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MIKAELINSEURAKUNNAN POIKKEUSVUOSI 2020

M

ikaelinseurakunnan toiminta löysi poikkeusvuonna 2020
nopeasti uudet väylänsä. Alkuvuonna ennen rajoituksia seurakunnassa järjestettiin laaja Raamattu alusta loppuun asti -viikonlopputapahtuma, joka kokosi väkeä ympäristöseurakunnista saakka tuhatkunta ihmistä viikonlopun ajaksi. Myös
seurakuntaan muuttaneet ehdittiin
kohdata jääkiekon merkeissä Gatorde
Centerissä ennen korona-rajoituksia.
Liikkuva seurakunta kohtasi väkeä
niin Tepsin, Tuton kuin TPK:n otteluissa. Lisäksi salibandyvuorot Man-

hattan Sport Centerissä ja HC Hurmoksen kiekkoharjoituksissa Juissi
Areenalla toteutuivat osittain. Syksyllä seurakunta osallistui valtakunnalliseen kirkon Gloria Patri-jalkapalloturnaukseen. Loppusijoitus oli kuudes.
Poikkeustilojen aikana sosiaalisen
median kautta tehtävä työ löysi aivan
uuden ulottuvuuden. Sosiaalisen median vastuuhenkilöksi nimettiin pastori Matti Hernesaho, jonka panos tuotti hetkessä hienon lopputuloksen. Mikaelinseurakunta kohosi hetkessä kolmen suosituimman some-seurakunnan joukkoon Suomen kirkossa. Fa-

Kirkkoherra Jouni Lehikoinen Motoristikaffeilla.
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cebookissa seurakuntamme oli vuonna
2020 tykätyin hengellinen toimija koko Varsinais-Suomessa. Työntekijöiden innostus tuottaa aineistoa sosiaaliseen mediaan oli ilahduttavaa sekä erityisesti se, kuinka paljon ne keräsivät katselukertoja. Kanttori Marko Hakanpään ammattitaidolla myös
jumalanpalvelukset videoitiin sunnuntaisin Facebook-sivuille.
Rippikoululeirejä päästiin pitämään
kesällä Harjattulan kartanon alueella.
Leirit toteutettiin normaalisti noudattaen kaikkia varotoimenpiteitä, joita
AVI seurakunnille antoi. Yhtään korona-tartuntaa ei kesän rippileireillä
saatu ja nuoret olivat iloisen kiitollisia rippileirien toteutumisesta. Tämä
näkyi erityisesti syksyn isoiskoulutukseen ilmoittautuneista; yli puolet rippikouluikäluokasta tuli mukaan seurakunnan nuorten toimintaan.
Jalkautuvaa seurakuntatyötä päästiin
toteuttamaan kesällä motoristitreffien
muodossa rantalavintola Espositossa.
Toimintavuonna saimme myös vihdoin toteutettua pitkäaikaisen toiveen;
Mikaelinkirkon aukiolon arkisin. Keväällä oppaaksi saatiin Mikaelin Ystävien tuella palkkatyöllistetty opas. Kesän aukiolon hoitivat kesätöihin palkatut 15–17 vuotiaat nuoret.
Valitettavasti erityisiä kutsutilaisuuksia ei poikkeusvuonna päästy
muuten toteuttamaan. Senioriväkeen
pidettiin puhelimitse yhteyttä, sekä

Etätyökokoukset tulivat koronavuonna lähityökokousten rinnalle.

seurakunnan vapaaehtoisille järjestettiin kiitosjuhla ”Nuoret sotilaat”-näytelmän muodossa, jonka toteuttajana
toimi Akseli Kouki.
Diakoniatyön rintamalla toimintavuosi oli vilkas. Ruokakassijakelut niin
keskustassa kuin Pansiossakin keräsivät ennätyksellisen paljon avuntarvitsijoita. Maahanmuuttajatyössä rippikoulut ja kansainvälinen kahvila toimivat vilkkaasti osan vuotta.
Vaikka vuosi 2020 oli monella tapaa
poikkeuksellinen, se toi mukanaan jotakin uutta ja pysyvää, jota on hyvä
ottaa mukaansa tulevaisuuden seurakuntatyötä kehitettäessä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
YYA-sopimuksen merkkipäivänä 6.4.
Jouni Lehikoinen, kirkkoherra
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TOIMINTASUUNNITELMA 2020
PAIKALLISSURAKUNTA/YKSIKKÖ

Turun Mikaelinseurakunta

TOIMINTA-AJATUS

Aidosti ajassa – rohkeasti Hengessä!

OLEMASSA OLEVAT RESURSSIT JA
MUUTOSTARPEET

Motivoitunut, kutsumustietoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö
sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat.

OLENNAISIMMAT
TOIMINNALLISET RISKIT

Taloudellisten resurssien niukkuus suhteessa seurakunnan
toimintavolyymiin.

VUODEN 2021 AVAINTAVOITTEET Mikaelinseurakunnan 100-vuotis juhlavuosi
VUODEN 2022 AVAINTAVOITTEET Etsivän seurakuntatyön vahvistaminen
AVAINLUKUJA

TA 2020

TOT 2019

TOT 2018

18,25

16,25

20.235 jäsentä 30.6.2018
20.263 jäsentä 31.12.2018
20.407 jäsentä 30.9.2018

20.182

-1.181.134 €

-1.157.502,29 €

Henkilöstö keskimäärin
Jäsenmäärä

Toimintakate
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TAVOITTEET 2020

ARVIOINTIKRITEERI/
MITTARIT

TAVOITE
2020

TOIMENPITEET
TAVOITTEEN
SAAVUTTAMISEKSI

Tavoittavan
seurakuntatyön
uudistaminen.

Työntekijöiden sitoutuminen, näkyvyys eri
toimintakentillä.

Seurakunta kehittää
uutta toimintakulttuuria.

Ideointi, visiointi, verkostoituminen. Lähdetään rohkeasti kokeilemaan uutta ja karsimaan toimimatonta.

Erityisryhmien
parissa tehtävä työ.

Eri viiteryhmien
Sururyhmät,
tavoittaminen,seniorityön päihderyhmät,
uudistaminen.
syöpäryhmät,
seniorit.

Projektityöntekijöiden tukeminen ja yhteistyö, seniorityön vakiinnuttaminen.

Nuorten aikuisten
kutsutoiminnan
uudistaminen.

Osallistujamäärä, uusien
kontaktien määrä

Osallistujamäärän
kasvu 10%.

Nuorten aikuisten toiminnan
tiimin luominen ja yhteistyö
yli seurakuntarajojen, yhteistyö nuorisotyön kanssa.

Juhlavuoteen
2021valmistautuminen.

Suunnittelu 100-v. juhlavuoden tapahtumien
toteuttamiseksi.

Onnistutaan luomaan
pohja juhlavuodelle.

Perustetaan juhlavuosityöryhmä suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Ympäristöystävällinen seurakunta.

Ympäristötavoitteiden
toteutuminen.

Mikaelin srk - ympäristöystävällinen seurakunta.

Ympäristötavoitteiden luominen paikallistasolle, kierrätys,
paperittomat kokoukset.

TOIMINNAN ARVIOINTI 2020
PAIKALLISSURAKUNTA/YKSIKKÖ

Turun Mikaelinseurakunta

TOIMINTA-AJATUS

Aidosti ajassa – rohkeasti Hengessä!

OLEMASSA OLEVAT RESURSSIT JA
MUUTOSTARPEET

Motivoitunut, kutsumustietoinen ja ammattitaitoinen henkilöstö
sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat.

OLENNAISIMMAT
TOIMINNALLISET RISKIT

Taloudellisten resurssien niukkuus suhteessa seurakunnan
toimintavolyymiin.

VUODEN 2021 AVAINTAVOITTEET Mikaelinseurakunnan 100-vuotis juhlavuosi
VUODEN 2022 AVAINTAVOITTEET Etsivän seurakuntatyön vahvistaminen
AVAINLUKUJA

TA 2020

TA 2019

TOT 2018

18,25

16,25

20.235 jäsentä 30.6.2018
20.263 jäsentä 31.12.2018
20.407 jäsentä 30.9.2018

20.182

-1.181.134 €

-1.157.502,29 €

Henkilöstö keskimäärin
Jäsenmäärä

20.121 jäsentä
30.6.2019

Toimintakate

-1.231.666 €

TAVOITTEET
2020

ARVIOINTIKRITEERI/
MITTARIT

TAVOITE
2020

TOT
2020

TOIMENPITEET
TAVOITTEEN
SAAVUTTAMISEKSI

Tavoittavan
seurakuntatyön
uudistaminen

Työntekijöiden sitoutuminen, näkyvyys
eri toimintakentillä.

Seurakunta
kehittää uutta toimintakulttuuria.

Onnistui osittain. Soiaalisen
median kautta tapahtuva työ
tavoitti valtakunnallisesti erittäin
hyvin. Mikaelinsrk. sijoittui kolmen aktiivisimman some-srk:n
joukkoon Suomen kirkossa.

Ideointi, visiointi,
verkostoituminen.
Lähdetään rohkeasti
kokeilemaan uutta ja
karsimaan toimimatonta.

Erityisryhmien
parissa
tehtävä työ

Eri viiteryhmien
tavoittaminen,
seniorityön
uudistaminen.

Sururyhmät,
päihderyhmät, syöpäryhmät,
seniorit.

Koronavuosi hankaloitti tavoittavaa työtä. Päihdetyön ryhmät
jäivät tauolle. Toimintaa oli
vastaanottotyön merkeissä.

Projektityöntekijöiden tukeminen ja
yhteistyö.

Nuorten
aikuisten
kutsutoiminnan
uudistaminen

Osallistujamäärä, uusien
kontaktien
määrä.

Osallistujamäärän
kasvu 10%.

Ei ylletty tavoitteeseen. Nuorten aikuisten toiminta jatkui sekä fyysisesti että sosiaalisessa
mediassa, mutta kutsutoimintaa
ei päästy toteuttamaan.

Nuorten aikuisten
toiminnan tiimin luominen ja yhteistyö yli
seurakuntarajojen.

Juhlavuoteen
2021valmistautuminen

Suunnittelu 100-v. juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseksi

Onnistutaan
luomaan
pohja juhlavuodelle.

Onnistuttiin hyvin huolimatta poikkeusvuodesta. Juhlavuoden vuosikello on valmiina.

Perustetaan juhlavuosityöryhmä suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Ympäristöystävällinen
seurakunta.

Ympäristötavoitteiden
toteutuminen.

Mikaelin srk
- ympäristöystävällinen srk.

Onnistui osittain. Paperittomat
kokoukset toteutuivat, rippikouluissa ympäristökasvatusta
pidettiin esillä.

Ympäristötavoitteiden luominen
paikallistasolle.
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SEURAKUNTANEUVOSTO

V

uosi 2020 oli seurakuntaneuvoston nelivuotisen toimintakauden
toinen vuosi. Seurakuntaneuvostossa oli 16 edustajaa, kokoontumisia 7
kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin kaiken
kaikkiaan 110 pykälää. Kokouspaikkana oli alkuvuonna Mikaelin seurakuntakodin seurakuntasali. Poikkeuslain
aikaan keväällä pidettiin yksi kokous
Teamsissa. Ja yksi kokous oli Hotelli
Kakolan kokoustilassa. Retkiä ei tehty koronapandemian takia.

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

Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 2019–2022
(YKV=Yhteinen kirkkovaltuusto,
YKN=Yhteinen kirkkoneuvosto)
Linnea Eerola (–31.8.)
Katariina Haimi YKV
Aila Harjanne YKV
Mari Holmroos (1.9.–)
Helena Honka-Hallila
Jarno Kuivala
Seppo Lehtinen YKV
Pia Lindell
Anna Lintunen YKV
Kari Mäenpää
Tanja Raunio
Viivu Seila
Anna Sirkiä
Hanna Suomela YKV
Ailo Uhinki
Marjo Valtonen
Ulla-Maija Vierimaa YKV, YKN
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Seurakuntaneuvoston kokous 9.12.
hotelli Kakolan kokoustilassa (kuva
Katriina Kosola).

Seurakuntaneuvoston tärkeitä päätöksiä 2020

pvm

§

Esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle/kiinteistöjohtajalle Mikaelinkirkon 60 000 €:n esitystekniikasta ja äänentoistosta budjettivuodelle 2021

61

9.9.

Heli Ojalan palkkaaminen vs. diakoniatyöntekijäksi ajalle
24.8.2020-31.5.2021

58

9.9.

Istuintyynyjen hankinta Mikaelinkirkkoon

62

9.9.

Juhlavideo
Juhlavuosi 2021 Mikaelissa
Kari Tynkkysen virkavapaus
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12.2.

89

11.11.

6

12.2.

16

12.2.

42
60
102

10.6.
9.9.
9.12.

Koulutusanomus/Lehikoinen

90

11.11.

Koulutussuunnitelma 2021

74

14.10.

Lastenohjaajan työpanoksen ostaminen kasvatusasiainkeskukselta

59

9.9.

Lausunto kiinteistöstrategiasta

87

11.11.

Lausunto yhteisen kirkkoneuvoston talousarvioesitykseen

73

14.10.

