joka toisena kertana. Syksystä alkaen yhteistyö ja vastuu Mikaelmessun lapsi- ja perhetyöstä sekä
lasten ja perheiden kutsutapahtumista
siirtyi ko. tehtävään palkatulle tavoittavan työn perhetyöntekijälle.
Kolmas vuoden tavoite oli diakonian
ja perhetyön parempi yhdistäminen,
esimerkkinä perhediakonin tutuksi tuleminen myös vastaanottotilanteiden
kautta ja perheasiakkaiden ohjaaminen ensisijaisesti perhediakonille sekä perheiden kokonaisvaltaisempi tukeminen myös diakonian osalta. Uutena työmuotona Pikku-Helppi, joka
kohtaa tukea tarvitsevia lapsiperheitä.
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Tämäkin tavoite toteutui osin. PikkuHelpin osalta osallistuminen loppui
kevätkauteen, kun diakoniatyön työnkuvat tarkastettiin syksyksi.
Perhetyön vastuuhenkilöinä toimivat perhetyön diakoni Pauliina Liukkonen ja pastori Kristiina Friman. Tämänhetkiset, käytössä olevat tilat olivat riittävät. Perheleirillä tarvitaan 2
viranhaltijaa. Kasvatusasiainkeskus
tarjoaa työpariksi lastenohjaajan perhekerhoihin sekä hiljaiselle viikolle lasten pääsiäisnäytelmään.

Perhekerhot
Perhekerhot toimivat kerran viikossa Suikkilassa ja Mikonmökissä. Keskiviikkoisin kokoontuvaan vauvaperhekerhoon kutsuttiin seurakuntamme alueen kastettuja kahdesti vuodessa henkilökohtaisella kutsulla vielä keväällä, mutta kerho täytyi lakkauttaa
vähäisen kävijämäärän vuoksi. Ylipäätään perhekerhoissa ovat haasteena
Oman haasteensa kaikkiin perhekerhoihin tuo myös sekä työntekijän että
kerholaisten näkökulmasta jokavuotinen työparin (lastenohjaajan) vaihtuminen. Kerhoista saatu palaute on ollut kuitenkin vain positiivista ja toimintaan ollaan tyytyväisiä. Perheille
on tarjolla paljon erilaisia kahviloita ja
tapahtumia ympäri kaupunkia, mikä
tuo tietenkin oman haasteensa seurakunnan järjestämään toimintaan. On
kuitenkin ilo, että perheet kertovat haluavansa tulla saamaan kristillistä kasvatusta lapsilleen.
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Tapahtumat
Perhetyön vuosi starttasi Kasteen kirkkohetkellä, johon kutsuttiin henkilökohtaisella kutsulla kaikki edellisenä
vuonna (2018) kastetut perheineen.
Osanottajia oli vähän, mutta tilaisuus
oli lämminhenkinen ja palveli selvästi tarkoitustaan. Kastepuu on kirkossa
esillä, ja sitä käytetään jumalanpalveluselämässä ja pidetään näin konkreettisesti esillä kasteen armoa ja merkitystä.
Perhetyö oli mukana musiikkityön
järjestämissä lasten urkusatutuokioissa useamman kerran vuoden aikana.
Lisäksi perhetyö oli mukana Pax Navis -tapahtumassa, kirkonmäkitapahtumissa sekä kevään osalta myös Mikaelmessun pyhiksissä omalla vetovuorollaan.
Päiväkotiryhmille suunnattu pääsiäisvaellus uudistettiin ja muutettiin
nelipäiväiseksi. Uusi käsikirjoitus ja
toteutustapa olivat toimivat ja päiväkodeilta saatiin paljon positiivista palautetta. Pääsiäisvaellusta on mukava toteuttaa innostuneessa ja osaavassa työntekijäporukassa. On kullanarvoista, että päiväkotiryhmät saapuvat
kirkkoon kuulemaan ilosanomaa Jeesuksesta ja pääsiäisriemusta. Jatkossa vaellusta ja sen aikataulua voidaan
kehittää esitettäväksi samalla viikolla
myös koululaisryhmille. Myös mahdollisia kuljetuksien tarjoamista kauempaa tuleville päiväkodeille mietittiin jatkossa.
Perheiden kevätkirkkoon saapui
muutamia perheitä viettämään yhteistä hetkeä ja kevätjuhlaa ennen kesä-

Perhetyön porukkaa valmiina palvelemaan Katriinalla vahvistettuna.

taukoa. Ennen joulua järjestettiin Mikaelin kerhojen yhteinen joululaulukirkko, joka ei tänä vuonna kerännyt
väkeä kuin kourallisen. Jatkossa tilaisuus lienee syytä järjestää Lasten kauneimmat joululaulut -tilaisuutena, joka on Suikkilan seurakuntakodilla saanut suuren suosion.

Perheleiri
Perheleirin suosio oli suuri, vaikkakin
leirikeskushintojen nouseminen tuo
oman haasteensa monelle leirille haluavalle perheelle. Vuonna 2019 perheleiri tuli täyteen vuorokaudessa ilmoittautumislinkin aukeamisesta. Leirin vetäjinä toimivat Pauliina Liukkonen ja Kristiina Friman; lisäksi leirille
palkattiin työntekijöiksi Uolevi Salo-

nen ja Riitta Tunturi. Perheleiri tarjoaa
monelle perheelle pysähdyspaikan arjesta, ja erityisesti äideille tuntuu olevan merkityksellistä päästä valmiiseen
ruokapöytään.

Lahja Lapselle -keräys
Perhetyöntekijä oli oman seurakunnan vastuuhenkilönä seurakuntayhtymän Lahja Lapselle -keräyksessä, jossa
lahjoittajat voivat lahjoittaa joululahjan vähävaraisille, diakonian asiakkaina oleville perheille. Lahjoja jaettiin 30
perheelle, yhteensä 62 pakettia. Perhetyöntekijän lisäksi lahjojen jakamisessa apuna oli seurakuntasihteeri Katriina Kosola.
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Arviointia ja ajatuksia
Perhetyön tarjoama toiminta kerää
yhteen erityisesti kotona lasten kanssa olevia äitejä.
Perhetyössä tulisikin kiinnittää huomiota siihen, miten pystyisimme sitouttamaan koko perheitä muuhunkin seurakunnan toimintaan, erityisesti jumalanpalveluselämään. Kutsutapahtumat sekä kirkonmäkitapahtumat ovat perheiden suosiossa, mutta
perheiden kirkkohetkien osalta osan-

ottajamäärä oli edelleen vähäinen. Lisäksi perhetyössä olisi syytä huomioida enemmän vanhemmuutta tukevaa toimintaa, kuten parisuhteen/
vanhemmuuden teemailtoja. Tämänhetkiset työntekijäresurssit eivät kuitenkaan mahdollista tätä tällä hetkellä. Perinteinen perhekerhotyö näyttää
vahvasti hiipuvan yhteiskunnan muuttuessa, joten tähän haasteeseen seurakunnan perhetyön tulisi pyrkiä jatkossa vastaamaan.

UUDET TYÖMUODOT

U

udet työmuodot ovat seurakuntamme käyntikortti ja ne ovat
monin tavoin vakiinnuttaneet paikkansa osana Mikaelinseurakunnan
tavoittavaa työtä. Seurakunnan kesäpäiviä järjestettiin Ruissalon kauniin luonnon keskelle ja Vartiovuoren kesäteatterissa osallistuimme ekumeeniseen Bless my Turku -tapahtumaan, jossa konsertoivat mm. Pekka
Simojoki ja Aboa Gospel. Love people –tempauksissa perjantai-iltaisin tarjottiin kupponen kuumaa, rukousta
ja hierontaa kävelykadulla läpi vuoden. Miestyön saunailtoja pidetiin
kesällä Ykköspirtillä ja talvella merimieskirkolla.
Kutsutapahtumissa nuoret aikuiset
saivat nauttia esityksestä Linnateatterissa. Myös kirkon lähialueisiin panostettiin. Satamäärin osallistuja keränneet Kirkonmäki-perhetapahtumat
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järjestettiin keväällä ja syksyllä osana Mikaelmessu-yhteisön toimintaa.
Portsan katumarkkinoille osallistuttiin soppatykin kanssa ja veturikyytejä tarjoten. Uutena avauksena oli mukanaolo Hääilta -tapahtumassa, jossa
yhteistyö varauspalvelun kanssa sujui
hyvin. Kesäiset Motoristikaffet tarjottiin jokirannassa ja joulukahviperinnettä jatkettiin Meyer -telakalla. Sirpa Hiltusen isännöimässä Suikkilan
seurakuntakodissa uusia tapahtumia
olivat Ystävänpäiväbrunssi ja Itsenäisyyspäiväjuhla.

