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KIRKKOHERRAN ESIPUHE

M

ikaelinseurakunnan toimintavuosi 2018 oli monitahoinen;
toisaalta pyrittiin saamaan seurakunta
mahdollisimman hyvin valmisteltua
mahdolliseen rakennemuutokseen,
toisaalta toiminnan tavoittavuus haluttiin pitää entisellä tasolla.
Mikaelinseurakunta sai uusia ystävyysseurakuntia Viron Haapsalusta
ja Unkarin Bakonytamasista. Vierailuja tehtiin molempiin seurakuntiin.
Maahanmuuttajatyö jatkui erittäin
vilkkaana. Turvapaikkatapauksia oli
tosin vähemmin kuin edellisinä vuosina, mutta hallinto-oikeuksissa kai-

vattiin seurakunnan työntekijöitä todistajina kristinuskoon kääntyneiden
vakaumuksen aitoudesta. Maahanmuuttajien rippikoulua käytiin vuoden ympäri niin persiankielisten kuin
arabiankielisenkin ryhmän kanssa.
Maahanmuuttajien toiminta oli vilkasta kansainvälisen kahvilan ympärillä. Integroituminen erityisesti Mikaelmessun kanssa sujui hyvin.
Seurakunnan nuorten aikuisten
toiminta tavoitti erityisesti 25–30
vuotiaiden ikäluokkaa. Kutsutapahtuma Linnateatteriin veti paikalle 250 nuorta aikuista. Yhteistyössä

Kirkkoherra merirauhan julistuksessa Janne Porkan kanssa.
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Katariinan seurakunnan kanssa toteutettava työ kokosi Polku-iltoihin
ja Food and Hope -ruokailuihin mukavasti kohderyhmää.
Nuorisotyön saralla iloittiin nuorten kasvavasta lukumäärästä. Isoskoulutukseen osallistuu yli 60 nuorta, joista aktiivisuus heijastaa muuhunkin nuorten toimintaan aina viikonloppuleirejä myöten.
Pääsiäisnäytelmä keräsi ilahduttavan määrän väkeä pääsiäisaikaan Mikaelinkirkkoon; yli 1000 ihmistä. Vapaaehtoisvoimin toimiva Mikael-teatteri on vakiinnuttanut paikkansa seurakunnan toiminnassa.
Uutena toimintamuotona kuluneena toimintavuonna alkoivat Kirkko
kohtaa -illat Mikaelinkirkossa. Samoin seurakunnassa alkoi päihdetyön
projekti osa-aikaisen päihdetyöntekijän myötä.
Musiikkitoiminta oli kertomuskaudella vilkasta. Aboa Gospel-kuoro, Jippu, Silvia Koski ja Marko Ha-