Linnea Eerolan eroaminen seurakuntaneuvoston jäsenyydestä

64

9.9.

Lähetysseuran hallitusvaali

29

15.4.

Lähetystyön työryhmän yhdistäminen kansainvälisentyön työryhmään

86

11.11.

Mikaelinkirkon aukiolo

12

12.2.

48.2.

10.6.

Mikaelinseurakunnan toiminta poikkeusoloissa

32

15.4.

Mikaelinseurakunnan visuaalinen ilme

30

15.4.

Mikaelin seurakuntakodin pihan pysäköintikiellon poistaminen

13

12.2.

Nimikkosopimuksen solmiminen Ely:n kanssa Kari Tynkkysen
lähettämiseksi Viroon

5

12.2.

Partiolippukuntien toimintamäärärahat vuodelle 2020

17

12.2.

Pauliina Liukkosen opintovapaa-anomus

47

10.6.

Kirkkoherran palkkausta koskeva arviointi
Kolehtisuunnitelma 1.6.-30.9.2020
1.10.-31.12.2020
1.1.-31.5.2021

Mikaelinseurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen

99

Perhetyöntekijän tuntipalkkasopimuksen purkaminen kasvatusasiainkeskuksen kanssa

106

Piispan vaali

41

10.6.

Seurakunnan taloudellinen tilanne

76

14.10.

103

9.12.

Seurakuntasihteerin palkan tarkistaminen

10

12.2.

Talousarviomuutokset 2020

56

9.9.

Toimintasuunnitelmat 2021

100

9.12.

8

12.2.

Tulkkipalveluiden käyttö diakoniatyössä

43

10.6.

Työntekijöiden vuosilomat 2020

33

15.4.

Vuoden 2019 talouden tulos

10

12.2.

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta

Toimintasuunnitelmat vuodelle 2020

Vuoden 2021 toimintamäärärahat

101

9.12.

Vuosikertomus

46

10.6.

Vähävaraisten ruokailutoiminnan tukeminen

27

15.4.

TYÖRYHMÄT

T

yöryhmät käyttävät seurakuntaneuvoston delegoimaa päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on kehittää seurakunnan toimintaa. Työryhmärakenne on hallinnollisesti kevyt: pöytäkirjojen sijaan käytetään vapaamuotoista
kokousmuistiota, jäsenten ei tarvitse
kuulua seurakuntaan ja työryhmä voi
täydentää itseään omalla päätöksellään.

Diakoniatyön työryhmä
Marita Vainio
Aila Harjanne
Kari Mäenpää
Ulla-Maija Vierimaa
Minna Hannele Heinmaa
Elina Okko
Erja Mäenpää
Jumalanpalvelus- ja
musiikkityöryhmä
Matti Pennanen
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9.12.

Jorma Sundvall
Ilmari Kuivala
Simo Hangelin
Marko Hakanpää
Silvia Koski

Kristiina Friman
Elina Okko
Eveliina Lyytinen
Moha Siwaz
Minna Saunders

Viestinnän työryhmä
Roope Lipasti
Jani Kujanen
Anna Lintunen
Tanja Raunio
Matti Hernesaho
Katriina Kosola
Timo Hanttu

Taloustyöryhmä
Katariina Haimi
Aila Harjanne
Mikko Nieminen
Jouni Lehikoinen
Katriina Kosola

Kansainvälisen vastuun
työryhmä
Kirsti Sainio
Simo Hangelin
Satu Orvasto
Pekka Artukka
Katriina Kivenheimo
Hanna Suomela
Jarno Kuivala
Ulla-Maija Vierimaa
Jaakko Paakkanen
Kari Tynkkynen (-31.3.)
Timo Hanttu

Tulevaisuustyöryhmä
Pasi Jaakkola
Matti Hernesaho
Jarno Kuivala
Anna Lintunen
Tanja Raunio
Kari Mäenpää
Viivu Seila

Lähetystyön työryhmä
Mikko Nieminen
Terttu-Sisko Meskanen
Matti Pennanen
Päivi Pennanen
Airi Laurila
Jaakko Paakkanen
Turvapaikkatyöryhmä
Satu Orvasto
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STRATEGIA JA ORGANISAATIO
STRATEGIA: Mikael, rohkeasti erilainen
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

2. Kiinni sanassa ja ajassa
Tavoite: Mikaelinseurakunta tarjoaa
luotettavan ja turvallisen hengellisen
kodin sekä tiedostaa vastuunsa hengellisenä toimijana

3. Viestii ymmärrettävästi
Tavoite: Seurakunnan sanoma tavoittaa ja koskettaa

4. Hyvinvoiva työyhteisö
Tavoite: Mikaelinseurakunnassa on
hyvä tehdä töitä, siellä viihdytään ja
ymmärretään erilaisuutta.

Organisaatio
Rakenneuudistuksen tavoitteet:
Seurakuntatyön yksinkertaistaminen
ja helpottaminen. Vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin. Lähiesimiehisyyden järkevöittäminen. Kehittäminen vahvistuu.
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Koko yksikön johto, kirkkoherra
Jouni Lehikoinen.
Perustyön osasto, lähiesimies joht.
kanttori Marko Hakanpää
Vastuualueet: Kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, hartaudet ja
laitosvierailut. Perusdiakonia, seniorityö, kotikäynnit, merimieskirkkotyö, retki- ja 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 1.9. asti, Heli Ojala (24.8.-),
Jaakko Paakkanen, Kari Tynkkynen
31.3. asti (8).
Tavoittavan työn osasto, lähiesimies
kappalainen Pasi Jaakkola.
Vastuualueet: Uusia toimintamuotoja
ja -tapoja ihmisten kohtaamiseen etsivää. Ideointia, miten tavoitetaan kirkosta ja uskosta vieraantuneet. Oman
mukavuusalueen ulkopuolelle jalkau-

tuvaa 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.
Osaston työntekijät: Jessica Alakärp-

pä, Meri-Tuuli Elorinne, Sami Putikka, Kristiina Friman, Sirpa Hiltunen,
Pasi Jaakkola, Silvia Koski, Erja Mäenpää, Elina Okko, Matti Hernesaho
ja Jonathan Westergård (11).
Molemmilla osastoilla oli yhteisten työkokousten lisäksi omat työkokouksensa.
Lisäksi seurakunnan organisaatioon
kuuluvat työalojen tiimit: Diakoniatyö, Nuorisotyö, maahanmuuttajatyö,
viestintä, musiikki- ja jumalanpalvelus, kansainvälinen vastuu ja perhetyö.

Seurakuntaan muuttaneita tavattiin Turkuhallissa ystävänpäivänä 14.2.
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UUDEN LOGON SANOMA

M

ikaelinseurakunnan edellinen
logo oli vuodelta 2005. Uusi
logo syntyi visuaalisen ilmeen työryhmän pohdinnan ja ohjeistuksen pohjalta ja graafikko Jani Käsmän jalostamana. Seurakuntaneuvosto hyväksyi
logon keväällä 2020. Ruusu on Mikaelinkirkon keskeisiä kasviaiheita. Logokuva on modifioitu versio Mikaelinkirkon ruususta. Ruusukuvan sisään on luonnosteltu risti ja purjevene, molemmat kristillisen kirkon keskeisiä symboleja.

Ruusun viesti ja hengellinen
sanoma
•

•

14

Ruusu-ornamentti löytyy Mikaelinkirkosta useasta kohdasta,
mm. ruusu-linjasto kiertää lehterien seinäkkeillä, ruusuja löytyy
Ruusuhuoneesta, porraskäytävien holveista ja ikkunoista.
Ruusu on kukkien kuningas (P.
Lempiäinen kirjassa ”Sano se
kukkasin). Vertauskuvana ruusu
on ylivertainen. Ruusu on juhli-

•

•
•
•

•

en kukka, niin ilossa kuin surussa.
Ruusu herättää positiivista latausta. Se on lämmin lähestyminen, kiittäminen, kunnioittaminen, muistaminen, onnitteleminen, myötäeläminen, kaunistaminen. Ruusussa katse lepää kauan vielä sen jälkeen kun se on vastaanotettu.
Ruusu-ikkuna liittyy paratiisisymboliikkaan ja ympyrämuoto viitta
ikuisuuden ajatukseen.
Ruusu on Neitsyt Marian kukka ja punaisena se on rakkauden
vertauskuva.
Punainen ruusu pitkäperjantain
kukka. Se viittaa myös Golgatan
tapahtumiin. Viisi punaista ruusua alttarilla kuvaavat Jeesuksen
viittä haavaa.
Ruusu on joulun kukka. Jouluprofetian vesan on tulkittu merkitsevän ruusua = Kristusta. Virsi 23:3. Heinillä härkien kaukalon lauletaan: Keskellä Liljain ja
ruusujen”

Ruusulogolla on paljon
kerrottavaa Mikaelin työstä ja
brändistä
•

•
•

•

Ruusun viivoitukset ja niistä muodostuvat osa-alueet voi nähdä Mikaelin erilaisina tapoina toimia
ja etsiä uusia väyliä seurakuntatyöhön.
Ruusu muistuttaa pelipalloa, Mikael on uusien työmuotojen kehittäjä ja liikkuva seurakunta.
Ruusu muistuttaa maapalloa, Mikael tekee maahanmuuttajatyötä
ja turvapaikkatyötä ja kantaa kansainvälistä vastuuta.
Risti ja vene muistuttavat: Olemme vahvasti hengellisestä elämää
esillä pitävä yhteisö ajan keskellä. Mikaelin kirkkoveneeseen olet
lämpimästi tervetullut, kannella
on tilaa, satamaseurakunta purjehtii luottavaisesti eteenpäin.

Logon graafinen toimiminen
ja reunaehdot
Logo on riittävän yksinkertainen ja sen
väripinta sekä piirtyminen on vahva.
Tämä on tärkeä ja perustava asia, jotta logo toimii graafisesti eri alustoissa printistä verkkoon. Pyöreän muodon, punaisen värin ja tekstin fontin
kautta logo liittyy myös Turun ja Kaarinan evankelis-luterilaisten seurakuntien tyylimaailmaan ja yhteisöön. Logosta on käytössä myös valkoinen ja
musta versio.
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IKKUNOITA MIKAELIN
VUOTEEN 2020

Vuoden 1642 Raamatun näköispainos
saatiin lahjoituksena.

Tammikuussa yleisöluistelussa
viilettivät myös isät ja lapset.

Hääillassa mm. Kristiina Friman tapasi
vihkimistä suunnittelevia.

Elokuvamusiikkimessun jälkitunnelmissa Silvia, Diandra ja
Jippu.
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Kirkon ovet auki ja nuoret oppaat kesätöissä.

Mikaelin kesän rippileirit pidettiin onnistuneesti Harjattulan maisemassa

Korona-ajan kirkkokahvit kirkon takaosassa.

Pyhäinpäivän kynttiläristi
muistutti rakkaista ja
toivosta.

Valkopukuinen joukko, konfirmoitu ja siunattu.

Mikaelin seurakuntakodin pihasypressi sai
jouluvalot.

Yksi vihkimaratonin pariskunnista 10.10.

Verkkojumalanpalvelukset tavoittivat
vuoden aikana monia.

Nuorten ilta tällä kertaa Mikaelin seurakuntakodissa.

Ole kuin kotonasi – nuorten
yö kirkossa 13.10.
1717

Pitkäperjantain jumalanpalveluksen videointi ja uusi risti.