Aikuistyö
Mikaelinseurakunnan aikuistyö rakentuu pitkälti Mikaelmessu-yhteisön
ympärille. Messussa vapaaehtoisilla on
merkittävä osuus ja he toimivat kuudessa tiimissä (bändi, pyhäkoulu, rukous, iltapala, maahanmuuttajat ja ter-

Yleisöluistelun uutta sukupolvea kasvattamassa.

Hippimessussa pastori muuntuneena ajan hengen mukaisesti.
(Kuva: Hanne Tuulos)
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Ruissalon metsäkirkossa soi veisuu avoimen taivaan alla.

vetuloa). Kävijämäärä on hienoisessa
kasvussa, erityisesti maahanmuuttajien, lapsiperheiden ja nuorten aikuisten osalta. Uusi ihmisiä tavoitettiin
edellä mainitun Kirkonmäki-tapahtuman, erityismessujen (Hippimessu) ja Alfa-kurssin kautta. Yhteistyötä
tehtiin nuoriso-, nuorten aikuisten ja
maahanmuuttajatyön kanssa. Järjestö
yhteistyökumppaneina toimivat Kansan Raamattuseura ja Hengen uudistus kirkossamme (Talvipäivät).
Aikuisten ja lapsiperheiden sitouttamiseksi ja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi aloitettiin syksyllä SILTA-illat seurakuntakodilla. Illoissa on omaa
ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille ja
lopuksi nyyttäri-iltapala. Illat vakiinnuttivat asemansa ja niihin perustet-
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tiin oma maallikkotiiminsä. Aikuisten
seurakuntalaisten hengellistä kasvua
tuettiin pienryhmien ja Raamattu-iltojen kautta. Pienryhmiä (perheet) aikuistyössä toimi seitsemän kappaletta.

Liikkuva seurakunta
Mikaelinseurakunta on liikkuva seurakunta. Vuonna 2019 teema lanseerattiin laajemmin ja tulevalle vuodelle 2020 päätettiin perustaa kustannuspaikka ”Liikkuva seurakunta”, jonka
alle kerätään seurakunnan liikunnallinen toiminta ja yhteistyö urheiluseurojen kanssa.
Aktiivinen liikunta jatkui yleisöluistelujen merkeissä Gatorade Centerissä.
Salibandyä pelattiin Manhattan Centerissä torstaisin. Miesten jääkiekkotii-

mi HC Hurmos piti vauhtia sunnuntai-iltaisin Kupittaan harjoitushallissa.
Seurakuntamme oli läsnä pelikentillä
myös urheilun tukijan roolissa. Mukana oltiin TPK:n järjestämässä juniorijalkapalloilijoiden Soccer Cupissa
Turun Kupittaalla kesäkuussa. Otteluisännyyksiä oli TPS:n ja TPK:n jalkapallopeleissä ja TUTO:n jääkiekkopeleissä. Mikaelinseurakuntaan muuttaneet kutsuttiin Turkuhalliin jääkiekko-otteluun pullakahvien ja tapaamisten kera.
Raikasta juomavettä jaettiin janoisille
Turun kesässä.
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DIAKONIATYÖ
Tavoitteet

D

iakoniatyön ydintavoitteena on
auttaa niitä, jotka ovat eniten
avun tarpeessa ja joita muut eivät auta. Diakonian yleisenä tavoitteena on
edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista kotimaassa ja ulkomailla. Diakonia on mukana ihmisten arjessa ja tukee avun tarpeessa olevaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Diakonian tehtävänä on auttaa ihmistä voimaantumaan
vastuullisuuden ja osallisuuden kautta. Diakonia seuraa yhteiskunnallista
tilannetta huomioiden yhteiskunnallisten epäkohtien perusilmiöitä sekä
pyrkii vaikuttamaan niihin.

Vastuuhenkilöt ja toimitilat
Tiimivastaavana diakoniatyönteki-

jä Erja Mäenpää, jonka tehtäviin on
kuulunut etsivä seniorityö, Paakarlan seurakuntakodin isännyys, Toivon torstait Pansiossa sekä kahvilatoiminta mukaan lukien lasten kirpputori Ilona Pikkuisen. Perhediakonin
virkaa on hoitanut Pauliina Liukkonen. Diakoniatyöntekijä Elina Okko
toiminut 50% diakoniatyössä ja 50%
maahanmuuttajatyössä, lisäksi hänen
tehtäviinsä kuuluu vapaaehtoistyö
ja keskustan vähävaraisten ruokailu.
Kari Tynkkynen on toiminut n 60%
diakoniatyössä. Vastuualueiden lisäksi diakoniatyöntekijät hoitivat asiakastyötä, leiri- ja retkityötä sekä ryhmäja kerhotoimintaa ja tekivät yhteistyötä muiden työalojen kanssa erilaisissa
tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Vuoden lopulla tehtiin esimiesten

Vähävaraisten ruokailun jonot eivät ole lyhentyneet.
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Seniorikerhon pöydän ympärillä arvokasta vertaistukea.

ja tiimivastaavan johdolla muutoksia
tiimin työnkuviin, tavoitteena saada
lisää resursseja diakoniatyöhön. Diakoniatyöntekijöillä on käytössään kaksi vastaanottotilaa Puistokadulla ja yksi Café Mikaelissa Pansiossa. Kerho- ja
ryhmätoimintaa on ollut seurakuntakodeissa keskustassa, Suikkilassa ja
Paakarlassa sekä Café Mikaelissa.

Asiakastyö
Diakoniavastaanotolla kohdataan asiakkaita pääosin toimistotiloissa Puistokadulla ja Cafe Mikaelissa, mutta
apua ja tukea on annettu myös kotikäynneillä sekä tarpeen mukaan
myös laitoskäynneillä. Diakoniatyöntekijät ovat myös käyneet asiakkaiden apuna ja tukena mm. sosiaalitoimistossa, Kelassa ja sairaalassa/
terveyskeskuksessa. Diakonia-avustuksia annettiin ostolupina ruokakauppaan, apteekkiin, Föliin, Karde-

roopiin ja Ekotorille. Lisäksi avustuksia myönnettiin vuokrarästeihin, sähköön ja muihin laskuihin asiakkaan
tilanteen mukaan. Diakonia-avustusten tärkein päämäärä on ratkaista ihmisen elämäntilanne siten, että hän pärjää jatkossa taloudellisesti omillaan. Diakoniatyöntekijät hakivat myös Kirkon Diakoniarahaston avustuksia, joista perheille Tukikummit-avustuksina. Vastaanotolla
kohdattiin kertomusvuonna 819 asiakasta, joten asiakasmäärä on noussut vuodesta 2018, jolloin asiakkaita
vastaanotolla oli 658.

Etsivä seniorityö
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että
etsivän seniorityön kohdalla on ylitetty 2019 toimintasuunnitelman tavoitteet. Senioreita on tavoitettu seurakunnan eri alueilta ja palvelutaloista.
Suurin osa on osallistunut Arjen Enke-
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linsä kanssa seurakunnan toimintaan.
Nyt, kun etsivä työ on ollut käynnissä
3 vuotta, olemme päässeet tavoitteissa siihen vaiheeseen, että parempikuntoiset seniorit ovat alkaneet ystävystyä
keskenään ja pitävät yhteyttä arjessa.
Muutamia on myös tullut seurakunnan vapaaehtoiseksi toteuttamaan toimintaa, muun muassa musiikin ja kuvataiteen kautta. Vuoden 2019 aikana
etsivän seniorityön vapaaehtoisten kotikäyntien määrä lähes kaksinkertaistui
edellisvuoteen (162 kotikäyntiä) nähden, yhteensä 268 kotikäyntiä.
Vähävaraisten senioreiden kevätretki
järjestettiin toukokuun lopulla Liedon
Vanhalinnaan. Jo toisen kerran järjestettiin etsivän seniorityön joulujuhla
Café Mikaelissa. Juhla oli tarkoitettu
sekä senioreille että vapaaehtoisille Arjen Enkeleille. Yksi etsivän työn kautta löytynyt sekä hänen Arjen enkelinsä vastasivat duona musiikista. Vuoden
2019 aikana järjestettiin etsivässä seniorityössä oleville ja siitä kiinnostuneille 1 koulutuspäivä. TtM, terveysalan
kouluttaja Kirsi Kauliomäki luennoi
aiheesta ikäihmiset ja päihteet, tunnistaminen ja varhainen puuttuminen.
Seniorikahvilat ovat palvelleet Mikaelin seurakuntakodissa, Cafe Mikaelissa sekä Suikkilan seurakuntakodissa.