kanpää toivat laaja-alaisen ja rikkaan
musiikkityön kentän ruohonjuuritasolle. Kesän Taivas ja Tähdet -illat
Samppalinnan kesäteatterissa keräsivät paikalle runsaan kuulijakunnan.
Jalkautuvaa seurakuntatyötä kehitettiin edelleenkin. Papit ja pojat baanalla aloitti säännölliset vierailut Korona-baarissa, joulunaikaan vierailtiin
niin Meyer Werftillä kuin panimoravintola Koulussakin. Love People -tapahtumat säännöllisesti Yliopistonkadulla tavoittivat tavallista kadun
kansaa.
Pansiossa Cafe Mikael ja Toivon
torstait Paakarlan seurakuntakodilla tavoittivat hyvin lähiön väkeä ja
porukkaa laajemmaltakin, niin kuin
moottorihallin mopojen ja autojen
remppakerhokin.
Toimintavuoteen 2018 voidaan olla tyytyväisiä ja sen tuoma positiivinen vire kantaa taas hyvin eteenpäin
kun suunnitellaan seurakuntatyön
kehittämistä.
Turussa Mikael Agricolan päivänä 2019
Kirkkoherra Jouni Lehikoinen
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Toiminta-ajatus: Osallisuuden ja aidon läsnäolon seurakunta.
Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Jouni
Lehikoinen.
Resurssit: Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.
Henkilöstön ja/tai toimipisteiden
muutostarpeet: Ei ole.
Merkittävimmät sidosryhmät: Turun kaupunki, kaupunginosaseurat,
Turku-Areenat, Linnateatteri, TPS,
TuTo, SPR, Naiskeskus,Tesy, seurakuntayhtymä, kristilliset järjestöt ja
muut seurakunnat, Operaatio Ruokakassi, partiopiiri, oman seurakunnan
lippukunnat, Martat sekä seniorityötä tekevät järjestöt.
Olennaiset toiminnalliset riskit:
Työn kuormittavuus suhteessa henkilöstön määrään.
Tavoite 1: Työyhteisön sopeuttaminen tulevaan rakennemuutoksen.
Toimenpiteet: Informaation jakaminen työyhteisölle sekä yhteiset kokoontumiset Martinsrk:n työyhteisön kanssa.
Mittari: Työmotivaation säilyminen
ja kasvaminen, työhyvinvointikysely
työyhteisölle.
Tavoite 2: Nuorisotyön ja nuorten aikuisten toiminnan uudelleenorganisointi ja kehittäminen.
Toimenpiteet: Työalojen ja tehtävänkuvien päivittäminen, uusien toimintatapojen sisäänajo.

Mittari: Kontaktien lisääntyminen,
työn tasaisempi jakautuminen.
Tavoite 3: Seurakunnan uusien asuinalueiden asukkaiden tavoittaminen.
Toimenpiteet: Kontaktien luominen
ja jalkautuminen uusille asuinalueille
(Kakola ja Westpark).
Mittari: Kontaktien määrä ja niiden
luomisen onnistuminen.
Tavoite 4: Seurakunta vaalien toteuttaminen ja äänestäjien aktivointi.
Toimenpiteet: Tehdään seurakuntavaaleja tunnetuksi jalkautumalla ihmisten pariin.
Mittari: Äänestysprosentti.
Tavoite 5: Maahanmuuttotyön ja turvapaikkatyön kehittäminen ja organisointi.
Toimenpiteet: Tiimin muodostaminen ja työn jakaminen.
Mittari: Asiakasmäärien tasainen jakautuminen.
Ympäristötavoite: Toiminnassa otetaan huomioon ympäristöarvot.
Toimenpiteet: Toiminnassa pidetään
esillä yhtymän ympäristöarvoja.
Mittari: Seurakuntaneuvosto pyrkii
paperittomiin kokouskäytäntöihin,
rippikoululeireillä toteutettava ympäristöarvokysely.
Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet: Uusien seurakuntarakenteiden
tuomien haasteisiin vastaaminen.
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TOIMINNAN ARVIOINTI 2018
Toiminta-ajatus: Osallisuuden ja aidon läsnäolon seurakunta.
Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Jouni
Lehikoinen.
Resurssit: Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.
Henkilöstön ja/tai toimipisteiden
muutostarpeet: Ei ole.
Merkittävimmät sidosryhmät: Turun kaupunki, kaupunginosaseurat,
Turku-Areenat, Linnateatteri, TPS,
TuTo, SPR, Naiskeskus,Tesy, seurakuntayhtymä, kristilliset järjestöt ja
muut seurakunnat, Operaatio Ruokakassi, partiopiiri, oman seurakunnan
lippukunnat, Martat sekä seniorityötä tekevät järjestöt.
Olennaiset toiminnalliset riskit:
Työn kuormittavuus suhteessa henkilöstön määrään.
Tavoite 1: Työyhteisön sopeuttaminen tulevaan rakennemuutoksen.
Toimenpiteet: Informaation jakaminen työyhteisölle sekä yhteiset kokoontumiset Martinsrk:n työyhteisön kanssa.
Mittari: Työmotivaation säilyminen
ja kasvaminen, työhyvinvointikysely
työyhteisölle.
Toteutuminen: Ei toteutunut, rakenneuudistus jäi toteutumatta.
Tavoite 2: Nuorisotyön ja nuorten aikuisten toiminnan uudelleenorganisointi ja kehittäminen.
Toimenpiteet: Työalojen ja tehtävänkuvien päivittäminen, uusien toimin-