JUMALANPALVELUS JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Messut ja muut jumalanpalvelukset koronavuonna

K

oronapandemian rajoitukset vaikuttivat suuresti jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin.
Marian ilmestyspäivästä maaliskuussa alkoivat verkkojumalanpalvelukset,
jotka jatkuivat ensin toukokuun loppuun asti. Videojumalanpalvelukset
julkaistiin klo 10 Mikaelinseurakunnan Facebook-sivulla, YouTube-kanavalla ja nettisivulla. Videoiden editointityötä hoiti Marko Hakanpää. Ennen
kokonaan videoituja jumalanpalveluksia palveltiin seurakuntaa avoimen
messun lisäksi videosaarnalla muutamana sunnuntaina.
Kesäkuun alusta avattiin jumalanpalvelukset läsnä olevalle väelle. Ra-
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joituksena oli alkukesästä kirkossa 50
henkilöä. Joka toinen penkkirivi otettiin pois käytöstä ja eteiseen saatiin käsidesiautomaatti. Ehtoollisen jakamiseen luotiin korona-ajan jako-ohje,
jonka mukaan 6 henkilöä tuli kerrallaan ehtoollispöytään. Elokuun alusta Mikaelinkirkkoon sai tulla paikalle
330 henkilöä, mikä mahdollisti mm.
konfirmaatiomessut, jotka olikin siirretty elokuulle ja osin syyskuulle.
Jumalanpalvelukset jatkuivat läsnä
olevan väen kanssa aina 1. adventtisunnuntaihin asti. Joulukuun 3. päivästä alkoi sitten taasen rajoitusaika
ja siirryttiin verkkojumalanpalveluksiin. Rajoitusaikana kirkkokahvit jäivät pois tai toteutettiin joko virtuaalisina tai kirkon taka-osassa. Kirkkokul-

jetukset jäivät 2020 pois.
Mikaelinkirkon jumalanpalveluspaletin ytimen muodostavat sunnuntain ja pyhäpäivien
messut ja jumalanpalvelukset,
Mikaelmessu, nuorten messu
ja iltamessu. Mikaelmessussa
oli pyhäkoulu ja messu tulkattiin myös englanniksi, arabiaksi
ja persiaksi. Vuoden alkupuolella ehdittiin kokea mm. elokuvamusiikkimessu ja kanttori Silvia Kosken 40 vuotisjuhlamessu ja raamattuviikonloppu tammikuussa. Loppukesäl- Konfirmaatiomessujen ilo saatiin koettua
lä saatiin pitää elokuussa kon- paikan päällä loppukesästä.
firmaatiomessut, syksyllä mm.
teensa keskellä. Kirkolliset toimitukstarttikirkko, merisunnuntai,
raamattutapahtuma ja ensimmäistä set vahvistavat sitoutumista kirkkoon
kertaa pyhäinpäivän iltakirkko, jossa ja niiden kautta rakennetaan yhteytomaisten ilta ja pyhäinpäivän juma- tä heihin, jotka osallistuvat ehkä välanpalvelus yhdistyivät yhdeksi tilai- hemmin seurakunnan muuhun toisuudeksi. Mikaelmessu sai syyskuussa mintaan.
Korona-aika vaikutti myös suuresti
piispavieraan Helsingistä ja väriä hipkirkollisiin toimituksiin. Väkimääriä
pimessun muodossa.
Korona-aika vaikutti myös niin, et- tilaisuuksissa rajoitettiin, ensin lievemtä rajoitusaikana Suikkilan ja Paakar- min, mutta joulukuusta alkaen henlan lähiökirkot jäivät pois. Syksyllä lä- kilömäärä rajautui 10:een henkilöön.
hiökirkkoja saatiin pitää. Kesällä met- Kasteita ja vihkiäisiä siirrettiin kertosäkirkon suvihartauksia järjestettiin. musvuonna myöhemmäksi tai kokoMyös alueemme eri laitoksissa vietet- naan odottamaan uutta aikaa. Omaiset
tiin muutamia ehtoolliskirkkoja koro- striimasivat siunaustilaisuuksia. Muisna-ajan rauhallisella ajalla. Iso-Heikis- totilaisuuksia jätettiin pois. Pappeja ja
sä pihahartaudet palvelivat kesäaikana. kanttoreita ohjeistettiin, ettei muistotilaisuuksiin osallistuta. Kasteet suosiKirkolliset toimitukset
teltiin pidettäviksi kirkoissa. PastoraaKirkolliset toimitukset ovat myös ju- lisista syistä kappeleihin voitiin kuitenmalanpalveluksia, joissa ihmisiä koh- kin ottaa enemmänkin väkeä, mitä radataan heidän aidon elämäntilan- jaukset määrittelivät.
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Kirkollisia toimituksia tukevia tapahtumia onnistuttiin korona-ajasta huolimatta järjestämään. Keväällä
olimme mukana hääillassa 28.2. Akatemiatalolla. Ensi kertaa järjestetty vihkimaraton löysi päiväkseen 10.10. Mikaelinkirkossa. Kuolleen lapsen muistopäivän konsertti sattui syyskuun iltaan ja pyhäinpäivän iltakirkko loi uuden konseptin pyhäinpäivään. Kastepuun nimilehtiä kasteperheet ovat
noutaneet kirkosta oman aikataulunsa mukaan.
Tilastotietoja (suluissa 2019):
Mikaelinseurakunnan jäsenmäärä 31.12.2020: 20477 (20096). 0-9
v kastettuja 99 (129), seurakuntaan
liittymisiä 146 (127), kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli 51 (41), seurakunnasta eronneet 381 (411), kuolleita 230 (288), Mikaelinseurakuntaan
muuttaneita 3791 (3167), rippikoululaisia 182, joista ei-mikaelinseurakuntalaisia 71.

Arviointi
Korona-aika vaikutti suuresti jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Positiivista oli, että opeteltiin
ja opittiin hyödyntämään verkkoa ja
sosiaalista mediaa. Tavoitettiin myös
uusia ihmisiä verkon kautta. Negatiivista oli taasen, että kirkkoon tuleminen ja yhteisöllinen läsnä oleva kokeminen jäivät pois, ikävää oli myös se,
että esimerkiksi osa kasteista jäi toimittamatta tai siirtyi eteenpäin.
Muuttoliikkeen kautta Mikaelinseurakunnan jäsenprofiilin ikäjakauma on
nuorentumassa. Mahdollisesti tähän
liittyy myös kuolleiden määrän selkeä väheneminen. Huomion arvoista
niin ikään kertomusvuodessa on se, että verkkotoiminta on ylittänyt Mikaelinseurakunnan maantieteelliset rajat ja ”verkkoseurakunnan” kautta yhteisöömme kuuluu entistä enemmän
muihin seurakuntiin kuuluvia ja myös
väkeä ympäri maan.

Seurakuntalaiset sopeutuivat korona-ajan ehtoolliskäytäntöön luontevasti.
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VARHAISNUORISOTYÖ
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot

S

eurakunnan varhaisnuorisotyön tavoitteena on 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
Omissa tiloissa tapahtunut toiminta keskittyi Mikonmökkiin. Pandemiatilanteen ja -rajoitusten annettua
myöden syyskaudella siellä pidettiin
alakouluikäisille suunnattua Varkkari-kerhoa ja Neljän kerran kokkikoulu. Niin ikään syyskaudella järjestettiin
Yö kirkossa -tapahtuma Mikaelinkirkossa ja 10-synttärit Henrikinkirkossa
Ne järjestettiin yhteistössä seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa. Yhtymän koolle kutsumassa Vanu-kokouksessa on aina ollut edustus
myös Mikaelinseurakunnasta. Isoimmat joukot varhaisnuorisotyön saralla tavoitettiin kouluyhteistyössä. Kokoontumisrajoituksista huolimatta esimerkiksi Aunelan koulussa oli mah-

Yö kirkossa tarjosi syyskuussa elämyksen varhaisnuorille kirkossa.

dollista jatkaa kerran kuussa pidettäviä keskusradiopäivänavauksia.
Nuorisotyönohjaaja 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 ”Lähimmäisenrakkaus”.
Alakoulun oppitunteja pidettiin
seitsemässä Mikaelin alueen koulussa.

Arviointi
Olosuhteisiin nähden vuosi 2020 onnistui hyvin syyskauden osalta. Kesäkaudelta leiritoiminta jäi kokonaan
väliin, mikä on valitettavaa erityisesti
10 vuotta täyttäneiden osalta, joiden
odotettu 10-leiri peruttiin kokonaan.
Kokonaisarvioinnissa on hyvä muistaa, että alakouluikäisten parissa seurakunnassamme toimivat myös aktiiviset partiolippukunnat.
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Tämä riparikuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.

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 oli luoda yhteyksiä rippikoululaisten vanhempiin sekä johdattaa nuoria mukaan isostoimintaan sekä muuhun
seurakunnan järjestämään nuorisotoimintaan.

Vastuuhenkilöt ja toimitilat
Rippikouluvastaavana toimi nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen. Rippikouluopetuksesta vastasivat kaikki hengellisen työn viranhaltijat, kuitenkin niin, että päävastuu kustakin
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ryhmästä on aina papilla ja nuorisotyönohjaajalla.
Seurakunnalla ei ole erillistä rippikoululuokkaa, vaan rippikoulua pidettiin useissa eri tiloissa, jolloin integroituminen muuhun seurakunnan
toimintaan oli myös tilojen puolesta luontevaa.

Arviointi
Rippikoulun Mikaelinseurakunnassa
vuonna 2020 suoritti n. 140 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 osalle leiriläisistä.
Vuoden 2020 rippikoululeirien osalta seurakunnassamme tehtiin oikeat

ratkaisut. Monien seurakuntien peruessa leirejään ja seurakuntayhtymän
sulkiessa leirikeskukset me päätimme
toteuttaa kaikki leirijaksot normaalis-

ti Harjattulan kartanossa. Tämä kannatti, sillä koronavirus ei tullut yhdellekään leirille. Samoin saimme toteutettua elokuussa kaikki konfirmaatiot.

ISOSKOULUTUS
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt

Toiminnan painopisteet

soskoulutuksen tavoitteena oli kouluttaa rippikoulun käyneitä rippikoululeireille ryhmänjohtajiksi sekä saada nuoria mukaan muuhunkin
nuorisotyön toimintaan kuten nuorteniltoihin ja messuihin. Yksi tavoitteista on rohkaista koulutettavia elämään
kristittyinä. Vastuuhenkilöt: Päävastuussa oli Sirpa Hiltunen. Muut seurakunnan työntekijät: Arno Heinonen, Kari Tynkkynen (1.1.–31.3.) ja
Jonathan Westergård. Vapaaehtoiset vastuuhenkilöt: vanhat isoset, jotka ovat innolla mukana isosleireillä ja
rippileireillä.

Toiminnan 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 yksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen vanhojen isosten Kanuunaleiri. Koronatilanteen takia kaksi leiriä jouduttiin
perumaan. Toiminta on vakiintunut
kaksivuotiseksi.
Kaikki koulutettavat eivät ikävä kyllä
mahtuneet kesän rippileireille isosiksi.

Yhteistyötahot ja toimitilat

Arviointi

Muut Turun ja Kaarinan seurakunnat, Kasvatusasiainkeskus ja Sinapin
leirikeskus
Toimitilat: Isoskoulutustoiminta
keskittyi maaliskuusta alkaen pääasiassa verkkoon Discord-palvelimella.
Muutamia kokoontumisia oli God´s
Gas -kahvilassa. Maaliskuussa sekä
marraskuun lopussa järjestettiin Sinapin leirikeskuksessa Mikaelinseurakunnan omat isoskoulutusleirit. Tilat
soveltuvat hyvin toiminnan tarpeisiin.

Maaliskuussa kevään isoskoulutus siirrettiin lähes kokonaan verkkoon, Discordiin. Verkossa toteutettu isoskoulutus ei vaikuttanut nuorten koulutusmotivaatioon, vaikka lähiopetus olisi
ollutkin heidän mielestään paljon mielekkäämpi. Kukaan ei pudonnut pois
koulutuksesta sen takia, että siirryttiin
etäopetukseen.
Keväällä aloitettiin vanhojen isosten
kanssa alfa-kurssi, mutta valitettavasti se jäi koronan takia pahasti kesken.

I
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Viime vuodesta viisastuneena tiedämme jatkossa, että alfakurssinkin voi
suorittaa verkossa.
Uusia isoskoulutettavia aloitti syksyllä 2020 ennätysmäärä, noin 80
nuorta. Nousua vuodesta 2019 oli
noin 25 nuorta. Vuonna 2020 rippikoululaisia oli 127. Isoskoulutuksen
aloitti aiempia vuosia enemmän muihin seurakuntiin kuuluvia nuoria. Todennäköisesti se johtui siitä, että Mikaelin- ja Henrikinseurakunnat olivat
ainoat seurakunnat, jotka kesällä 2020
pitivät leirimuotoiset rippikoulut.
Koronarajoitusten takia uusista koulutettavista tehtiin kaksi ryhmää, johon kuului 40 nuorta per ryhmä. Nuoret saivat itse valita ryhmänsä, joten jako kahteen ryhmään sujui ongelmitta.
Myös syksyn isosleiri Sinapissa jaettiin kahtia, marraskuun ja joulukuunleireihin, jotta leirit saatiin järjestettyä turvallisemmin. Marraskuun leirillä jaettiin vielä erikseen yläkerran
ja alakerran leirit (2 x 20 nuorta). Yllättävän hyvin pystyttiin järjestämään
samaan aikaan kaksi leiriä yhdessä talossa. Ikävä kyllä joulukuun alussa kiristyneen koronatilanteen takia puolet isoskoulutettavista jäi ilman isosleirikokemusta.
Uusien isoskoulutettavien ennätysmäärästä kuuluu edelleen suuri kiitos
työnsä hyvin hoitaneille rippikoulujen innokkaille isosille sekä motivoituneille työntekijöille. Syksyn alussa
kotiin lähtevä kutsukirje on myös todettu hyväksi koulutukseen kutsujaksi.
Toisen vuoden isosia aloitti suun-
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Kesän ripareilta tuli isoskoulutukseen
aikamoinen boosti.

nilleen saman verran kuin aiempana vuotena.
Isoskoulutuslaiset ovat edelleen hyvin motivoituneita koulutukseen, lähes kaikki aloittaneet kävivät kurssit
loppuun saakka. Mielestäni tämä kertoo siitä, että Mikaelin ryhmänjohtajakoulutus on edelleen hyvin toteutettu
sekä mielenkiintoinen.
vista halusi vain käydä koulutuksen
eikä tulla ollenkaan käytännön tehtäviin rippileireille. Mielestäni se vaikutti myös osallistujien vähyyteen kakkoskurssille syksyllä -19.
Isoskoulutuslaiset ovat edelleen hyvin motivoituneita koulutukseen, lähes kaikki aloittaneet kävivät kurssit
loppuun saakka. Mielestäni tämä kertoo siitä, että Mikaelin ryhmänjohtajakoulutus on edelleen melko hyvin
toteutettu.