Kahvilatoiminta
2019 aikana koimme jälleen emännän
vaihdoksia. Elokuussa vastuu lounastoiminnasta ja pitopalvelusta siirtyi
kahden osa-aikaisen emännän jaettavaksi, kun paikan ottivat Minna Han-
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nele Heinmaa ja Hanna Kuusinen.
Usealle kahvilan asiakkaalle päivittäinen lounashetki kahvilassa on tuonut odotettua vaihtelua arkeen. Etsivään seniorityöhön linkittyvät Café
Mikaelin jo vakiintuneet olohuoneryhmät ja kesäkahvila jatkoivat toimintaansa. Lisäksi järjestimme vaihtuvia ryhmiä, esim. sarjakuvakerho
”Kerro oma tarinasi”. Päihde- ja terapiatyöntekijä on ihmisiä kohtaamassa
joka maanantai. Vaihtuvat taulunäyttelyt olohuoneen seinällä on vuonna
2019 toteutuneet yhteistyössä Kynnys
Ry:n kanssa, koordinoijana on toiminut seurakunnan vapaaehtoinen Anna-Liisa Karpov.
Työllistymis- tai työharjoittelupaikkojen kautta yhteistyötä tehtiin muun
muassa Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijoiden, Turun alueen
Te-toimistojen, Kuntouttavan työtoiminnan, Turun työllisyyspalvelujen,
Rikosseuraamuslaitoksen ja Rasekon
catering alan opiskelijoiden kanssa.
Viime vuonna aloitettu Lounaspankki on saanut tasaisesti talletuksia
ja niitä on diakoniatyöntekijän johdolla jaettu. Toiminta on mahdollistanut diakoniatyölle uuden ulottuvuuden, kun yhteisellä tapaamisella voidaan myös syödä tai juoda kupponen
kuumaa yhdessä.
Vuoden lopulla päätettiin kahvilatoiminnan uudistamisesta, muun muassa lounastoiminta nykyisessä muodossaan loppuu. Muutosten tuulissa
siunauksemme on sitoutunut ja osaava vapaaehtoisten joukko, joille kah-

Diakoniatyöntekijä Erja ehti myös Motoristikaffeille jokirantaan.

vila on melkeinpä toinen koti ja jotka
muodostavat yhteisön ytimen, johon
asiakkaiden, työllistettyjen ja opiskelijoiden on jatkossakin hyvä liittyä.
Café Mikaelin vieressä toimi lastenkirppis Ilona Pikkuisen, joka palvelee alueen vähävaraisia lapsiperheitä. Kirppis on löytänyt paikkansa alueella ja tunnettuus sekä asiakasmäärät
ovat lisääntyneet vuoden 2019 aikana.

Päihde- ja terapiatyö
Vuonna 2018 Sami Elorinne alkoi kehittämään Päihde- ja terapiatyömuotoa ja nyt takana on ensimmäinen koko vuosi. Työn tavoitteena on tukea,
niin päihteiden käyttäjiä kuin erilaisten elämänkipujen kanssa taistelevia
ihmisiä. Työ on yksilökeskusteluja,
ryhmätoimintaa sekä jalkautumista.

Vuoden 2019 alussa mukaan astui uusi työntekijä Janne Romu, joka vahvisti kokemuksellaan tiimin rakennetta.
Janne on kokemusasiantuntija päihdeja syöpäsairauden puolelta.
Päihde- ja terapiatyö seurakunnassa
on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi.
Ihmiset ovat rohkeasti ottaneet yhteyttä, niin päihde- kuin terapia-asioissakin. Olemme jatkuvasti yrittäneet kehittää työmuotoa ja lisätä tietoisuutta
siitä, mitä me teemme.
Elämän vertaistukiryhmä ”Ihmisen ilta” kokoontuu viikoittain ja sen
ovat ihmiset hyvin löytäneet, toiset
ovat vierailleet ja toiset ovat jääneet.
Sana terapia kattaa koko ihmismielen
ja siksi pyrimme toimimaan mahdollisimman laajalla kentällä. Papit ja pojat baanalla jalkautuvat säännöllisesti
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säkirkon emäntinä, Yhteisvastuun lipaskerääjinä sekä avustajina ruokaluissa ja ruokajakeluissa sekä muissa
tapahtumissa. Kaikille seurakunnan
vapaaehtoisille järjestettiin yhteinen
kiitosjuhla Mikaelin seurakuntakodilla. Tämän lisäksi eri vapaaehtoistyön
ryhmille järjestettiin omia virkistys- ja
koulutuspäiviä ja kutsuttiin seurakuntayhtymän yhteiseen virkistyspäivään.

Ruokailut ja ruokajakelut

Päihde- ja terapiatyön ryhmiä varten
kalustettiin huone (Kuva: Sami Elorinne)

baareissa, miehet jakavat elämän kuulumisia ”Terapia saunassa” Ruissalon
ykköspirtillä, miehet ja naiset hikoilevat sählyn parissa Manhattan Sport
Centerissä aina torstaisin. Pansion Cafe Mikaelissa aloitettiin loppuvuodesta Päivä Cafe Kaikelle kansalle. Kahvia oli tarjolla viikoittain.
Kesällä kohtasimme nuoria rippileireillä päihdeinfon muodossa ja RuisRock kansalle jaettiin ”Kirkon kirkasta”

Vapaaehtoistyö
Seurakuntalaisia on toiminut vapaaehtoisina leiri-, retki-, ja kerhoavustajina,
kirkonpalvelijoina, tulkkeina ja kansainvälisen kahvilan avustajina, seurakunnan kahvilassa Cafe Mikaelissa
erilaisissa tehtävissä, etsivässä seniorityössä, kesäkahvilan ja Ruissalon met-
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Seurakunnassamme järjestetään ruokailuja ja ruokakassien jakoja keskustassa Mikaelin seurakuntakodin Vähävaraisten ruokailussa ja Pansiossa
Paakarlan seurakuntakodin Toivon
Torstaissa. Keskustan ja Pansion ruokakassien jaoissa tarjotaan lämpimän
ruuan ja ruokakassin lisäksi hengellistä ohjelmaa. Ruokajakelumme järjestetään yhteistyössä Operaatio Ruokakassin kanssa.
Keskustan ruokailuja järjestettiin
yhteensä seitsemän, joissa osallistujien lukumäärä ruokailua kohden vaihteli 100–160 henkilön välillä ja ruokakasseja jaettiin ruokailua kohti yhtä vaihteleva määrä. Helmikuussa Vähävaraisten ruokailu järjestettiin osana
seurakunnan ystävänpäivän tapahtumaa, jolloin ruokakasseja jaettiin 300
kappaletta. Keskustassa ruoka tehtiin
itse osittain hävikkiruuasta ja osittain tukusta tai ruokakaupasta ostetusta ruuasta.
Pansion ruokajakeluita järjestettiin
vuoden aikana yhteensä 15 kertaa.
Ruokailijoiden määrä ruokailua koh-

den oli noin 120 ruokailijaa ja ruokakasseja jaettiin yhdessä ruokailussa
noin 120 kappaletta. Vuoden 2019 aikana ruokakasseja jaettiin Toivon Torstaissa yhteensä 1850 kappaletta.
Ruokakassien jaon lisäksi keskustassa järjestettiin kirkkolounaita sunnuntain messun jälkeen yhteensä kolme. Vapaaehtoiset valmistelivat ruuan.
Osallistujien määrä ruokailua kohden
vaihteli 35-47 henkilön välillä.

Wanhanajan ompelupiiri ja
Daamit Duunaa -käsityökerho
Seurakunnassamme toimii kaksi käsityökerhoa, jotka koostuvat innokkaista joukoista käsityön ystäviä. Keskustan Wanhan ajan ompelupiiri kokoontuu neulomaan joka maanantai
Klubi-tilassa. Joka toinen maanantai
Cafe Mikaelin olohuoneessa puolestaan kokoontuu Daamit Duunaa -käsityökerho.
Kerhoista lahjoitettiin vuoden aikana käsityötuotteita muun muassa diakoniatyön asiakkaille ja seurakuntamme eri tapahtumiin. Wanhan ajan om-

pelupiiri neuloi myös sukkia kastelapsille. Kerhot myivät tekemiään tuotteita erilaisissa myyjäisissä, joiden tuotto
meni hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi Yhteisvastuukeräykseen, tai kerhon
kulujen kattamiseen.