tatapojen sisäänajo.
Mittari: Kontaktien lisääntyminen,
työn tasaisempi jakautuminen.
Toteutuminen: Nuorten aikuisten
toiminnan kohdalla toteutui. Yhteistyö Katariinan seurakunnan kanssa.
Nuorisotyön kohdalla toteutui osittain. Luotiin uudet työjaot ja tiimi sai
uuden vastaavan kehittämään toimintaa. Varhaisnuorisotyön sektori pahasti puutteellinen.
Tavoite 3: Seurakunnan uusien asuinalueiden asukkaiden tavoittaminen.
Toimenpiteet: Kontaktien luominen
ja jalkautuminen uusille asuinalueille
(Kakola ja Westpark).
Mittari: Kontaktien määrä ja niiden
luomisen onnistuminen.
Toteutuminen: Uusia seurakuntalaisia tavoitettiin hyvin jääkiekko-ottelun
kutsun avulla (400 tuli paikalle). Muuten tavoitteeseen ei ihan päästy. Westparkin alueen väki käy osittain Suikkilan srk-kodilla. Kakolan väki puolestaan Mikaelinkirkossa. Alueilla ei ole
muuta seurakuntatilaa.
Tavoite 4: Seurakuntavaalien toteuttaminen ja äänestäjien aktivointi.
Toimenpiteet: Tehdään seurakuntavaaleja tunnetuksi jalkautumalla ihmisten pariin.
Mittari: Äänestysprosentti.
Toteutuminen: Tavoitteeseen päästiin
vain osittain. Vaalien järjestelyt sujuivat hyvin, mutta äänestäjien aktivoinnissa epäonnistuttiin pahasti.
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Toimintakauden 2015–2018 seurakuntaneuvosto yhteispotretissa 19.9.

Tavoite 5: Maahanmuuttotyön ja turvapaikkatyön kehittäminen ja organisointi.
Toimenpiteet: Tiimin muodostaminen ja työn jakaminen.
Mittari: Asiakasmäärien tasainen jakautuminen.
Toteutuminen: Tavoitteeseen päästiin. Työvoiman lisäresurssin myötä
työtä saatiin kehitettyä ja organisoitua. Toimiva tiimi saatiin myös muodostettua.
Ympäristötavoite: Toiminnassa otetaan huomioon ympäristöarvot.
Toimenpiteet: Toiminnassa pidetään
esillä yhtymän ympäristöarvoja.

Mittari: Seurakuntaneuvosto pyrkii
paperittomiin kokouskäytäntöihin,
rippikoululeireillä toteutettava ympäristöarvokysely.
Toteutuminen: Tavoitteeseen päästiin osittain. Paperiton kokouskäytäntö onnistui, rippileirien ympäristöarvokysely vain osittain.
Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet: Uusien seurakuntarakenteiden
tuomien haasteisiin vastaaminen.
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SEURAKUNTANEUVOSTO

V

uosi 2018 oli seurakuntaneuvoston nelivuotisen toimintakauden
viimeinen vuosi. Seurakuntaneuvostossa oli 15 edustajaa, kokoontumisia
10 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin kaiken kaikkiaan 157 pykälää. Kokouspaikkana oli pääsääntöisesti Mikaelin
seurakuntakodin neuvotteluhuone ja
kerran Klubi. Muita kokouspaikkoja
olivat Gatorade Center, ravintola Svarte Rudolf sekä Holiday Club Caribia.
Seurakuntaneuvosto teki työntekijöiden kanssa toukokuussa opintoretken
Unkariin. Matkalla tutustuttiin mm.
uuteen ystävyysseurakuntaan.

Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 2015–2018
(YKV=Yhteinen kirkkovaltuusto,
YKN=Yhteinen kirkkoneuvosto)
Kirkkoherra Jouni Lehikoinen, pj.
Artukka Pekka,
Harjanne Aila, YKV
Lahdenvesi, Kristiina
Lehtinen Seppo
Lindell Pia,
Lintunen Anna, YKV, YKN
Orvasto Satu,
Pajula Raili, YKV
Pennanen Matti, YKV
Sankamo Carita, varapj.
Sjöberg Pia
Suomela, Hanna YKV
Uhinki Ailo
Vierimaa Ulla-Maija, YKV
Visuri Hannu

Sihteeri: Seurakuntasihteeri Katriina Kosola
Työntekijöiden edustaja: Perhetyön
diakoni Pauliina Liukkonen
Työjaosto: Hanna Suomela, Pekka
Artukka, Carita Sankamo,
Jouni Lehikoinen, Katriina Kosola

Työryhmät
Mikaelinseurakunnassa toimii 9 työryhmää, joiden jäsenistö on mainittu toimintakertomusten yhteydessä:
Diakoniatyön työryhmä, Kasvatuksen
työryhmä, Jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmä, Lähetystyön työryhmä, Merimieskirkkotyön työryhmä,
Taloustyöryhmä, Turvapaikkatyöryhmä, Uusien työmuotojen työryhmä ja
Viestinnän työryhmä.
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Seurakuntaneuvoston tärkeitä päätöksiä 2018

§

pvm

Anneli Koskisen virkavapausanomus
Anomus oman kokoaikaisen seurakuntasihteerin
palkkaamiseksi Mikaelinseurakuntaan
Avustusanomus Cafe Mirjamin työntekijän palkkaamiseen
Bergenin ystävyysseurakuntasopimuksen uudistaminen
Budjettiylitykset 2018
Café Mikaelin toiminnan jatkaminen
Diakoniatyön johtavan työntekijän tehtävien jatko
Diakoniatyöntekijän valinta

107

19.9.

103

19.9.

Jäsenen nimeäminen Bergenin
ystävyysseurakuntatoimikuntaan
Järjestelytoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
Kehittämishankkeeseen liittyvät virkojen siirrot
yhtymästä seurakuntiin
Kirkon tilojen käyttö tulevaisuudessa
Kolehtisuunnitelma 4.6.–30.9.2018
1.10.–31.12.2018
1.1.–31.5.2019
Koulutussuunnitelma 2019
Lausuntopyyntö yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä
ja yhteisten tehtävien johtosäännöstä
Lausunto seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta
vuodelle 2019
Matti Hernesahon valinta seurakuntapastorin virkaan
1.1.2020 alkaen
Mikaelinseurakunnan ja Bakonytamásin seurakunnan
ystävyysseurakuntasopimus
Mikaelinseurakunnan rakenneuudistus
Mikaelinseurakunnan toiminnan arviointi vuodelta 2017

30 21.3.
43 18.4.
93 22.8.
149 12.12.
77 13.6.
9 14.2.
40 18.4.
134 21.11.
14
24

14.2.
21.3.

80

13.6.

28 21.3.
74 13.6.
92 22.8.
154.1 12.12.
117 17.10.
75

13.6.

120 17.10.
79

13.6.

78

13.6.