NUORISOTYÖ
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt

Yhteistyötahot ja toimitilat

uorisotyön toiminta-ajatuksena on elää mukana nuorten elämässä, tukea ja auttaa heitä erilaisissa kasvun kysymyksissä kokonaisina
ihmisinä sekä tukea löytämään yhteyden Jumalan kanssa. Seurakunnallisen nuorisotyön erityisenä tavoitteena on johdattaa nuoria seurakuntayhteyteen ja tukea sen myötä nuorten kasvamista kristittyinä.
Vastuuhenkilöt: nuorisotyönohjaajat Arno Heinonen, Kari Tynkkynen
(huhtikuuhun asti), Sirpa Hiltunen,
nuorisopastori Jonathan Westergård
sekä tiimivastaava Matti Hernesaho.

Merkittävimmät yhteistyötahot ovat
Turun kaupunki (seurakunnan alueella olevat koulut), seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus, leirikeskukset, muut yhtymän seurakunnat.
Toimitiloina God’s Gas -nuorisokahvila sekä seurakuntayhtymän leirikeskukset Kunstenniemi ja Sinappi. Kesän rippikoululeirit pidettiin Harjattulassa. Tilat soveltuvat hyvin toiminnan tarpeisiin.

N

Toiminnan painopisteet
1. KOULUTYÖ:
Kouluvierailuja sekä aamunavauksia

Nuorisotyössä saa olla kuulijan ja tekijän paikalla, kuten nämä isoset.
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oli säännöllisesti ennen koronapandemiaa. Säännöllisiä aamunavauksia pidettiin Aunelan, Mikaelin ja Kähärin
alakouluissa sekä Turun Klassillisessa
lukiossa. Koronapandemian aikana on
pystytty pitämään joitakin aamunavauksia keskusradion kautta ja nuorisopastori on vieraillut kerran viikossa Topeliuksen koulun välitunnilla kohtaamassa oppilaita. Nuorisotyönohjaaja
piti Topeliuksen koulun 7-luokkalaisille ryhmäyttämispäiviä.
Tammikuussa jaoimme esitteet
opettajille, mitä seurakuntamme tarjoaa eri luokka-asteille. Seurakuntamme alueen koulut ottivat tarjotut oppitunnit ja aamunavaukset hyvin vastaan.

2. LEIRI-JA RETKITOIMINTA:
Nuortenleirien osallistujamäärät pysyivät suunnilleen samana edelliseen
vuoteen verrattuna. Nuortenleirit pidettiin alkuvuodessa ja alkusyksystä.
Koronaviruspandemia vähensi pidettyjen leirien määrää edellisestä vuodesta. Maalis-toukokuun aikana leiritoiminta oli tauolla.

3. MUU NUORTEN TOIMINTA:
Koronapandemia teki vuodesta 2020
erilainen kuin suunniteltu ja asetti paljon haasteita. Silti olemme pystytty tavoittaa ja tukea alueemme nuoria sekä
lähitoiminnalla että netin välityksellä.
Nuorisotyö siirtyi lähes täysin etäkokoontumisiin instagramin, discordin
ja snapchatin kautta maalis-kesäkuus-

26

On se hienoa, kun kirkon kulmilla
viihtyvät nuoretkin!

sa, jolloin pidettiin esimerkiksi nuortenillat discordissa. Kesällä ja syksyllä pystyttiin pitämään avoimet nuortenillat. Joulukuussa siirryttiin jälleen
etäkokoontumisiin.
Nuorisotyönohjaajan nettipäivystys
kerran viikossa keräsi nuoria keskustelemaan elämän iloista ja suruista. Kesällä Ruissalossa järjestettiin sauna- ja
grilli-iltoja. Illoissa kävi isosia ja muita nuoria sekä myös kesän rippikoululaisia. Nuoret osallistuivat vapaaehtoistyöhön mm. yhteisvastuukeräykseen. Marraskuussa järjestettiin kirkossa Kuuta näkyvissä -tapahtumaa, jossa
oli konsertti, isoskoulutusta, esitelmiä,
messu sekä mahdollisuus yöpyjä. Ta-

pahtuma sujui hyvin ja osallistujia oli
n. 150 nuorta.
Korona-pandemian takia peruuntui sekä suunniteltu nuorten Lontoon
matka, että Maata Näkyvissä -festarit.
Myöskään joulujuhla ei pystytty pitämään kuin etäversiona.
Mikaelinkirkon kesäoppaina toimi
Aino-Kaisa Kärkkäinen, Aishat Abudu, Alisa Lehtinen, Heinä Tanskanen, Inka Virtanen, Joona Lehdonniitty, Juuso Nieminen ja Marie koskinen. Kesäoppaiden hakuprosessista, työhön perehdyttämistä, työvuoroista, työtodistuksista ja palautteen
kokoamisesta on vastannut nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen.

Arviointi
Vuosi haastoi uusiin tapoihin työskennellä ja toimia. Silti on ollut selkeää kasvua osallistujien määrässä ja aktiivisuudessa. Tämä on tuonut erityisen paljon haasteita korona-rajoitusten takia, koska on pitänyt eri tavoin
jakaa nuoria pienempiin ryhmiin esimerkiksi järjestämällä useampia nuorteniltoja.
Seurakunnan nuorisotyö on enemmän kuin vain järjestettyä toimintaa.
Monet nuoret kokevat nuoristyön olevan kuin toinen koti tai perhe. Nuoret
itse ovat aktiivisia toimijoita. Toimitilat olivat edelleen hyvät ja työntekijät
innostuneita työstään.

PARTIOTYÖ
Partiotoiminnan tavoitteet
Partiotoiminnan 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 on tukea partion hengellistä kasvatusta sekä huolehtia tarvittavista tiloista ja rahallisista avustuksista.
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.

27

NUORET AIKUISET

N

uorten aikuisten työalasta vastasi
seurakuntapastori Matti Hernesaho lisäksi työalalla toimivat projektityöntekijä Jessica Alakärppä sekä seurakuntapastori Jonathan Westergård.
Hyväksi havaittu yhteistyö Katariinanseurakunnan kanssa jatkui yhteisen Polku-yhteisön puitteissa. Koronavirustilanne siirsi toiminnan verkkoon
maalis-toukokuun ajaksi sekä jälleen
joulukuuksi. Ennen koronavirustilanteen pahenemista ehdittiin keväällä
käynnistää nuorten aikuisten ja nuorten yhteinen Alfa-kurssi, joka jäi kuitenkin kesken koronaviruksen vuoksi.

Kevääksi ja syksyksi suunnitellut
nuorten aikuisten leirit jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi.
Järjestimme Katariinan kirkossa Polun messuja tammi-maaliskuussa sekä syys-marraskuussa. Polun iltoja
järjestettiin tammi-maaliskuussa Mikonmökissä, huhti-toukokuussa netissä sekä syyskuussa Mikonmökissä
ja loka-marraskuussa Mikaelin seurakuntakodilla.
Koronavirustilanne vaikutti vahvasti
nuorten aikuisten hyvinvointiin ja sitä
kautta nuorten aikuisten osallisuuteen
seurakunnan toiminnasta.

Mukana Study in Turku -messuilla elokuussa.

28

Nuoret aikuiset vastasivat Mikaelmessun musiikkitoiminnasta niin
messujen osalta kuin netissä toteutettujen lähetysten osalta. Syksyllä koronavirustilanteen jatkuessa käynnistettiin pienryhmä Alfa-kurssin käyneille nuorille aikuisille.
Food & Hope -toimintaa jatkettiin
yhteistyössä Mikaelin ystävien, Katariinan seurakunnan ja Kansan Raamattuseuran kanssa kanssa. Korona-

virustilanteen salliessa ohjelmassa oli
yhteistä ruokailua, mutta sulkujen aikana toiminta toteutui ruokajakona.
Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden
taloudellinen ja sosiaalinen ahdinko
näkyi toiminnassa.
Keväälle 2020 suunniteltu kutsuvierastilaisuus Linnateatteriin jouduttiin
perumaan eikä tilaisuuden järjestäminen ollut koronavirustilanteen vuoksi
mahdollista myöskään syyskaudella.

PERHETYÖ
Toiminta-ajatus, tavoitteet,
resurssit
Perhetyön toiminta-ajatuksena on tukea perheitä ja mahdollistaa lapsen
kristillistä kasvatusta sekä antaa perusta läpi elämän kestävälle uskolle ja
ohjata perheitä seurakuntayhteyteen.
Vuoden 2020 ensimmäisenä tavoitteena oli tarjota perheille perusmuotoista matalan kynnyksen perhekerhotoimintaa. Perhekerhot pysyivät auki
suurimman osan syys- ja kevätkautta
pandemiasta huolimatta. Osa perheistä kuuluu riskiryhmään ja jäi pois kerhoista, mutta on myös perheitä, jotka tarvitsevat tukea entistä enemmän.
Pienikin vertaistuki ja mahdollisuus
olla yhdessä turvallisesti kodin ulkopuolella on kullanarvoista, kun suuri
osa harrastuksista on tauolla. Kynnys
osallistua ei ehkä ole enää niin matala
kuin ennen, kun kerhoon täytyy turvallisuussyistä ilmoittautua etukäteen
ja antaa omat yhteystiedot.

Toisena tavoitteena oli 4-vuotissyntymäpäivien järjestäminen. Pauliinan
lähdettyä perhetyöstä vastuu järjestelyistä siirtyi Jessica Alakärpälle. Koronan takia juhlat jäivät kuitenkin järjestämättä.
Vuoden kolmas tavoite oli diakonian ja perhetyön parempi yhdistäminen. Tämä tavoite jäi toteutumatta koska perhetyössä ei ollut mukana diakoniatyöntekijää. Lahja lapselle -keräys jäi diakoniatyön vastuulle.
Pikkuhelppi on jatkunut alueellamme
Yhteisen kasvatustyön lastenohjaajien
toteuttamana.
Ympäristötavoite toteutui kierrätyksen osalta. Askarteluissa on pyritty ensisijaisesti hyödyntämään vanhoja materiaaleja. Korona-aikaan käsiä täytyy pestä ja siivota useammin. Tarjoilut on ollut myös pakko järjestää epäekologisemmin, yksittäispakattuina, hygienia edellä.
Perhetyön vastuuhenkilöinä toimivat perhetyön diakoni Pauliina Liuk-
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konen, projektityöntekijä Jessica Alakärppä, perhetyöntekijä Kirsti Ansaharju (syksystä 2020 lähtien) ja pastori
Kirsi Hakanpää. Tämänhetkiset, käytössä olevat tilat olivat riittävät. Perheleirillä tarvitaan 2 viranhaltijaa. Yhteinen kasvatustyö tarjoaa perhekerhoihin työpariksi lastenohjaajan.

Perhekerhot
Kerran viikossa toimivia perhekerhoja
oli kaksi, Suikkilassa torstaisin ja Mikonmökissä perjantaisin. Alkuvuodesta niistä vastasi perhediakoniatyöntekijä Pauliina Liukkonen. Pauliina jäi
kuitenkin pois perhetyöstä ja koronapandemia sulki kerhot kokonaan maaliskuussa. Syksyllä perhetyötä varten
tehtiin Yhteisen kasvatustyön kanssa
sopimus perhetyöntekijän työpanoksesta 12 tunniksi viikossa. Perhetyöntekijän työhön tuli Kirsti Ansaharju,
joka otti syksyllä päävastuun Mikonmökin perhekerhosta ja keskusta-alueen perhetyön uudistamisesta. Kirsi Hakanpää taas otti Suikkilan kerhon. Syksyllä kerhoissa noudatettiin
aluksi tilakohtaisia henkilörajoituksia
ja myöhemmin 20 osallistujan rajoja.
Suikkilan perhekerhoon vaikutti
lokakuussa perhepäivähoitajille Turun kaupungilta tullut kielto osallistua kerhoihin ja aluksi osallistujamäärä pieneni. Lopulta AVI rajoitti kerhojen osallistujamäärän kymmeneen.
Kerhoihin laadittiin turvallisuusohjeet
ja mukaan sai tulla vain kymmenen
ensiksi ilmoittautunutta. Mikonmökin kerho aloitti nollasta syksyllä, sil-
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Seimiseikkailu kutsui jouluiselle retkelle kirkonmälle.

lä siellä aiemmin käyneet perheet olivat siirtyneet kaupungin varhaiskasvatuksen päiväkotien pariin. Mutta sitkeällä mainostuksella kerho sai uusia
monta uutta perhettä kävijöiksi niin,
että viimeisessä kerhokerrassa piti perheet jo jakaa eri huoneisiin, jottei tiloissa ollut AVI:n määräyksiä ylittävä
ihmismäärä ylittyisi.