Arviointi
Diakoniatyön ydintavoitetta auttaa
heitä, jotka ovat eniten avun tarpeessa ja joita muut eivät auta on pidetty
”punaisena lankana” diakoniatyössä
vuoden 2019 aikana. Ihmisiä on tuettu voimaantumisen ja osallistamisen näkökulmasta, ei pelkästään taloudellisesti. Taloudellisen tuen kriteerinä on pidetty sitä, että se oleellisesti
parantaa ja muuttaa ihmisen elämäntilannetta. Taloudellisen tuen lisäksi
on kuljettu asiakkaan rinnalla hänelle
sopivan voimaantumisen polun löytämiseksi. Poikkialaista yhteistyötä on
lisätty ja kehitetty resurssien mukaan.
Diakoniatyöntekijät ovat verkottuneet
yhteistyökumppaneihin ja etsineet vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ
Tavoitteet
• lähetyksen ja kansainvälisen vastuun esilläpito seurakunnan toiminnassa
• että jokainen seurakuntalainen ymmärtää, mikä on seurakunnan lähetystehtävä ja vastuu maailmasta ja
miten tähän voi osallistua

• huolehtia seurakunnan nimikkosopimusten velvoitteista ja yhteyksistä
lähetteihin
• maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden diakoninen ja hengellinen
tukeminen.
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Lähetyspappi Jaakko lähettämässä elämän leipää sydämille ruuaksi.

Vastuuhenkilöt

L

ähetystyöstä vastasi pastori Jaakko
Paakkanen, Turvapaikka- ja maahanmuuttajatyöstä pastori Kristiina
Friman. Vastaava diakoni Kari Tynkkynen on lähetystyön kokemusasiantuntija ja vastasi mm. kansainvälisen
työn työryhmästä. Lähetyssihteeriä ei
ollut. Lisäksi vastuuta kantoivat lähetystyöryhmän ja kansainvälisen työn
työryhmien jäsenet sekä useat vapaaehtoiset.

Yhteistyötahot ja toimitilat
Kirkon lähetysjärjestöt, arkkihiippakunnan lähetystoimisto, seurakuntayhtymän yhteinen lähetystoimikunta, Kirkon Ulkomaanapu, SPR:n
Turun vastaanottokeskus, kaupungin
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maahanmuuttajatyön toimijat, maahanmuuttajayhdistykset, järjestöt,
koulut, päiväkodit ja seurakunnan
muut työalat. Säännöllistä toimintaa
oli Mikaelin ja Paakarlan seurakuntakodeissa, Mikonmökissä ja Mikaelinkirkon Ruusuhuoneessa.

Toiminnan painopisteet
Säännöllisesti kokoontuva lähetyspiiri Mikaelin seurakuntakodilla, kirkkokahvit sekä vuoden aikana järjestetyt lähetystilaisuudet muodostivat lähetystyön rungon. Kauneimpia joululauluja laulettiin Mikaelinkirkossa
ja seurakuntakodeissa. Mikonmökissä
oli sunnuntaisin kansainvälinen kahvila ja maahanmuuttajaryhmillä omat
raamattupiirinsä. Kertomusvuonna ei

tapahtunut merkittäviä muutoksia, lähetystyön nimikkosopimukset jatkuivat muutoksetta.

Toiminta ja tapahtumat
Kansainvälisyys ja lähetystyö oli eri
tavoin ollut esillä niin rippikoulussa kuin myös monissa muissa tapahtumissa, jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa. Jaakko Paakkasen 50-vuotispäivien merkeissä järjestettiin kirkkokonsertti Suomen lähetysseuran Tasaus-keräyksen tukemiseksi. Puistokodin lähetyspiiri kokoontui viikoittain,
vapaaehtoisena vetäjänä Terttu-Sisko
Meskanen. Mika Laiho ja Katri Niiranen-Kilasi vierailivat kesän aikana seurakunnan tilaisuuksissa, Mika myös
rippileirillä.

Myyjäiset, kirkkokahvit ym.
Lähetystyö osallistui kevätlaulajaisiin,

ohravellitapahtumiin ja adventtimyyjäisiin myyntipöydällä ja piti myyjäisissä lähetyskahvilaa. Lisäksi osallistuttiin syyskuussa Porkkanamarkkinoille Tuomiokirkkotorilla. Varoja lähetyskannatukseen kerättiin kirkkokahveilla muutamia kertoja vuodessa.

Nimikkosopimukset
Voimassa olevat nimikkosopimukset
tavoitesummineen:
Suomen Lähetysseura 14000 euroa
Thaimaan ev-lut kirkko sekä
Makumiran yliopiston Pita-hanke
(Katri Niiranen-Kilasi)
Sakari Heinonen/Kypros/
SeKLSat-7		
3000 euroa
Mikael Tunér/Sat7/Sansa
3000 euroa
Mika Laiho/Mongolia/Kylväjä
3000 euroa
Yhteensä
23000 euroa

KANSAINVÄLINEN VASTUU

K

ansainvälisen työn työryhmä ja
merimieskirkkotyön työryhmä
yhdistyivät kansainvälisen vastuun
työryhmäksi. Puheenjohtajana toimi Kari Tynkkynen ja sihteerinä Timo Hanttu. Kansainvälisen vastuun
työryhmä kokoontui 4 kertaa ja kokouksissa päivitettiin mm. ystävyysseurakuntalista. Ystävyysseurakuntasopimus lakkautettiin Viron Mihklin
ja Ridalan seurakuntien kanssa.

Ystävyysseurakuntatyö
Ystävyysseurakunnat ja -kohteet: Virossa Haapsalun seurakunta. Venäjällä Pietarin Pyhän Mikaelin seurakunta, Pietarin Pyhän Marian seurakunta (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ystävyysseurakunta), Pietarin
Vladimirin Jumalanäidin ikonin seurakunta (ortodoksinen) sekä Valkeasaaren rukoushuonekunta (epävirallinen). Ruotsissa Alsiken luterilainen
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luostari. Norjassa Bergenin Slettebakkenin seurakunta, Bergenin Søreiden
seurakunta ja Bergenin tuomiokirkkoseurakunta. Unkarissa Bakonytamasin
luterilainen seurakunta.
Jouni Lehikoinen ja Kari Tynkkynen vierailivat ystävyysseurakunnissa,
mm. Pietarissa Pyhän Mikaelin seurakunnassa ja Vladimirin Jumalanäidin ikonin seurakunnassa sekä kävivät saarnamatkoilla Pyhän Marian seurakunnassa. Kari Tynkkynen vieraili Virossa Haapsalun ja Ridalan seurakunnissa. Joulukuussa kirkkoherra
oli myös Haapsalussa, kun Kari Tynkkyselle myönnettiin ansiomerkki, Johanneksen risti. Alsiken luostariin tehtiin maahanmuuttotiimin kanssa päivän pikavierailu marraskuussa. Maata
Näkyvissä -festareilla Turussa oli virolaisia Haapsalun nuoria sekä unkarilai-

sia ystävyysseurakunnan nuoria mukana. Piispa Salumäe saarnasi Mikaelinkirkossa Viron kirkkopyhässä. Unkarilainen Bakonytamasin ystävyysseurakunta vieraili Mikaelinseurakunnassa elokuussa.

Yhteisvastuukeräys
Kari Tynkkynen koordinoi yhteisvastuukeräystä. Lipaskerääjinä toimivat mm. isoset Manhattanilla, Martat, partio Sinikellot ja Riitta Leinonen. Tenori Tomi Metsäketo ja pianisti Jukka Nykänen konsertoivat 9.2.
Yhteisvastuun hyväksi. Soolonumeroita ja duettoja oli mukana esittämässä
myös sopraano Silvia Koski. Suikkilan
seurakuntakodissa oli matinea yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Yhteisvastuukeräyksen tulos parani Mikaelinseurakunnassa edellisvuodesta.