Tapahtumat ja Perhekirkot
Osa tapahtumista ja perhekirkoista
jouduttiin perumaan tai siirtämään
ensi vuoteen. Syyskuussa paremman
koronatilanteen salliessa ehdittiin pitämään Kirkonmäki-tapahtuma. Syksyllä saatiin myös pidettyä lähes kaikki
suunnitellut Mikael-messut pyhäkouluineen sekä Silta-illat mm. ohjattujen
lasten ohjelmien kera. Syksyn alussa
sovittiin, että perhetyöntekijä Kirsti Ansaharju tutustuu kerran kuussa
olevien mukulaperheiden Silta-iltoissa
käyviin perheisiin. Siellä hänen tehtä-

vänsä oli tutustumisen lisäksi pitää lapsille ohjelmaa yhdessä yhden vapaaehtoisen kanssa sekä kysellä toiminnassa
käyviltä perheiltä ajatuksia perhetyön
uudesta toiminnasta ja keskusta-alueen perhetyön kehittämisestä.

Päiväkotiyhteistyö ja perheleiri
Jokaisella päiväkodilla on oma yhteyshenkilönsä. Perinteinen pääsiäisvaellus jouduttiin perumaan, mutta pieniä
päiväkotiryhmiä on voinut käydä kirkossa. Jotkut päiväkodit ovat sallineet
vierailut päiväkodin pihalla. Perheleiri jouduttiin peruuttamaan koronan
takia. Mikaelmessuyhteisöllä oli kuitenkin oma perheleiri loppukesästä.

Arviointia ja ajatuksia
Perhetyön tarjoama toiminta kerää yhteen erityisesti kotona pienten lasten
kanssa olevia äitejä ja isiä. Suurin osa
lapsista menee yhä pienempinä päivähoitoon. Siksi myös päiväkotiyhteistyö, kutsutapahtumat ja kirkonmäkitapahtumat ovat tärkeä osa perhetyötä.
Perhetyössä tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten pystyisimme sitouttamaan perheitä muuhunkin seurakunnan toimintaan, erityisesti jumalanpalveluselämään, ettei
yhteys katkea lasten kasvaessa. Lisäksi perhetyössä voisi olla myös jotain
vanhemmuutta tukevaa toimintaa,
kuten parisuhteen/ vanhemmuuden
teemailtoja.
Perhetyöntekijä Kirsti Ansaharju ideoi syksyn aikana keskusta-alu-

een perhetyön kehittämiseen liittyen monenlaista. Koronasta johtuen
uutta toimintaa ei voitu vielä aloittaa
vuoden 2020 syksyllä. Ajatuksena on
aloittaa iltatoiminta perheille niin, että tiettynä arkipäivän iltana joka viikko olisi vaihtuvaa toimintaa perheille. Toiminta olisi erilaista kuukauden
eri kertoina.
Perhetyö oli syksyllä mukana myös
suunnittelemassa ns. Supersunnuntaita, jolloin kirkolla ja sen ympäristössä olisi toimintaa lähes koko päiväksi monille eri kohderyhmille. Perhetyön monen ikäisille lapsille suunnattua toimintaa suunniteltiin sunnuntaiiltapäivään lounaan ja Mikaelmessun
väliin. Toimintaa on ajateltu pidettäväksi Mikonmökissä ja sen piha-alueella sekä ehkä myös muualla ulkona.
Perinteinen perhekerhotyö näyttää
hiipuvan yhteiskunnan muuttuessa,
joten tähän haasteeseen seurakunnan
perhetyön tulisi pyrkiä jatkossa vastaamaan. Kun koronatilanne paranee, olisi aika kokeilla jotain uutta. Silti myös
tutuille perhekerhoille on kysyntää;
niistä löytyy vertaistukea vanhemmille ja leikkikavereita lapsille. Perhekerhoissa pystytään ylläpitämään perinteitä, juhlimaan kristillisiä juhlia ja tukemaan perheitä pitkäjänteisesti kristittyinä kasvamisessa.
Tärkeintä olisi saada perhetyöhön
taas edes yksi sille pidemmällä tähtäimellä omistautunut työntekijä, jolla
olisi riittävästi aikaa työn kehittämiseen perustyön ohella, ja myös työpari/tiimi tapahtumia suunnittelemaan.
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UUDET TYÖMUODOT
Tavoittava työ
Uudet työmuodot ovat seurakuntamme käyntikortti ja ne ovat monin tavoin vakiinnuttaneet paikkansa osana
Mikaelinseurakunnan tavoittavaa työtä. Vuonna 2020 korona-rajoitteet vaikuttivat siihen, että suurin osa tapahtumista jouduttiin perumaan. Rajoitusten vuoksi kesätapahtumat jäivät
väliin ja Love people –tempaukset olivat koko vuoden tauolla. Kirkonmäki-perhetapahtuma jouduttiin pääsiäisenä perumaan, mutta syyskuussa se
sai ennätysyleisön, kun muu perhetoiminta oli vähäistä. Miestyön saunailtoja ehdittiin järjestää pari ennen korona-aikaa. Yksi kesäinen Motoristikaffet onnistui elokuussa.

messu, jossa opetti piispa Teemu Laajasalo) 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 yhteisöllisiin SILTA-iltoihin otettiin mukaan
maahanmuuttajia, jolloin nimeksi tuli SILTA/BRIDGE. Illoissa on omaa
ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille

Aikuistyö
Mikaelinseurakunnan aikuistyö rakentuu pitkälti Mikaelmessu-yhteisön ympärille. Messussa vapaaehtoisilla seurakuntalaisilla on merkittävä
osuus ja he toimivat kuudessa tiimissä (bändi, pyhäkoulu, rukous, iltapala, maahanmuuttajat ja tervetuloa).
Maalis-toukokuussa messut toteutettiin FB-striimauksina ja ne saivat sitä
kautta uusia osallistujia. Syksyllä toiminta onnistui Mikaelinkirkon henkilörajoituksen (330 henkeä) puitteissa
joulukuulle asti. Uusi ihmisiä tavoitettiin edellä mainitun Kirkonmäkitapahtuman, erityismessujen (Hippi-
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Syyskuinen hippimessu näytti väriä ja
voittoa.

Ensikertalaiseksi Mikaelin joukkue onnistui hyvin Gloria Patri -turnauksessa.

ja lopuksi iltapala. Epidemian vuoksi kävijämäärä oli syksyllä hieman keväistä matalampi. Elokuussa toteutettiin ensimmäinen Mikaelmessun perheleiri. Leiri saavutti suuren suosion
ja sen suotuisasta vaikutuksesta voitiin aloittaa myös oma varkki-pyhis
(10-14v). Aikuisten seurakuntalaisten
hengellistä kasvua tuettiin pienryhmien ja Raamattu-iltojen kautta. Keväällä käynnistynyt Kasvukurssi kärsi etäkurssiksi siirtymisestä. Pienryhmiä aikuistyössä toimi viisi kappaletta. Aalto-seurakuntakoulu käynnistettiin syksyllä. Tavoitteena on rakentaa
riviseurakuntalaisille ja vapaaehtoisille
yhtenäinen hengellisen kasvun polku,
joka perustuu Alfa-, kasvu-, solu-, tiimi- ja johtajuusaallolle. Ensimmäisinä
aaltoina syksyllä 2020 toteutuivat Alfa- ja johtajuusaalto. Seurakuntakoulu toteutetaan yhteistyössä nuorten ai-

kuisten työn kanssa.

Liikkuva seurakunta
Mikaelinseurakunta on liikkuva seurakunta. Seurakunnan liikunnallinen
toiminta ja yhteistyö urheiluseurojen
kanssa on koottu yhden otsikon alle.
Vuosi 2020 oli ensimmäinen vuosi, johon ”Liikkuva seurakunta” sai myös
oman kustannuspaikkansa. Työmuodon vastaavana toimivat Timo Hanttu
ja Jessica Alakärppä. Senioreiden tuolijumpat ja Pilatekset sisältyvät diakoniatyön alaan.
Koronavuosi muutti toimintaa paljon ja harrastevuoroja jouduttiin perumaan. Liikunnalliseen palettiin Mikaelissa kuuluvat yleisöluistelut Gatorade Centerissä lauantaisin ja salibandy Manhattan Centerissä torstaisin. Salibandyn lisäksi nuoret aikuiset
ovat käyneet pelaamassa sulkapalloa.
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Suvihartauteen saatiin kokoontua metsäkirkossa.

Miesten jääkiekkotiimi HC Hurmos
pitää vauhtia sunnuntai-iltaisin Kupittaan harjoitushallissa. Alkuvuodesta ja
syksyllä saatiin näissä harrasteryhmissä kokoontua ja liikkua.
Seurakuntamme oli läsnä pelikentillä myös urheilun ja kasvatuksen tukijan roolissa. TPK:n järjestämä juniorijalkapalloilijoiden Soccer Cup Turun
Kupittaalla jäi väliin kertomusvuonna.
Otteluisännyydet TPS:n ja TPK:n jalkapallopeleissä, TUTO:n jääkiekkopeleissä ja lentopallossa kuitenkin koettiin. Mikaelinseurakuntaan muuttaneet kutsuttiin Gatorade Centeriin

34

jääkiekko-otteluun pullakahvien ja tapaamisten kera ystävänpäivänä 14.2.
Jalkapalloturnaus Gloria Patri pelattiin 28.8. Kupittaan viheriöllä. Tähän
kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoisten joukkueista koostuvaan pelipäivään osallistuttiin ensi kertaa.

DIAKONIATYÖ
Tavoitteet

Asiakastyö

Diakoniatyön 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.

Koronapandemia on tuonut muutoksia diakonian asiakastyöhön. Pandemian vuoksi suurin osa kontakteista on
tapahtunut puhelimitse ja sähköpostitse. Kohtaamisia on tapahtunut myös
vastaanotolla erityisesti silloin, kun asiakas ei ole voinut toimittaa taloudellisia tositteita sähköisesti tai hänen hyvinvointinsa on vuoksi ollut aiheellista kohdata kasvotusten.
Kasvokkain kohdatessa tapaamiset
ovat tapahtuneet pääsääntöisesti toimistotiloissa Puistokadulla tai Cafe
Mikaelissa, mutta yksittäisiä kotikäyntejä tai vierailuja yhteistyökumppaneiden tiloissa, kuten sosiaalitoimistossa,
tapahtui pitkin vuotta.
Asiakaskontakteja on ollut vuoden
aikana yhteensä 1685 ja määrä on
kasvanut huomattavasti vuoden takaisesta. Annetut avustukset painottuivat ruokakauppaan myönnettäviin
ostolupiin tai laskuapuun. Perinteisen
taloudellisen avun lisäksi koronapandemian myötä saimme runsaasti ylimääräisiä lahjakortteja ja asiakkaille jaettavaa taloudellista apua keskitetysti Diakoniakeskuksesta. Lahja
Lapselle -keräyksen kautta asiakasperheidemme lapset saivat joululahjat. Paikallisseurakunnan avun lisäksi olemme hakeneet asiakkaille taloudellista apua muun muassa Kirkon
Diakoniarahastosta, Sipilä-säätiöstä
ja Kotimaanavusta.

Vastuuhenkilöt ja toimitilat
Diakonitiimissä on mukana Erja Mäenpää (tiimivastaava), Elina Okko
(50% maahanmuuttajatyö) ja syyskuusta lähtien Pauliina Liukkosen
opintovapaan sijaisena Heli Ojala.
Erityisvastuualueiden lisäksi diakoniatyöntekijät hoitivat asiakastyötä, leirija retkityötä sekä ryhmä- ja kerhotoimintaa ja tekivät yhteistyötä muiden
työalojen kanssa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Diakoniatyöntekijöillä on käytössään kaksi vastaanottotilaa Puistokadulla ja yksi Café Mikaelissa Pansiossa. Kerho- ja ryhmätoimintaa on ollut seurakuntakodeissa keskustassa,
Suikkilassa ja Paakarlassa sekä Café
Mikaelissa.
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Ystävänpäivän tapahtumassa tuettiin mm. yhteisvastuukeräystä.

Diakonia-avustusten tarkoituksena
on tarjota kertaluontoista apua ja niiden tärkein päämäärä on ratkaista ihmisen elämäntilanne siten, että hän
pärjää jatkossa taloudellisesti omillaan. Taloudellisen avun lisäksi olemme vuoden aikana antaneet runsaasti
keskusteluapua, sielunhoitoa ja kriisiapua asiakkaille. Koronapandemia on
näkynyt vuoden aikana asiakkaiden lisääntyneenä pahoinvointina ja huoli
työttömyydestä ja taloudellisesta pärjäämisestä on kasvanut.

Etsivä seniorityö
Etsivä työ on ollut vuodesta 2017 osa
seurakunnan seniorityötä. Ideana on
yksinkertaisuudessaan löytää kaikista
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yksinäisimpiä senioreita ja heille seurakunnan vapaaehtoinen ”Arjen Enkeli” ystäväksi ja rinnalla kulkijaksi,
Koronapandemian aikana etsivän seniorityön painotus on siirtynyt kotikäynneistä puhelimella ja somessa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Pandemiasta huolimatta vuoden 2020 aikana
on etsivän työn piiriin tullut myös uusia asiakkaita ja heille on löytynyt vapaaehtoinen arjen enkeli.

Kahvilatoiminta
2020 aikana vastuu lounastoiminnasta
ja pitopalvelusta on ollut Minna Hannele Heinmaalla. Hänen apunaan on toiminut palkkatuella Tuomas Peltomäki
sekä sitoutunut joukko vapaaehtoisia.

Usealle kahvilan asiakkaalle päivittäinen lounashetki kahvilassa on tuonut odotettua vaihtelua arkeen. Halpa, diakoninen lounas on ollut tarjolla tiistaisin ja torstaisin. Etsivään
seniorityöhön linkittyvät Café Mikaelin olohuoneen pienryhmät jatkoivat koronavuonna toimintaansa.
Tämä on ollut mahdollista pandemian kuluessa, koska ryhmissä on ollut max. 10 henkilöä ja tiloissa on ollut mahdollista noudattaa turvavälejä ja muuta koronaohjeistusta. Vaihtuvat taulunäyttelyt olohuoneen seinällä toteutuivat yhteistyössä Kynnys
Ry:n kanssa.
Työllistymis- tai työharjoittelupaikkojen mahdollistamisen kautta yhteistyötä tehtiin muun muassa Turun
Yamk:n sosionomiopiskelijoiden, Turun alueen Te-toimistojen, Kuntouttavan työtoiminnan, Turun työllisyyspalvelujen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.
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.
Café Mikaelin vieressä toimi seurakunnan kirppis Ilona, joka palvelee
alueen vähävaraisia. Kirppis on löytänyt paikkansa alueella ja tunnettuus sekä asiakasmäärät ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kirpputorilta ovat myös yksittäiset diakonia-asiakkaat voineet hakea ilmaiseksi vaat-

teita diakoniatyöntekijöiden harkinnan mukaan.

Vapaaehtoistyö
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen vapaaehtoistyön osalta seurakunnassamme, sillä monia toimintoja jouduttiin keväällä keskeyttämään. Osa
toiminnoista jatkui normaalisti syksyllä, mutta joulukuun alussa rajoitusten kiristyessä ne jäivät uudelleen
tauolle. Ruokajakelumme ovat keränneet poikkeuksellisen paljon uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan vuoden aikana.
Seurakuntalaisia toimi vapaaehtoisina leiri-, retki-, ja kerhoavustajina, kirkonpalvelijoina, tulkkeina ja kansainvälisen kahvilan avustajina, seurakunnan kahvilassa Cafe
Mikaelissa erilaisissa tehtävissä, etsivässä seniorityössä, Yhteisvastuun lipaskerääjinä sekä avustajina ruokaluissa ja ruokajakeluissa sekä muissa tapahtumissa.
Emme voineet pandemiatilanteen
vuoksi järjestää yhteistä kiitosjuhlaa
vuoden aikana. Pandemiatilanteen
vuoksi vapaaehtoisille järjestetty Joel
Hallikaisen konsertti peruttiin kirkossa ja striimattiin sosiaalisessa mediassa. Peruutuksista johtuen eri työmuodot muistivat kukin tahoillaan
vapaaehtoisia haluamallaan tavalla.
Vuoden aikana eri vapaaehtoistyön
ryhmille järjestettiin omia virkistysja koulutuspäiviä ja kutsuttiin seurakuntayhtymän yhteiseen virkistyspäivään maaliskuussa. Yhtymän vir-
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kistyspäivä järjestettiin tänä vuonna
Mikaelinseurakunnassa.

Ruokailut ja ruokajakelut
Seurakunnassamme järjestetään ruokailuja ja ruokakassien jakoja keskustassa Mikaelin seurakuntakodin Vähävaraisten ruokailussa ja Pansiossa Paakarlan seurakuntakodin Toivon Torstaissa. Keskustan ja Pansion ruokakassien jaoissa on perinteisesti tarjottu
lämpimän ruuan ja ruokakassin lisäksi hengellistä ohjelmaa. Ruokajakelumme järjestetään yhteistyössä Operaatio Ruokakassin kanssa ja mukaan
on ilmoittautunut noin 50 vapaaehtoista, joista yhdessä jaossa on vaihtelevasti mukana noin 10–20 henkilöä.
Vuosi 2020 oli keväästä lähtien ravisuttanut ruokajakeluitamme ja jouduimme miettimään uusia toimintatapoja, jotta ruokaa voitaisiin edelleen
jakaa tarvitseville. Poikkeustila lisäsi
ruoka-avun tarvetta selkeästi, sillä hakijamäärät kasvoivat huomattavasti sekä keskustassa että Pansiossa verrattuna kahteen edelliseen vuoteen.
Keskustan ruokailuja järjestettiin
yhteensä kymmenen ja Pansiossa kesätaukoa lukuun ottamatta noin kahden viikon välein. Hakijoiden lukumäärä vaihteli 114–400 henkilön välillä. Ruokajakeluja järjestettiin kasvaneen tarpeen vuoksi enemmän kuin
kahtena edellisenä vuonna ja koronapandemian alettua hakijamäärä kasvoi
huomattavasti.
Pandemian alettua ruokailu ja hartaus peruttiin sekä keskustassa että Pan-
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siossa. Niiden sijaan jaoimme valmiiksi kootut kassit hakijoille suoraan ulos,
jotta he pääsivät poistumaan mahdollisimman nopeasti ja tartuntariski olisi
alhainen. Rajoitusten lievennettyä hakijat pääsivät keskustassa syksyllä valitsemaan itse kassien sisällön, mutta
joulukuusta alkaen palasimme käytäntöön, jossa annoimme heille valmiit kassit. Tarjosimme myös erityisesti Pansiossa kuljetusmahdollisuutta niille, ketkä eivät itse pääse hakemaan kassia, mutta kuljetimme ainoastaan Mikaelinseurakunnan alueelle.
Vuoden aikana järjestimme myös
ilmaisia keittojakopäiviä ja yhden ilmaisen yhteisöruokailun. Ruokakassien jaon ja ilmaisten ruokailujen lisäksi keskustassa järjestettiin kirkkolounaita sunnuntain messun jälkeen
yhteensä kolme, ensimmäinen helmikuussa ja kaksi muuta syksyllä. Lounailla kerättiin rahaa sekä diakoniatyölle
että yhdessä ruokailussa seurakuntamme tekemälle turvapaikka- ja maahanmuuttajatyölle. Vapaaehtoiset valmistivat tarjottavat ja kerätessämme rahaa
turvapaikkatyölle saimme nauttia persialaisen keittiön herkuista. Osallistujien määrä ruokailua kohden vaihteli
35–40 henkilön välillä.

Wanhanajan ompelupiiri ja
Daamit Duunaa -käsityökerho
Seurakunnassamme toimii kaksi käsityökerhoa, jotka koostuvat innokkaista joukoista käsityön ystäviä. Keskustan Wanhanajan ompelupiiri kokoontuu neulomaan joka maanantai Klu-

Kirkkolounas on maittava ruokailu, mutta myös antoisa yhteen tuleminen.

bi-tilassa. Joka toinen maanantai Cafe Mikaelin olohuoneessa puolestaan
kokoontuu Daamit Duunaa -käsityökerho. Wanhanajan ompelupiiri täytti syksyllä kymmenen vuotta. Pyöreitä vuosia juhlittiin kakkukahvien kera.
Kerhoista lahjoitettiin vuoden aikana käsityötuotteita muun muassa diakoniatyön asiakkaille ja seurakuntamme eri tapahtumiin. Wanhanajan ompelupiiri neuloi myös sukkia kastelapsille. Poikkeusolojen aikaan keväällä
kerhot eivät kokoontuneet. Koronan
vuoksi myöskään perinteisiä myyjäisiä ei järjestetty ja sukkien myynti oli
aiempia vuosia pienimuotoisempaa.
Myyntitulot käytettiin kulujen kattamiseen sekä diakoniatyön hyväksi.

Seniorikerhot ja pilates
Seniorikerhot kokoontuivat viikoittain keskustassa, Suikkilassa ja Paakarlassa. Kerhojen ohjelmaan kuului
tuolijumppa, yhteinen kahvihetki sekä hartaus. Papit, kanttorit sekä diakoniatyöntekijät kiersivät vuorollaan
pitämässä hartauden sekä kohtaamassa osallistujia. Pilates kokosi viikoittain
senioreja liikkumaan sekä keskustassa
että Suikkilassa. Fysioterapeutti Stina
Carpelan vastasi sekä tuolijumpasta että pilateksesta.
Poikkeusolojen aikaan keväällä sekä
pilates että seniorikerhot olivat tauolla. Toiminta alkoi uudelleen syyskuussa ja jatkui marraskuun loppuun asti kokoontumisrajoitusten puitteissa.
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Rajoitusten myötä osallistumismääriä rajoitettiin, turvavälejä sekä tehostettuja hygieniaohjeita noudatettiin.

Päihde- ja terapiatyö
Työn tavoitteena on tukea, niin päihteiden käyttäjiä kuin erilaisten elämänkipujen kanssa taistelevia ihmisiä. Työ
on yksilökeskusteluja, ryhmätoimintaa sekä jalkautumista. Päihde- ja terapiatyössä on olleet Sami Elorinne ja
Janne Romu.
Työalaa on jatkuvasti yritetty kehittää. Koronavuosi toi oman ison haasteensa ryhmätoimintojen toteuttamiseen ja jalkautuvaan työhön. Tämä
tarkoitti käytännössä sitä, että suuri
osa toiminnasta oli tauolla 2020. Alkuvuodesta kuitenkin elämän vertaistukiryhmä ”Ihmisen ilta” pystyi kokoontumaan viikoittain, mutta maaliskuussa se meni tauolle. Kevään etä-

työaikaan Sami Elorinne kävi puhelinkeskusteluja tarvitsevien kanssa.

Arviointi
Diakoniatyön ydintavoitetta auttaa heitä, jotka ovat eniten avun tarpeessa ja
joita muut eivät auta on pidetty ”punaisena lankana” diakoniatyössä vuoden 2020 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
•
•

•
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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.

Vastuuhenkilöt
Lähetystyössä pastori Jaakko Paakkanen, Turvapaikka- ja maahanmuuttajatyössä Kristiina Friman. Lisäksi työryhmien jäsenet sekä useat vapaaehtoiset.

Miika Auvinen Open Doors -järjestöstä Jaakko Paakkasen haastateltavana kirkkokahveilla.

Yhteistyötahot

Toiminnan painopisteet

Kirkon lähetysjärjestöt, arkkihiippakunnan lähetystoimisto, seurakuntayhtymän yhteinen lähetystoimikunta, Kirkon Ulkomaanapu, SPR:n
Turun vastaanottokeskus, kaupungin maahanmuuttajatyön toimijat,
maahanmuuttajayhdistykset, järjestöt, koulut, päiväkodit ja seurakunnan muut työalat.

Lähetyspiiri Mikaelin seurakuntakodissa, Mikonmökin kansainvälinen
kahvila.

Toimitilat
Mikaelin ja Paakarlan seurakuntakodit, Mikonmökki, Mikaelinkirkon
Ruusuhuone.

Muutoksia edellisestä
vuodesta
Pandemia supisti toimintaa ja varsinkin varainkeruuta huomattavasti. Lähetystyön työryhmä päätettiin yhdistää kansainvälisen työn työryhmään.

Toiminta ja tapahtumat
Kesäksi messukeskukseen suunnitellut evankeliumijuhlat lykättiin vuo-
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della ja mm. Porkkanamarkkinat ja
joulumyyjäiset peruttiin. Kauneimmat joululaulut siirtyivät kokonaan
nettiin. Puistokodin lähetyspiiri kokoontui koronasta huolimatta lähes
normaalisti, vapaaehtoisena vetäjänä
Terttu-Sisko Meskanen.

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

Arviointi
Nimikkosopimusten keräystavoitteet
olivat liian kunnianhimoiset toimintavolyymiin nähden jo ennen pandemiaa. Jatkossa niiden voimakas karsiminen on väistämätöntä. Pienryhmätoiminta onnistuttiin kuitenkin pitämään käynnissä ilahduttavan hyvin.
Perinteinen lähetystyö on ollut pääosin yhden viranhaltijan vastuulla, vapaaehtoistyöntekijöiden panos toiminnan pyörittämisessä on merkittävä. Maahanmuuttajatyö on vakiintunut lähetystyöstä erilliseksi työmuo-
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doksi; toisaalta eri työmuotojen välinen yhteistyö kasvaa. Kristittyjen
vainot ja pakolaisuus ovat kasvavassa määrin ajankohtaisia teemoja, jotka tulisi huomioida yli työmuotorajojen. Lähetyskasvatukseen on panostettu, mutta tätä puolta on kehitettävä edelleen.

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 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 päi-

vän pikavierailu marraskuussa. Maata
Näkyvissä -festareilla Turussa oli virolaisia Haapsalun nuoria sekä unkarilaisia ystävyysseurakunnan nuoria mukana. Piispa Salumäe saarnasi Mikaelinkirkossa Viron kirkkopyhässä. Unkarilainen Bakonytamasin ystävyysseurakunta vieraili Mikaelinseurakunnassa elokuussa.

Yhteisvastuukeräys
Kari Tynkkynen koordinoi yhteisvas-

tuukeräystä. 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.