Unkarin ystävyysseurakunnan seurue vieraili elokuussa Mikaelissa.
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MAAHANMUUTTAJA- JA TURVAPAIKKATYÖ

S

eurakuntamme neuvoo ja tukee ih- hakijoita saapui Turun alueelle tai lähimisiä turvapaikkaprosessissa ja toi- kaupunkeihin. Salosta on sunnuntaimii yhteistyössä Punaisen Ristin, Val- sin järjestetty vapaaehtoisten toimesta
konauhaliiton ja Operaatio Ruoka- autokuljetus farsinkieliseen rippikoukassin kanssa. Autamme myös oles- luun osallistuville.
keluluvan saaneita henkilöitä ja tuVuoden aikana panostimme erityiemme heitä heidän kotoutumispro- sesti siihen, että kutsuimme seurakunsessissaan. Järjestämme joka perjantai tayhteydessä olevia maahanmuuttaarabiankielisiä ja joka sunnuntai far- jia ja turvapaikanhakijoita osaksi suosinkielisiä raamattuopetuksia. Sun- menkielistä toimintaamme. Maahannuntaisin järjestetään myös arabian- muuttajatyöstä osallistujia siirtyi esikielisiä jumalanpalveluksia. Kutsum- merkiksi seurakunnan nuorten aime aktiivisesti uusia maahanmuutta- kuisten toimintaan ja moni osallistui
jia ja turvapaikanhakijoita seurakun- aktiivisesti sunnuntain messutoimintamme yhteyteen.
taan. Joka toinen sunnuntai järjestetJoka sunnuntai järjestetään kansain- tävä Mikaelmessu tulkataan arabiakvälinen kahvila, joka on avoin kaikil- si ja farsiksi.
le kotimaasta tai kielestä riippumatta. Kahvilassamme on käynyt ihmisiä
Kiinasta, Syyriasta, Iranista, Irakista,
Afganistanista, Gambiasta, Etiopiasta, Kongosta, Nigeriasta, Italiasta, Intiasta, Espanjasta ja monesta muusta
maasta. Kahvilassamme on työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia auttamassa
kahvilan ylläpidossa ja osa toimii myös
muun muassa tulkkeina.
Erityisesti uusien farsinkielisten
osallistujien määrä on kasvanut vuoden 2019 aikana ja arabiankielisten
osallistujien määrä on pysynyt tasaisena läpi vuoden. Lähes kaikki raamattuopetukseen osallistuneet olivat aloittaessaan turvapaikanhakijan statuksella,
joten uusien osallistujien määrään vaikutti myös yhteiskunnallinen tilanne Maahanmuuttajatyö on tässä tehtäväänsä
ja se, kuinka paljon uusia turvapaikan- siunattavan diakoni Elina Okon työalaa.
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MERIMIESKIRKKOTYÖ
Tavoitteet
1. Merimieskirkkotyön elinvoimaisuus satama- ja merimieskirkkoseurakunnassa.
2. Turun merimieskirkon työn tukeminen.
3. Yhteistyön ja verkoston vahvistaminen merellisten toimijoiden kesken.
4. Jumalanpalveluselämän tukeminen.

Vastuuhenkilöt, työryhmä ja
yhteistyötahot

V

astuuhenkilönä pastori Timo
Hanttu ja Merimieskirkkopiirin
vetäjänä Katriina Kivenheimo. Merimieskirkkotyön työryhmä tuli osaksi kansainvälisen vastuun työryhmää
ja edustajinamme siinä olivat Kirsti
Sainio, Katriina Kivenheimo ja Timo
Hanttu. Yhteistyötahoina olivat Turun
merimieskirkko, Henrikinseurakunnan ja Naantalin seurakunnan meri-

mieskirkkopiirit, Suomen Merimieskirkko, Mikaelinseurakunnan lähetys- ja kansainvälinen työ, diakoniatyö ja musiikkityö, Turun meripelastusyhdistys, partio Mikaelin Siniset,
Pax Navis -projektitiimi sekä Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän vapaaehtoistyö ja yhteiskunnallinen työ.

Merimieskirkkotyön
toimintavuosi 2019
Merimieskirkkotyön toimintaan kuului viikottainen merimieskirkkopiiri
Mikaelin seurakuntakodissa. Lähes jokaisella piirikerralla mukana oli vierailijoita; yhteistyökumppaneita tai seurakunnan seniorityöntekijöitä. Lisäksi
ohjelmassa oli 8 kirkkokahvitilaisuutta, 2 ohravellitapahtumaa, merimieskirkkotyön kirkkopyhä merisunnuntai, Turun alueen piirien laskiaistapahtuma Turun merimieskirkolla, laulutapahtuma kevätlaulajaiset, Mikaelinseurakunnan vapaaehtoisten yhteis-

Pax Navis 2019 -merirauhanjulistus Ruissalon telakalla. (Kuva: Timo Jakonen)
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Tove Holm ja muita Pax Navis -tapahtuman järjestäjiä. (Kuva: Timo Jakonen)

työretki piknik-risteilynä, Pax Navis
merirauhan julistus Ruissalon tapahtumatelakalla, seurakuntaretki Porvooseen ja mukanaolo Mikaelin joulumyyjäisissä.
Merimieskirkkotyön tapahtumissa myös aineellisen tuen näkökulma
on esillä. Turun merimieskirkko on
nimikkoavustuskohteemme. Vuonna
2019 keräystuloksemme merimieskirkolle oli 2 275 €.

osaltaan Mikaelinkirkon klo 10 jumalanpalvelustapahtumaa merisunnuntain kirkkopyhällä, järjestämällä seurakunnan työmuodoista eniten kirkkokahveja ja kutsumalla aktiivisesti
messuavustajia palvelutehtäviin. Työmuodon pieni määräraha 500 € kuitenkin rajasi toimintamahdollisuuksia.

Arviointi
Merellinen Turku, satama ja merimieskirkko ovat Mikaelin maisemaa. Merimieskirkkopiiri toimi viikottain kokoontuvana arjen elämää tukevana
vertaisryhmänä. Ohravellitapahtumat,
kevätlaulajaiset ja merisunnuntai ovat
yhteistyötä rakentavia seurakuntatapahtumia. Alueellinen verkostohanke
Pax Navis 2019 -merirauhan julistus
meni eteenpäin. Yhteistyökumppaneita oli 30 ja tilaisuuden osallistujamäärä myös kasvoi.
Merimieskirkkotyö kehitti omalta

Merimiespastori Hanna Vuollo
saarnasi merisunnuntaina.
(Kuva: Katriina Kivenheimo)
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MUSIIKKITYÖ
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot

M

usiikkityön ensisijainen tavoite on evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja kirkolliset musiikkitilaisuudet ovat siten
musiikkityön keskeisin toiminta-alue.
Vastuuhenkilöinä kanttorit Silvia Koski ja Marko Hakanpää. Palkkiotoiminen "vakituinen sijainen" Jouni Kuorikoski. Yhteistyötahoina Turkulaiset
kuorot ja orkesterit, Turun kaupungin koululaitos, Turun Konservatorio
ja Ammattikorkeakoulu, Turun Urkujuhlat sekä lukuisa joukko yksittäisiä muusikoita.

Poimintoja toiminnasta
Seurakunnassa on järjestetty kymmeniä konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia sekä omin että ulkopuolisten
voimin. Yhteistyökuorot ja -orkesterit ovat avustaneet eri yhteyksissä. Ulkopuoliset konserttien järjestäjät ovat
käyttäneet kirkkoa etenkin joulun alla.
Seurakunnan musiikkityön oma joulukonsertti keräsi 1250 hengen yleisön, ja Yön kauneimmat joululaulut oli edellisvuosien tapaan vuoden
toinen vetonaula 1250 osallistujalla.
Myös jouluaattona klo 22 kauneimpia joululauluja kokoontui laulamaan
yli tuhat henkeä.
Marko Hakanpää ja perhediakoni
Pauliina Liukkonen toteuttivat Lasten musiikkijuhliin liittyen kirkossa
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kaksi lasten urkusatua maaliskuussa.
Päiväkotien kevät- ja joulukirkkojen
sekä kirkonmäkitapahtumien yhteydessä lapset pääsivät soittamaan urkuja. Marko Hakanpää soitti edellisvuosien tapaan kerran kuukaudessa (ei
kesäkuukausina) urkutuokion ja sen
yhteydessä esitteli urut yleisölle, sekä vapunpäivän iloisen urkukonsertin ja häämusiikkikonsertin. Keväällä
hän soitti häämusiikkikonsertin myös
Turun linnassa häätapahtuman yhteydessä. Mikaelinkirkon urut tunnetaan
maailmalla hänen satojen youtube-videoidensa kautta.

Kuorot
Kanttori Silvia Koski johtaa kolmea
perustamaansa kuoroa, joissa on 140
laulajaa. Kuoroissa on näin merkittävä
joukko Mikaelinseurakunnan vapaaehtoisia. Kuorot harjoittelevat viikoittain ja ovat aktiivisesti mukana seurakunnan elämässä. Kuorot ovat tyyliltään erilaisia, jotta ”jokaiselle olisi jotain”. Kuorotoiminta tavoitti tuhansia
ihmisiä vuoden 2019 aikana. Kuorot
esiintyvät erikseen, yhdessä ja kuorolaisista kootuissa pienemmissä kokoonpanoissa.

Aboa Gospel
Aboa Gospel on monipuolinen, pääasiassa amerikkalaista gospelia laulava
kuoro. Kuorossa on 60 jäsentä ja sitä
säestää suurimmissa tilaisuuksissa seitsenhenkinen, lähinnä ammattimuusi-

Aboa Gospel, Silvia Koski ja Diandra. (Kuva Timo Jakonen)

koista koottu Aboa Gospel Band: Ville
Pere - koskettimet, Juha Koski - rummut, Seidi Vartiainen - sello/basso,
Juho Markko - basso, Timo Mansikka-Aho - trumpetti, Pekka Välimäki saksofoni ja Katriina Rainio - viulu.
Kuoron vuosi alkoi näyttävästi loppuunmyydyllä Tähden valo -loppiaiskonsertilla 6.1. Solistivieraana oli
Diandra. Kynttilänpäivänä 3.2. kuoro avusti messussa, jossa seurakunnan
uudet luottamushenkilöt siunattiin
tehtäviinsä.
Marian ilmestyspäivänä 24.3. kuoro vastasi ensimmäistä kertaa vietetyn
Hippimessun musiikista.
Kuorolaisia oli mukana myös hiljaisen viikon tilaisuuksissa.
Kevätkaudella keskityttiin uuden
ohjelmiston harjoitteluun ja toukokuun lopussa kuoro sai vieraita Sowe-

to Choir -nimisestä yhtyeestä. Laulajat pitivät afrikkalaishenkisen workshopin ja kertoivat koskettavia selviytymistarinoita vaikeista olosuhteista
kotimaissaan.
Syyskausi oli Aboa Gospelille ja koko musiikkityölle ikimuistoinen. Taiteiden yönä 15.8. järjestetty ”Bachista Nightwishiin” -konsertti sai yleisön
sankoin joukoin liikkeelle eivätkä läheskään kaikki halukkaat mahtuneet
sisään. Näin kävi myös uusintakonsertille 8.11., jonka liput jaettiin loppuun alle tunnissa.
Aboa Gospel osallistui Bless My Turku -tapahtumaan Vartiovuorella 18.8.
yhdessä Jipun kanssa.
27.9. Aboa Gospel ja Vox Michaelis
olivat mukana Jaakko Paakkasen 50vjuhlakonsertissa.
29.10. kuoro esiintyi usean tahon
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Sydämeeni joulun teen, Vox Michaelis, Silvia Koski ja Jippu (Kuva: Minna Vehniäinen)

yhteistyönä järjestetyssä kansainvälisen työn verkostoitumisillassa, jossa
teemana oli ”Tarinoita toivosta, muutoksesta ja vaikuttavuudesta”.
1. adventin messu on muodostunut
Aboa Gospelille perinteeksi ja tänäkin
vuonna Hoosianna ja monet muut
hienot laulut kajahtivat Aboa Gospelin ollessa mukana 1.12.
Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivänä 8.12. musiikkityö järjesti
jälleen loppuunmyydyn konsertin nimeltään ”The Joulukonsertti”. Mukana olivat kaikki kuorot, Silvia, Marko,
Jippu sekä Aboa Gospel Band.
Ennen kuoron joulutaukoa Aboa
Gospel vieraili Turun tuomiokirkossa
vastaten musiikista ja esilaulusta ”Nine Lessons and Carols” -tilaisuudessa
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18.12. Osa kuorolaisista oli mukana
vielä YLE:n radioimassa Yön kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa 21.12.

Vox Michaelis
Vox Michaelis on naiskuoro, jonka
tärkein tehtävä on olla mukana jumalanpalveluselämässä. Laulajia on
20. Kuoron ohjelmisto on monipuolista, pääasiassa suomalaista hengellistä musiikkia.
Kevätkaudella kuoro oli avustamassa
Marianpäivän ja Helluntaipäivän messuissa. Kuoro oli mukana myös Kevätlaulajaisissa 9.5.
Syyskaudella Vox Michaelis oli mukana seurakuntalaisten 70v ja 80v juhlamessuissa 27.10. ja 24.11. sekä Jaakko Paakkasen 50v-juhlakonsertissa.

Kuoron kausi huipentui musiikkityön
joulukonserttiin 8.12.

Yleinen äänioikeus
Yleinen äänioikeus on lähes 60 laulajan ”matalankynnyksen” kuoro, joka on avoin kaikille ilman koelaulua.
Monille tämä kuoro on ensimmäinen,
johon on päässyt mukaan.
Kevätkaudella kuoro oli esilaulutehtävissä Ystävänpäivän yhteislaulu-

hetkissä 14.2. sekä esiintyi Kevätlaulajaisissa 9.5.
Loppukesästä kuoro oli esilaulutehtävissä 29.8. ”Suvilinnun yhteislauluhetkessä”, jossa mukana olivat myös lisäksi
haitaristi Taina Laiho ja viulisti Katriina
Rainio. Kuoro avusti messussa 3.11. ja
oli mukana The Joulukonsertissa 8.12.
Kanttori Silvia Koski suoritti laulun
ylintä tasoa vastaavan A-tutkinnon Sibelius-Akatemiassa 30.4.

MIKAEL-TEATTERI
Tavoitteet, vastuuhenkilöt

T

avoitteena on tuoda draaman
keinoin evankeliumin, erityisesti pääsiäisen sanoma seurakuntalaisille. Pääsiäisnäytelmä – Ristin askeleet
esitettiin Tuomiokirkon portailla 19–
21.4. 2019 viisi kertaa. Katsojia runsaat 2000. Käsikirjoitus: Sari Lehti ja
Ismo Seivästö. Ohjaus: Ilmari Kuivala ja Maaret Perälä. Puvustus: Iris Linkoranta ja Tellervo Rosti. Valot ja ääni:
Jarno Kuivala ja Erno Selänne.

Yhteistyötahot, toimitilat
Näytelmätoiminnan parissa työskentelevät vapaaehtoiset, ammattilaiset ja
kuorot. Lavastusyhteistyö sujui hyvin
seurakuntien huoltokeskuksen kanssa
ja tiedotus tukeutui yhteiseen tiedotustoimistoon.
Toimitiloina palvelivat Mikaelinkirkko, varalla Mikaelin seurakuntakoti. Tällä kertaa myös Tuomiokirkko.

Rovasti Ismo Seivästän lähtösaarna
yhdessä diakoni Elina Okon kanssa.
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Toiminnan painopisteet ja
muutokset edellisestä
vuodesta
Mikael-teatteri keskittyi pääsiäisnäytelmän toteuttamiseen. Olimme mukana yhtymän yhteisessä näytelmässä.
Muutoksina edellisvuodesta mainittakoon, että vapaaehtoisten näyttelijöiden määrä oli pääsiäisenä 50. Kolehtia ei kerätty, kuten Mikaelinkirkossa
on perinteisesti tehty.

Arviointi
Näytelmän harjoitukset alkoivat Mi-

kaelinkirkossa marraskuussa 2018.
Harjoituspäivinä olivat tiistai ja torstai. Työmuoto on vakiintunut osaksi seurakuntamme työtä ja turkulaista harrastajateatteritoimintaa. Projektin tuottaja, merikapteeni Mikko Lauren, pyysi teatteria mukaan
Tuomiokirkon portailla pääsiäisenä 2019 esitettyyn näytelmään ja
siksi omaa esitystä Mikaelinkirkolla
ei ollut vuonna 2019. Syksyllä aloitettiin myös Mikaelinseurakunnan
100-vuotisjuhliin liittyvän näytelmän suunnittelu.