MAAHANMUUTTAJA- JA TURVAPAIKKATYÖ

S

eurakuntamme neuvoo ja tukee
ihmisiä turvapaikkaprosessissa ja
toimii yhteistyössä Valkonauhaliiton ja Operaatio Ruokakassin kanssa.
Autamme myös oleskeluluvan saaneita henkilöitä ja tuemme heitä heidän
kotoutumisprosessissaan. Järjestämme
kerran viikossa arabian- ja farsinkielisiä raamattuopetusryhmiä. Toivotamme uudet maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat tervetulleiksi seurakuntamme yhteyteen.
Joka sunnuntai järjestetään Kansainvälinen kahvila, joka on avoin kaikille kotimaasta tai kielestä riippumatta.
Edellisen vuoden aikana kahvilassa on
vieraillut kävijöitä, jotka ovat saapuneet Suomeen esimerkiksi Syyriasta,
Sudanista, Iranista, Irakista, Afganistanista, Gambiasta, Etiopiasta, Kongosta ja Nigeriasta. Kahvilassamme
on työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia

Mikaelissa monet maahanmuuttajat
ovat löytäneet yhteisön lisäksi myös
paikan palvella.
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auttamassa kahvilan ylläpidossa ja osa
toimii myös muun muassa tulkkeina.
Koronapandemia vaikutti sekä raamatturyhmiemme toimintaan että
Kansainväliseen kahvilaan. Keväällä poikkeuslain aikana jouduimme
keskeyttämään kaiken toimintamme
ja siirryimme kokonaan sosiaaliseen
mediaan ja muuhun sähköiseen viestintään. Raamatturyhmät toteutettiin
nauhoittamalla ja tulkkaamalla videoita, joita jaettiin kullekin kieliryhmälle joko yksityisellä, esimerkiksi WhatsApp, tai julkisella, esimerkiksi YouTube, alustalla. Tämän lisäksi erilaisia kokoavia viestimiä, kuten Zoomia, käytettiin opetusten välineenä, jotta osallistujat pystyivät vaihtamaan ajatuksia
reaaliajassa. Kansainvälinen kahvila
sulkeutui kokonaan.
Kesän aikana palasimme raamatturyhmien lähiopetukseen ja Kansain-

välinen kahvila avautui, mutta syksyn edetessä rajoitukset tiukentuivat
ja jouduimme jälleen sulkemaan seurakunnan tilat.
Koronapandemia on vaikuttanut
muun muassa Suomen aluerajojen
sulkemiseen ja tartuntariskin myötä siihen, että uusia osallistujia tuli toimintaan mukaan huomattavasti
edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan
keskityimme vahvistamaan jo osallistuvien seurakuntalaisten yhteyttä.
Vuoden aikana ehdimme toteuttaa
suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia seurakuntalaisia kokoavaa Silta-iltaa kaksi kertaa. Illan aikana eri
kulttuurit pääsivät kohtaamaan ja jakamaan yhdessä evankeliumia. Myös
Mikaelmessuja, jotka tulkataan arabiaksi ja farsiksi, ehdittiin syksyn aikana järjestää useampi ennen rajoitusten tiukentumista.

MERIMIESKIRKKOTYÖ
Tavoitteet

1

. Merimieskirkkotyön elinvoimaisuus satama- ja merimieskirkkoseurakunnassa. 2. Turun merimieskirkon työn tukeminen. 3. Yhteistyön ja
verkoston vahvistaminen merellisten
toimijoiden kesken. 4. Jumalanpalveluselämän tukeminen. 5. Toiminnan soveltaminen koronapandemiarajoitteisiin.
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Vastuuhenkilöt, työryhmä ja
yhteistyötahot
Vastuuhenkilönä pastori Timo Hanttu ja merimieskirkkopiirin vetäjänä
Katriina Kivenheimo. Merimieskirkkotyö on osa kansainvälisen vastuun
työryhmää ja edustajinamme siinä olivat Kirsti Sainio, Katriina Kivenheimo ja Timo Hanttu. Yhteistyötahoina olivat Turun merimieskirkko, Henrikinseurakunnan ja Naantalin seurakunnan merimieskirkkopiirit, Suo-

men Merimieskirkko, Mikaelinseurakunnan lähetys- ja kansainvälinen työ,
diakoniatyö ja musiikkityö, Turun meripelastusyhdistys, partio Mikaelin Siniset, Pax Navis -projektitiimi sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
diakoniatyö, Laivaston soittokunnan
puhallinyhtye ja lauluyhtye Singella.

Merimieskirkkotyön
toimintavuosi 2020
Merimieskirkkotyön toimintaan kuului viikottainen merimieskirkkopiiri Mikaelin seurakuntakodissa (Koronatauko maalis-toukokuussa ja joulukuussa). Lähes jokaisella piirikerralla mukana oli vierailijoita; yhteistyökumppaneita tai seurakunnan
seniorityöntekijöitä. Tammikuussa tu-

tustuttiin merenkulkijan joulu -näyttelyyn Forum Marinumissa. Tapahtumat lukuun ottamatta merisunnuntaita jäivät valitettavasti koronarajoitusten takia pois. Syyskuussa juhlittiin
Merisunnuntaina 110-vuotiasta Turun
merimieskirkkoa. Myös piispa Kaarlo
Kalliala kunnioitti juhlaamme läsnäolollaan. Kirkkokahvitilaisuuksia voitiin järjestää vain 3 kertaa, normaalivuonna niitä olisi ollut 8.Turun alueen piirien laskiaistapahtuma ehdittiin
viettää helmikuussa Turun merimieskirkolla. Pax Navis 2020 -merirauhan
julistus toteutettiin toukokuussa virtuaalisena tapahtumana.
Merimieskirkkotyön tapahtumissa myös aineellisen tuen näkökulma
on esillä. Turun merimieskirkko on

Viking Linen työntekijöistä koostuva lauluyhtye Singella lauloi merisunnuntaina.
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nimikkoavustuskohteemme. Vuonna
2019 keräystuloksemme merimieskirkolle oli 2275 €, mutta koronavuosi 2020 leikkasi tuottoamme isolla kädellä. Vuoden keräystulos oli näin ollen vain 479 €.

Arviointi
Meri on Mikaelin maisemaa. Merimieskirkkopiirin viikottainen kokoontuminen tukee arkea vertaisryhmänä. Ohravellitapahtumat, kevätlaulajaiset, joulumyyjäiset ja kirkkokahvit jäivät valitettavasti koronavuonna toteutumatta.
Vain kolme kirkkokahvia saatettiin järjestää. Pax Navis 2020 -merirauhan julistus järjestettiin onnistuneesti virtuaalisena. Syyskuussa merisunnuntai kyettiin viettämään juhlaväen läsnä ollessa,
tosin seurakuntakuntakodissa väkimäärä rajautui 50 henkilöön.

Kolehdinkerääjät merisunnuntaina.

Merimieskirkkotyö kehitti omalta
osaltaan Mikaelinkirkon klo 10 jumalanpalvelustapahtumaa merisunnuntain kirkkopyhällä, järjestämällä kirkkokahveja ja kutsumalla messuavustajia palvelutehtäviin. Koronavuoden takia merimieskirkkotyön keräystuotto
oli vain 479 €.

Piispa Kaarlo Kalliala onnitteli 110 -vuotiasta Turun merimieskirkkoa ja satamakuraattori Arja Suvantoa.
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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
Korona vaikutti myös musiikkitoimintaan. Konsertteja peruttiin, ja Mikaelinkirkon normaalisti vilkas joulukuu oli huomattavan hiljainen. Joitain
musiikkitilaisuuksia järjestettiin netin
välityksellä. Keväällä jumalanpalvelukset toteutettiin netin kautta, ja väkimäärärajoitukset aiheuttivat toimitusten perumisia.
Niinä kuukausina kuin se oli mahdollista, Marko Hakanpää soitti edellisvuosien tapaan kerran kuukaudessa
urkutuokion ja sen yhteydessä esitteli
urut yleisölle. Syksyllä hän soitti Mikaelin Ystävien järjestämän urkukonsertin, joka veti kirkon täyteen rajoitusten sallimissa rajoissa.

Silvia Koski ja Aboa Gospel pienellä
kokoonpanolla.

Kuorot
Kanttori Silvia Koski johtaa kolmea
perustamaansa kuoroa, joissa on n.
130 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”. Kuorot esiintyvät erikseen,
yhdessä ja kuorolaisista kootuissa pienemmissä kokoonpanoissa.
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Kuorotyössä vuosi 2020 muuttui
merkittävästi koronapandemian takia
maaliskuusta alkaen.
Kuoroista Vox Michaelis ja Yleinen
äänioikeus jäivät tauolle ja Aboa Gospel harjoitteli koko kevään Zoom-yhteydellä. Syksyllä tilanteen näytettyä
hieman paremmalta, kokoontui Aboa
Gospel pienryhmissä elo-syyskuussa.
Loppuvuoden kuoron harjoitukset järjestettiin Zoomin kautta.

Aboa Gospel
Aboa Gospel on monipuolinen, pääasiassa amerikkalaista gospelia laulava
kuoro. Kuorossa on 60 jäsentä ja sitä

säestää suurimmissa tilaisuuksissa seitsenhenkinen, lähinnä ammattimuusikoista koottu Aboa Gospel Band: Ville
Pere – koskettimet, Juha Koski – rummut, Seidi Vartiainen – sello/basso, Juho Markko – basso, Timo MansikkaAho – trumpetti, Pekka Välimäki –
saksofoni ja Katriina Rainio – viulu.
Vuosi 2020 lähti vauhdikkaasti käyntiin. Aboa Gospel kutsuttiin
esiintymään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Nuutinpäivän juhlaan Kårenille 10.1. Kuoro veti tunnin ohjelman juhlan huipennukseksi.
Esiintyminen oli sekä kuorolaisten että johtajan mielestä yksi kuoron par-

Ennen korona-aikaa tammikuisessa elokuvamusiikkimessussa oli paljon väkeä.
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haista ja hyvä meininki innosti juhlaväenkin lopulta tanssimaan.
Tammikuu jatkui kanttori ja kuoronjohtaja Silvia Kosken 40v-juhlilla,
jotka pidettiin sekä Silvian, että kuorojen Aboa Gospel ja Vox Michaelis
syntymäpäivänä 19.1. Päivä osui sunnuntaille ja silloin järjestettiin toista
kertaa suosittu Elokuvamusiikkimessu, joka veti jälleen lähes tuhat ihmistä aamulla kirkkoon. Yllätysvieraaksi
juhlamessuun saapui laulajatar Diandra, joka lauloi sekä yksin, että yhdessä kuoron kanssa.
Loppukeväästä pienryhmä oli mukana helluntaijumalanpalveluksen

nauhoituksessa.
Syyskuussa jatkettiin harjoituksia pienissä ryhmissä ja niistä tehtiin
myös lyhyitä Live-lähetyksiä Mikaelin
facebookiin.
Kuoron pienryhmät esiintyivät kahdessa häätilaisuudessa, joista toinen oli
Aboa Gospelissa tavanneen pariskunnan vihkiminen.
Pienryhmä osallistui myös kuolleiden lasten muistopäivän konserttiin.
20.9. Mikaelinkirkossa järjestettiin
Hippimessu ja kuoro pääsi pitkästä aikaa esiintymään yhdessä bändin kanssa. Tämä jäi vuoden viimeiseksi tilaisuudeksi.
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Vox Michaelis
Vox Michaelis on naiskuoro, jonka
tärkein tehtävä on olla mukana jumalanpalveluselämässä. Laulajia on
20. Kuoron ohjelmisto on monipuolista, pääasiassa suomalaista hengellistä musiikkia.
Kuoron kausi jäi pahasti kesken,
mutta se ehti osallistua Silvian 40v
juhla/elokuvamusiikkimessuun.

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.
Vuonna 2020 Yleinen äänioikeus
ehti pitämään muutamat harjoitukset,

kunnes se jäi koko vuodeksi tauolle.
Muuta mainittavaa: Maaliskuussa 3.3. järjestettiin tilaisuus ”Suurten
säveltäjien hauras elämä”, jossa lastenpsykiatri, muusikko ja kysytty luennoitsija Jari Sinkkonen kertoi suurten
säveltäjien elämästä kirjaansa pohjautuen ja kanttorit Silvia Koski ja Marko Hakanpää esittivät heidän musiikkiaan. Illan säveltäjät olivat R.Wagner,
R. Schumann ja L.van Beethoven. Tilaisuudessa kerättiin kolehti Yhteisvastuulle.
Kanttori Silvia Koski piti huhti-kesäkuun ajan perjantai-iltaisin ”Silvian
Sävel&Pähkinä”-livelähetyksiä Mikaelin Facebookissa ja osallistui muutenkin aktiivisesti seurakunnan sosiaalisen
median sisällön tuottamiseen.

Aboa Gospel korona-ajan etäharjoituksessa Zoomin välityksellä.
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MIKAEL-TEATTERI
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
toimitilat

T

avoitteena on draaman keinoin
tuoda katsojille uusia näkökulmia pääsiäisen tapahtumiin. Pääsiäisnäytelmä INRI:n harjoitukset
aloitettiin tammikuun alkupuolella, mutta jouduttiin keskeyttämään
covid 19-viruksen takia maaliskuussa. Käsikirjoitus oli Ismo Seivästön
käsialaa, ohjauksessa Ilmari Kuivala
ja puvustuksessa Iris Linkoranta ja

Tellervo Rosti. Valoja ja ääniä suunnittelivat Jarno Kuivala ja Erno Selänne. Toimitiloina palvelivat Mikaelinkirkko, varalla Mikaelin seurakunta.