VIESTINTÄ
Tavoitteet
Vuoden 2019 uusi strategia lausuu
viestinnästä seuraavaa:
3. Viestii ymmärrettävästi
Tavoite: Seurakunnan sanoma tavoittaa ja koskettaa

Toimenpiteet ja hankkeet:
•
•
•
•
•
•
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Luonteva kohtaaminen
Työyhteisön koulutus ja varustaminen
Viestinnän uudenlaisen ilmeen
luominen
Läsnäolo sosiaalisen median
kentillä
Seurakunnan alueella asuvien tarpeiden tunnistaminen
(Insight 360 -tutkimus)
Tiedottamisesta viestintään ja
vuorovaikutukseen

Vastuuhenkilöt, viestinnän
työryhmä, -tiimi ja
SOME-tiimi
Vastuuhenkilöinä viestintävastaava
kappalainen Timo Hanttu. Katriina
Kosola aloitti seurakunta- ja viestintäsihteerinä 1.3. Työntekijät, vapaaehtoiset ja myös jokainen seurakuntalaiset oman toimintansa ja yhteisönsä
kautta. Viestinnän työhuone ja arkisto Mikaelin seurakuntakodissa. Yhteistyötahoina olivat Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän viestintäyksikkö,
viestinnän alan yhteistyökumppanit
ja paikalliset tiedotusvälineet. Viestinnän työryhmä: seurakuntaneuvoston
jäsenet Anna Lintunen, Tanja Rainio
sekä Linnea Eerola, Roope Lipasti, Jani Kujanen, Katriina Kosola ja Timo
Hanttu. Viestinnän tiimiin kuuluvat

Puistokatu 13 puutalon seinä on näkyvä mainospaikka.

Matti Hernesaho, Jaakko Paakkanen,
Katriina Kosola ja Timo Hanttu. SOME-tiimi: Linnea Eerola, Tanja Raunio, Matti Hernesaho, Timo Hanttu.

Mikaelinseurakunta 100 v.
-juhlakirjaprojekti
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirjasuunnitelman ja budjetin kokouksessaan 5/2019. Juhlakirjan kirjoittajiksi saatiin sovittua tutkija Rauno Lahtinen ja kirjailija-toimittaja Roope Lipasti, taitto- ja kuvankäsittelytyöhön
kiinnitettiin Ulriikka Lipasti. Kertomusvuoden aikana Katriinat Kosola
ja Kivenheimo sekä Timo Hanttu kokosivat taustamateriaalia kirjoittajille.
Senioriryhmälle annettiin tehtäväksi
muistella henkilökohtaisia tarinoita
Mikaelin maisemasta vuosien varrelta.
Työsuunnitelman mukaan juhlakirjan
kirjoittajien työjakso asemoituu vuosiin 2020 ja 2021. Painotyö elokuus-

sa 2021 ja julkaisu syyskuussa 2021.

Graafisen ilmeen
uudistamisen projekti
Seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä: Anna Lintunen, Satu Orvasto,
Katriina Kosola, Sami Elorinne, Matti Hernesaho, Timo Hanttu. Työryhmä linjasi esityksessään maaliskuussa

Syksyn kausiesitteen banneri nettisivulla Erkki Kiisken luomus.
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2019, että:
1. Mikaelinseurakunnan logo, identiteettikuvat, työmuotojen käyttämät
omat visuaaliset ilmeet ja seurakunnan tapahtumien brändi muodostavat yhdessä Mikaelinseurakunnan visuaalisen ilmeen.
2. Mikaelinseurakunnan logon tulee olla Mikaelinkirkkoon liittyvä.
Kirkon ornamentiikkaan tai muotokieleen liittyvän kuvan nähtiin kestävän parhaiten aikaa, olevan tunnettu
ja koko seurakuntaa kokoava.
3. Logon on oltava graafisesti yksikertainen, selväpiirteinen, väri- ja
muotovahva sekä erilaisiin pohjiin toimivasti liitettävissä. Saatava käyttöön
graafiset pohjat, jossa logo ilman taustaa ja tekstiä. Logo mustalla ja valkoisella. Lisäksi englanninkielinen versio.
4. Ryhmän pääehdotus logoaiheeksi: Ruusu-ornamentti (modifioituna
tai ilman). Teksti Turun Mikaelinseurakunta. Isoilla kirjaimilla. Eri fontti
kuin nykyisessä.
Graafisen ilmeen uudistaminen projekti on liittynyt yhteishankkeeseen,
jossa mm. graafikon työ ja kustannus järjestyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintäyksikön kautta. Viestintäyksikön monien muiden
hankkeiden vuoksi tämän projektin
valmistuminen siirtyi vuoden 2020
puolelle.

Verkkoviestintä, SOME, TV ja
radio
Mikaelinseurakunnan kotisivujen mikaelinseurakunta.fi käyttö ja ajankoh-
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Tapahtumajulisteiden teossa Jani
Kujasen kädenjälkeä.

taisuus vahvistui, mutta vielä on asiassa kehitettävää. Mikaelmessu -yhteisön verkkosivuna toimi Mikaelmessu.
fi, Aboa Gospel -kuoron sivuna aboagospel.fi, jääkiekkoporukan sivuna
hchurmos.fi ja kirkkoherran kanavana mikaelinkirkkoherra.fi. Toiminnastamme kerrottiin lisäksi mm. tsmenovinkit.fi -sivuilla ja Turun kaupungin
tapahtumakalenteri -sivulla.
Toiminta sosiaalisessa mediassa kehittyi. Seurakunnan Facebook -sivun
nimi mikaelilainen vaihdettiin vuoden alusta nimelle Turun Mikaelinseurakunta. Sivun tykkäysten määrä kaksinkertaistui runsaasta 600:sta
1200:aan. Mikaelinseurakunnan Twitter@Mikaelinsrk toiminta väheni ja
tämä kanava asetettiin tauolle. Seura-

kunnan oman instagram-sivun aktiivisuus vastaavasti kasvoi. Muita toimintaamme tukevia Facebook-sivuja olivat mm. Mikaelmessu FB, Aboagospel FB, TurunGG, HC Hurmos
FB. You Tubeen työntekijät toimittivat useita toimintavideoita.
Marraskuussa viestinnän työryhmä
päätti perustaa Mikaelinseurakunnan
SOME-tiimin, joka koordinoisi ja kehittäisi toimintaa sosiaalisessa mediassa. Jäseniksi tulivat Linnea Eerola,
Tanja Raunio, Matti Hernesaho, Timo Hanttu. Ensimmäinen kokoontuminen sovittiin vuodelle 2020 alkuun.
Vuoden 2020 tykkäys -tavoitteiksi asetettiin facebook-sivulle 1500 ja Instagram-sivulle 800 tykkäystä.
YLE radio 1 taltioi yön kauneimmat
joululaulut Mikaelinkirkosta ja ohjelma lähetettiin ulos joulupäivänä. Paikallisradio- ja TV -julkisuutta kuultiin ja nähtiin eri tapahtumiin liittyen, mm. RadioDeissä.

Ilmoittelu printtimediassa,
kausiesite, muut mainokset
ja vuosikertomus
Seurakuntayhtymän Lilja-lehti palveli kuukausittain. (Merkkimäärä 4050).
Aluelehti Turkulaisessa ilmoitettiin lyhyesti viikko-ohjelma. TS menovinkit -osastoa ym. käytettiin yleisesti.
Erillismainoksia tapahtumista mm.
Turun Sanomissa, Aamusetissä, Turkulaisessa, Mobilessa, Seutusanomissa, Suomen Turku-lehdessä ja Portsan sanomissa.
Mikaelinseurakunnan yleisesitteenä

toimii kompakti kausiesitemalli (kesä, syksy, talvi, kevät), jota käytettiin
tiedotteena seurakuntaan muuttaneiden tervehdyskirjeessä, käyntikortteina tapahtumissa ja kohtaamisissa. Mikaelinseurakunnan vuosikertomusta
2018 tuotettiin 100 kpl omaa sisäistä
ja ulkoista viestintäämme varten. Vuosikertomuksen toimitti Timo Hanttu
ja taittajana oli Ulriikka Lipasti. Mikaelinkirkossa oli myynnissä postikortteja, joiden tuotto ohjattiin uusien korttien tekemiseen.
Mikaelinkirkosta nousevan graafisen ilmeemme lisäksi käytössämme
oli vaihtoehtoisia graafisia tyylejä mm.
tapahtumissa, uusissa työmuodoissa, konserttimainonnassa sekä nuorten ja nuorten aikuisten viestinnässä.
Mainoksia teki työmuodoille useampikin alan ammattilainen tai vapaaehtoinen. Kasvavassa määrin taittotyötä
teki monistamon graafikko Jani Kujanen. Mainoksia tehtiin myös omatoimisesti työntekijöiden toimesta. Liikkuva seurakunta brändi lanseerattiin
mm. yleisöluistelun ja muun liikunnallisen toiminnan kuvaksi.

Arviointi
Mikaelinseurakunnan runsas tapahtumakirjo antaa viestinnälliselle työlle
runsaasti haastetta. Perustyötä oli taasen paljon ja nyt kuvaan tulivat myös
isot projektit. Viestintätyön kokonaisuuden hahmottamista auttaisi seurakuntatyön vuosikello ja suunnitelma.
Kehitettävää viestinnän dynaamisessa
toiminta-alueessa on aina sekä toimin-
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Facebook sivun tykkäysten määrä kaksinkertaistui vuonna 2019.

tatapojen että resurssien osalta.
Viestintä organisoitui kertomusvuonna. Katriina Kosola aloitti seurakunta- ja viestintäsihteerinä tuoden kaivattua lisäresurssia viestintään.
Uusina kokoonpanoina aloittivat niin
ikään viestinnän työryhmä ja -tiimi,
graafisen ilmeen uudistamisen työryhmä ja SOME-tiimi.
Isot projektityöt; Mikaelinseurakunta 100 v. juhlakirja sekä graafisen ilmeen uudistaminen lähtivät liikkeelle. Seurakunnan uusi strategia tuotiin
esille nettisivulla ja facebook -sivulla,
mutta muutoin jäätiin odottamaan
uuden logon ja graafisen ilmeen valmistumista.
Vuonna 2019 toiminta sosiaalisessa mediassa kasvoi. Seurakunnan Fa-
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cebook- sivun nimen uudistamisesta
lähti liikkeelle nousuprosessi tykkäyksissä. Verkkoyhteisö sai runsaasti uusia jäseniä kun tykkäysten määrä kaksinkertaistui. Facebook -sivuilla varsinkin tapahtumien mainostus, kuvat
ja kommentointi lisääntyivät. Jäätiin
vielä odottamaan sisällön tuottamista ja vuorovaikutuksen lisääntymistä.
Myös seurakunnan instagram -sivulla
toiminta lisääntyi, mutta Twitter jätettiin tauolle.
Kotisivullamme mikaelinseurakunta.fi toiminta koordinoitui myös lisää,
mutta edelleen työntekijöiden ja työmuotojen lisäaktiivisuutta verkkosivujen sisällön tuottamisessa kaivataan.
Sivujen käyttäjäystävällisyyttä on pyritty kehittämään.

HENKILÖSTÖ

H

enkilöstön määrä 31.12.2019
oli yhteensä 21 (20/2018), naisia 10 ja miehiä 11.
Papit 8,5 (1 virka osa-aikainen),
kanttorit 2, musiikkievankelista, päih-

de- ja terapiatyöntekijä, diakoniatyöntekijät 4, nuorisotyönohjaajat 2.
Keski-ikä oli 46,1 vuotta (31.12.2019,
45,8 v.)

Seurakunnan virat ja viranhaltijat sekä muut työntekijät
Alakärppä Jessica
Elorinne Meri-Tuuli
			
Elorinne Sami		
Friman Kristiina		
Liukkonen Pauliina
Hakanpää Kirsi		
Hakanpää Marko
Hanttu Timo		
Hernesaho Matti
			
Heinonen Arno		
Hiltunen Sirpa
Jaakkola Pasi		
Katainen Hilkka-Helena
Korhonen Taina		
Koski Silvia 		
Lehikoinen Jouni
Mäenpää Erja		
Okko Elina		
Paakkanen Jaakko
Romu Janne		
Seivästö Ismo		
Tynkkynen Kari 		
Westergård Jonathan
Kosola Katriina		

nuorten aikuisten työ ja perhetyö (60%, 1.8.–)
musiikkievankelista (28 h työaika. Palkkaus
Mikaelin srk /Mikaelin ystävät ry)
päihde- ja terapiatyöntekijä (80%)
seurakuntapastori
perhetyön diakoniatyöntekijä		
seurakuntapastori
johtava kanttori, lähiesimies			
kappalainen
seurakuntapastori (nuorten aikuisten työn
kehittämisen projekti 2018–2019)
nuorisotyönohjaaja				
nuorisotyönohjaaja
kappalainen, lähiesimies
diakoniatyöntekijä (seniorityön projektityöntekijä)
Cafe Mikaelin emäntä (–31.7.)
kanttori
kirkkoherra
diakonissa, tiimivastaava
diakoniatyöntekijä				
seurakuntapastori
päihde- ja terapiatyö				
kappalainen (50%)
johtava nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä
seurakuntapastori
seurakunta- ja viestintäsihteeri

55

Vahtimestarit: Pettersson Tuija, Mikaelin seurakuntakoti, Mirja Pentti ja
Krappala Saku, Mikaelinkirkko, Sarin siivous, Mikonmökki ja Paakarlan seurakuntakoti, Pusa Nina, Suikkilan seurakuntakoti.
Mikaelinkirkon kesäoppaita: Kuukauden jaksolla Ilona Rantala, Sakari Salokannel ja Toni Rajala. Kahden
viikon jaksolla Onni Klemelä, Marissa Suurjärvi, Miikka Hiltunen, Vilja
Valtakoski, Samu Tuulos ja Kastanja
Lundmark. Kesäoppaiden hakuprosessista, työhön perehdyttämistä, työvuoroista, työtodistuksista ja palautteen kokoamisesta on vastannut nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen.
Perhevapailla, virkavapaalla, vuorotteluvapaalla ei ollut vuonna 2019
kukaan työntekijöistä. Opintovapaalla oli Pasi Jaakkola 27.4.–26.6.

Mikaelinseurakunnan järjestämä työyhteisön kehittäminen ja koulutus
Työpaikkakokoukset/kauden aloituskokoukset piknik-risteilynä: 9.1. ja
28.8. Työyhteisömatka Puolan Krakovaan 26.–29.5. Työntekijät ovat osallistuneet koulutuksiin ja neuvottelupäiville. Koulutusmääräraha 2019 oli
7 800 €. Jumalanpalveluksen toimittamiseen liittyvä esiintymiskoulutus
papeille. Kouluttaja Pekka Heikkilä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän koko organisaatiolle tarkoitetut työyhteisöpäivät
Nuutinpäiväjuhla, eli kaikille työntekijöille tarkoitettu kiitos vuoden työstä 11.1. Akatemia-talolla. Koulutusja virkistyspainotteinen kaikille tarkoitettu työyhteisöpäivä 18.9. Henrikin kirkolla.

Työntekijät ja luottamushenkilöt yhteisessä illassa Caribiassa.
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TILINPÄÄTÖKSEN YHTEENVETO 2019
2016

2017

2018

2019

Toimintatuotot

49 286,27

63 292,51

40 242,65

81 428,13

Toimintakulut

262 566,04

274 428,27

260 046,13

296 334,80

961 680,27

940 602,04

937 698,81

1.003151,93

Henkilöstökulut
Toimintamenot
yhteensä

1.224 246,31 1.215 030,31 1.197 744,94 1.299 486,73

Toimintakate

1.174 960,04 1.151 740,30 1.157 502,29

Liisa
Niemelä

154,88

-

19,10

207 067,53 35 157,58

-

42 414,50

7279,32

-

-

ylitys
24 487,15

Pääoma 31.12.2019

Yhteiset
menot

922,78

alitus
12 460,58

Omat menot

Omat tulot

Pastori
Kallio

Yhteiset tulot

Amanda
Karlsson

alitus
867,63

Pääoma 1.1.2019

Testamenttirahastot

ylitys
3072,04

1.218058,60

Os. yhteisistä 1.1.2019

Budjettivarat

1058,56 0,01

4336,85 14 134,72 223 753,54 2,08
897,94

1576,92

47 218,96 0,44
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VAPAAT VARAT 2019
Yleisen srk-työn rahasto 			

Tuotot				 36 338,08			
Kulut				
23 212,30 (Saldo 31.12. 2018 - 9125,93)
Yli-/alijäämä			
13 125,78
Saldo 31.12. 2019 12 121,33
						
Diakoniarahasto				
Tuotot				 93 461,99			
Kulut				
124 337,43 (Saldo 31.12. 2018
44 913,50)
Yli-/alijäämä		
- 30 875,44 Saldo 31.12. 2019
8038,06
						
Lähetysrahasto 				
Tuotot				
9 178,17		
Kulut				
1 759,09 (Saldo 31.12. 2017 - 6 370,41)		
Yli-/alijäämä			
7 417,08
Saldo 31.12. 2019
1 048,67
							
Vapaat varat yhteensä				
Tuotot				145 769,94			
Kulut				153 979,04 (Saldo 31.12. 2017
29 417,16)
Yli-/alijäämä			
- 8 209,10 Saldo 31.12. 2019
21 208,06

Rovasti Ismo Seivästön läksiäisiä vietettiin ensimmäisenä adventtisunnuntaina.
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Timo konfirmaatiomessua kuvaamassa.
(Kuva: Heidi Saarelainen)
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