Arviointi
Näytelmävuosi oli hyvin poikkeuksellinen, koska yhtään esitystä ei ollut.
Valmistautuminen seurakunnan juhlavuoteen kuitenkin eteni ja syksyllä
valmistui Pekka Ahlamon ja Ismo Seivästön käsikirjoitus Yhteinen pöytä.

VIESTINTÄ
Tavoitteet

M

ikaelinseurakunta viestii ymmärrettävästi, jotta seurakunnan sanoma tavoittaa ja koskettaa. Tämä tehdään luontevan kohtaamisen,
työyhteisön koulutuksen ja varustamisen, viestinnän uudenlaisen ilmeen
ja vahvan läsnäolon kautta sosiaalisen
mediassa.

Vastuuhenkilöt, viestinnän
työryhmä ja tiimi
Viestintävastaava kappalainen Timo
Hanttu, seurakunta- ja viestintäsihteeri Katriina Kosola, SOME -vastaava pastori Matti Hernesaho. Viestinnän työryhmä: seurakuntaneuvoston
jäsenet Anna Lintunen, Tanja Rainio
sekä Linnea Eerola (–1.9), Roope Li-

pasti, Jani Kujanen, Matti Hernesaho,
Katriina Kosola ja Timo Hanttu. Viestinnän tiimiin kuuluvat Matti Hernesaho, Jaakko Paakkanen, Katriina Kosola ja Timo Hanttu. Viestinnän arkisto Mikaelin seurakuntakodissa. Yhteistyötahoina olivat Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän viestintäyksikkö,
viestinnän alan yhteistyökumppanit ja
paikalliset tiedotusvälineet. Tänä päivänä kaikki työntekijät, kuin myös vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset osallistuvat viestintätehtävään.

Mikaelinseurakunta 100v.
-juhlakirjaprojekti
Juhlakirjan kirjoittajat tutkija Rauno
Lahtinen ja kirjailija-toimittaja Roope Lipasti aloittivat työnsä. Kerto-
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Mikaelinseurakunnan uusi logo sai hyväksynnän keväällä 2020.

musvuoden 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 elokuussa 2021 ja julkaisu syyskuussa 2021.

Visuaalisen ilmeen uudistamisen projekti ja uusi logo
Seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä: Anna Lintunen, Satu Orvasto, Katriina Kosola, Sami Elorinne,
Matti Hernesaho, Timo Hanttu. Timo Hanttu esitteli työryhmän ehdotuksen seurakuntaneuvostolle toukokuussa 2020. Työryhmän pääehdotus
modifioitu ruusu-ornamentti, jossa
kuvantuvat Mikaelinkirkon keskeisen
ruusuornamentin lisäksi mm. vene ja
risti hyväksyttiin uudeksi logoksi. Tämän jälkeen alkoi uuden logon lanseeraaminen seurakunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, mainoksissa ja roll-upeissa. Seuraavana työkohteena syksyllä olivat kirkolliset todistukset ym. Graafisen ilmeen uudistu-

52

minen näkyy toki myös mainostemme
asun kehittymisenä ja uutena tyylinä.

SOME
Osana viestinnän kokonaisuutta Sosiaalisen median -merkitys kasvoi vuonna 2020 erityisesti koronaviruspandemian seurauksena. Maaliskuussa 2020
iso osa toiminnasta siirrettiin verkkoon erityisesti Facebook- ja Youtube
-palvelimille. Toiminnan koordinointivastuu oli seurakuntapastori Matti
Hernesaholla.
Mikaelinseurakunta onnistui siirtämään toimintansa sosiaaliseen mediaan erinomaisesti. Facebookissa on
ollut maaliskuusta 2020 lähtien toimintaa päivittäin: välähdyksiä live-toiminnasta, hartauksia, konsertteja, jumalanpalveluksia ja keskusteluja. Koronaviruksen suljettua jumalanpalvelukset siirtyivät jumalanpalvelukset
verkkoon Marko Hakanpään tuottamina. Syyskaudelle 2020 alettiin panostaa enemmän myös Instagram-palveluun. Tähän työhön avuksi kutsuttiin yrittäjä Tanja Raunio, joka toimi
sisällöntuottajana.
On selvää, että erilaisten sosiaalisen
medioiden palveluiden käyttö on tul-

lut jäädäkseen osana seurakunnan viestintää. Säännöllisesti olemme läsnä Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa. Sosiaalisen median kenttä on kuitenkin kirjava ja jatkuvassa muutoksessa ja tämä vaatii jatkuvaa reagointia ja työn koordinointia. Esimerkiksi
nuorten toiminta toteutuu Snapchatin ja Discordin kautta, vaikka varttuneemman väen parissa nämä palvelut ovat tuntemattomampia.

Muu verkko- ja sähköinen
viestintä
Yleisesti verkkoviestintä kävi kertomusvuonna läpi isoa muutosta. Saavutettavuuslain mukaisesti seurakun-

nan netti- ja SOME-sivuja muutettiin saavutettavaan muotoon mahdollisuuksien mukaan. Verkkosivujamme ovat kotisivu; mikaelinseurakunta.
fi, Mikaelmessu -yhteisön verkkosivu
Mikaelmessu.fi, Aboa Gospel -kuoron aboagospel.fi, jääkiekkoporukan
hchurmos.fi. Kirkkoherran verkkosivu mikaelinkirkkoherra.fi lopetettiin. Toiminnastamme kerrottiin lisäksi mm. tsmenovinkit.fi -sivuilla ja
Turun kaupungin tapahtumakalenteri -sivulla. Viestintä- ja seurakuntasihteeri Katriina Kosolan viestintäkoulutuksen aiheena RASEKO:ssa on mikaelinseurakunta.fi kotisivun kehittäminen. Timo Hanttu on toiminut Koso-

Jarkko Dietrich asentaa joulumainosta paikalleen.
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Koronavuonna 2020 Mikaelin SOME-toiminta lähti nopeaan kasvuun.

lan koulutuksessa mentorina ja työelämäarvioijana.
Muita toimintaamme tukevia Facebook-sivuja olivat mm. Mikaelmessu
FB, Aboagospel FB, TurunGG, HC
Hurmos FB. You Tubeen työntekijät
toimittivat useita toimintavideoita.
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
Koronavuonna lehti-ilmoittelu supistui vähiin. Myös kausiesite ja kausijuliste jäivät pois. Seurakuntayhtymän Lilja -lehti palveli kuukausittain.
(Merkkimäärä 4050). TS menovinkit
-osastoa ym. käytettiin yleisesti. Joitakin erillismainoksia tapahtumista oli
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mm. Turun Sanomissa, Aamusetissä,
Mobilessa, Suomen Turku-lehdessä ja
Portsan sanomissa. Turun Seutusanomien tavoittavuutta testattiin syksyllä.
Mainosten ja kirkollisten todistusten
luomisessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Digipainon graafikko
Jani Kujasen rooli vahvistui. Yhteistyö pelasi uudessa toimintatilanteessa joustavasti. Mikaelinseurakunnan
vuosikertomusta 2019 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.

Arviointi
Kertomusvuosi on ollut viestinnän
sektorilla Mikaelinseurakunnassa erityisen aktiivinen. Koronavuosi johti toiminnan siirtymiseen verkkoon
suurelta osalta. Uusien työtapojen ja

tekniikan opettelu antoi paljon uutta
työtä työntekijöille, vaikka läsnä olevat
tapahtumat harvenivat ja olivat tauolla. Sosiaalisen median kautta tavoitettiin runsaasti uusia ihmisiä ja ”uutta
seurakuntaa”. Isoja projekteja olivat
myös verkon saavutettavuusprojekti,
graafinen ilme ja logo sekä juhlakirjan taustatyö. Kertomusvuonna viestintä sai myös runsaasti uutta kaivattua resurssia, kun pastori Matti Hernesaho aloitti SOME-koordinaattorina ja Tanja Raunio toimi Instagramin

sisällöntuottajana. Lisäksi koko työntekijäkunta on antanut aikaisempaa
suuremman panoksen SOME-työhön.
Mikaelin seurakuntakodin puutalon
seinää käytettiin näkyvästi isojen mainoslakanoiden paikkana. Vastavuoroisesti koronavuonna lehti-ilmoittelun ja printtimainosten käyttö väheni
dramaattisesti. Myös kausiesite jäi kokonaan pois. Verkkoyhteyksiä käyttämättömien taholta on kuitenkin tullut yllättävän vähän palautetta vaikeudesta löytää toimintatietoja.

Tässä Mikaelin uusi logo, roll-up ja visio kera Erjan ja Elinan Motoristikaffeilla.
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HENKILÖSTÖ

H

enkilöstön määrä 31.12.2020
oli yhteensä 19 (31.3. asti 20),
naisia 10 ja miehiä 9.
Papit 8, kanttorit 2, musiikkievankelista, päihde- ja terapiatyöntekijä,

diakoniatyöntekijät 3 (31.3. asti 4),
nuorisotyönohjaajat 2, 1 projektityöntekijä, seurakunta- ja viestintä. Keski-ikä oli 46,2 vuotta. (31.12.2019,
46,1 vuotta)

Seurakunnan virat ja viranhaltijat sekä muut työntekijät
Alakärppä Jessica
Elorinne Meri-Tuuli
			
			
Friman Kristiina		
Liukkonen Pauliina
Hakanpää Kirsi		
Hakanpää Marko
Hanttu Timo		
Hernesaho Matti
Heinonen Arno		
Hiltunen Sirpa
Jaakkola Pasi		
Koski Silvia 		
Kosola Katriina		
Lehikoinen Jouni
Mäenpää Erja		
Ojala Heli		
Okko Elina		
Paakkanen Jaakko
Putikka Sami		
			
Tynkkynen Kari 		
			
Westergård Jonathan
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nuorten aikuisten työ ja perhetyö (60%)
musiikkievankelista (28 h työaika. Palkkaus
Mikaelin srk /Mikaelin ystävät ry) 30.4. asti,
1.5. alk. Mikaelin srk
seurakuntapastori
perhetyön diakoniatyöntekijä (–31.8.)		
seurakuntapastori
johtava kanttori, lähiesimies			
kappalainen
seurakuntapastori
nuorisotyönohjaaja				
nuorisotyönohjaaja
kappalainen, lähiesimies
kanttori
seurakunta- ja viestintäsihteeri
kirkkoherra
diakonissa, tiimivastaava
vs. diakoniatyöntekijä (24.8.–)
diakoniatyöntekijä				
seurakuntapastori
(80%) Päihde- ja terapiatyöntekijä
(Elorinne –1.11.)			
johtava nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä 		
(–31.3.)
seurakuntapastori

Vahtimestarit ja Cafe Mikael
Mikaelin seurakuntakoti: Pettersson
Tuija
Mikaelinkirkko: Pentti Mirja ja Krappala Saku
Mikonmökki ja Paakarlan seurakuntakoti: Sarin siivous
Suikkilan seurakuntakoti: Nina Pusa
Cafe Mikaelin työntekijä (suljettuna
1.3.–1.8).
Vanhempainvapaalla oli Pasi Jaakkola.
Virkavapaalla Pauliina Liukkonen
1.9.2020–16.5.2021 sekä 1.4. alkaen
Kari Tynkkynen (4 vuotta).

Tutustuimme Mikaelin muuttuvaan
maisemaan kävelykokouksessa.

Mikaelinseurakunnan järjestämä työyhteisön kehittäminen
ja koulutus
Työpaikkakokoukset/kauden aloituskokoukset piknik-risteilynä: 8.1.2020
Työyhteisömatka ja toinen piknik-risteily jäivät pois koronatilanteen takia.
Koulutusmääräraha 2020 oli 7800 €.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän koko organisaatiolle tarkoitetut työyhteisöpäivät
Nuutinpäiväjuhla, eli kaikille työntekijöille tarkoitettu kiitos vuoden työstä 10.1. Kårenilla. Aboa Gospel -kuoro esiintyi juhlassa Silvia Kosken johdolla. Koulutus- ja virkistyspainotteinen kaikille tarkoitettu työyhteisöpäivä peruttiin koronapandemian takia.
Reilu ja luotettava työtoveruus on
aina tärkeää jaksamisen kannalta.
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Kanttori Marko Hakanpää täytti 50 vuotta.

TILINPÄÄTÖKSET JA TESTAMENTTIVARAT
2016

2017

1.174 960,04 €

1.151 740,30 €

ylitys
3072,04 €

alitus
867,63 €

2018

2019

2020

1.157 502,29 € 1.218058,60 €

1.162.495,22 €

alitus
12 460,58 €

ylitys
24 487,15 €

alitus
44.683,40 €

Pääoma 31.12.2020
Amanda Karlsson
Pastori Kallio

223.703,54 €

Liisa Niemelä

46.668,30 €

Kerttu Laaksonen
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1.058,56 €

9.000,00 €
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