147 12.12.
13 14.2.
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Mikaelinseurakunnan uusi strategia
Mikaelinseurakunnan visuaalisen ilmeen uusiminen
Mikaelin Sinikellojen anomus Lapin matkan tukemisesta
Perhetyön lisämääräraha-anomus
Sami Elorinteen palkkaaminen päihdetyön projektiin
1.10.2018–31.12.2019
Seurakunnan edustaja Merimieskirkon kesäjuhlille
Seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen
Seurakunnan vaalilautakunnan jäsenten valinta
Seurakunnan vuosikertomus 2017
Seurakuntaneuvoston edustajat Haapsalun
ystävyysseurakuntajuhlaan 24.–26.8.18
Seurakuntapastori Matti Hernesahon virkamääräys
Seurakuntapastorin valinta
Seurakuntasihteerin toimenkuvan laajeneminen
Seurakuntayhtymän rakenneuudistuksen nykytilanne
Seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikat
Strategiatyöryhmän valinta
Toimintamäärärahat vuodelle 2019
Toimintasuunnitelmat vuodelle 2018
ja vuodelle 2019
Työntekijöiden opintomatka Krakovaan
Uuden nimikkosopimuksen solmiminen SLEY:n kanssa
Vaalilautakunnan valinta
Vapaiden varojen rahaston ylitysten kattaminen
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmat
Ystävyysseurakuntasopimuksen allekirjoittaminen
Bergenin seurakuntien kanssa 26.8.2018
Ystävyysseurakuntasuhteen uusiminen Bergenin
seurakuntien kanssa
Ystävyyssuhteen solmiminen Haapsalun seurakunnan
kanssa
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148
105
61
63

12.12
19.9.
23.5.
23.5.

89

22.8.

32

21.3.

49

18.4.

64
65

23.5.
23.5.

81.2

13.6.

11
10
144
106
45
91
119
5
90
152
26
46
108
145

14.2.
14.2.
12.12.
19.9.
18.4.
22.8.
17.10.
14.2.
22.8.
12.12.
21.3.
18.4.
19.9.
12.12.

95.1

22.8.

31

21.3.

12

14.2.
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VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIT

M

ikaelinseurakunnassa järjestettiin seurakuntavaalipaneeli 30.10. Mikaelinkirkossa, jossa ehdokkaat saivat esittäytyä ja heille oli
mahdollisuus esittää kysymyksiä. Vaalien ennakkoäänestysaika oli 6.–10.11.
Mikaelinseurakunnan äänestyspaikkoina toimivat Supermarket Manhattan, Hövelin palvelukeskus, Länsikeskuksen Citymarket ja Klassillinen koulu, joissa työntekijät olivat mukana tapaamassa äänestäjiä ja auttamassa tarpeen mukaan. Varsinainen vaalipäivä
oli sunnuntaina 18.11., jolloin vaalipaikkana oli Mikaelinkirkko klo 11–20.
Vaalikahvit olivat tarjolla äänestyksen
ajan. Vaalilautakunnassa ison työn tekivät seurakuntasihteeri Katriina Kosolan ohjauksessa Mikko Nieminen,
Carita Sankamo, Matti Pennanen, Satu Orvasto, Jaakko Paakkanen sekä varajäsenet Päivi Pennanen, Jorma Sund-

vall, Timo Hanttu, Juha Noponen ja
Anna-Liisa Karpov.
Äänioikeutettuja oli Mikaelinseurakunnassa 18  241, ääniä annettiin
1 560 kpl. Äänestysprosentti
Mikaelinseurakunnassa oli 8.6 %.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien äänestysprosentti
oli 10.9 % (2014 13 %). Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostoon
valituista nuorin oli Linnea Eerola,
18 vuotta. Seurakuntaneuvostoon valittujen keski-ikä oli kaiken kaikkiaan
48 vuotta.
Uudella seurakuntaneuvostolla on
edessään seurakunta, jonka alueella
rakennustoiminta on vilkasta ja sen
kautta myös muuttoliike alueelle kasvaa. Mikaelinseurakunta oli
31.12.2018 ainut yhtymän seurakunnista, jonka väkimäärä oli nousussa
+148, 20 182 seurakuntalaista.
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Mikaelinseurakuntaan
vuosiksi 2019–2022 valittu
seurakuntaneuvosto
Linnea Eerola
Katariina Haimi
Aila Harjanne
Helena Honka-Hallila
Anna-Riina Koskenniemi
Jarno Kuivala
Seppo Lehtinen
Pia Lindell
Anna Lintunen
Kari Mäenpää
Tanja Raunio
Viivu Seila
Anna Sirkiä
Hanna Suomela
Marjo Valtonen
Ulla-Maija Vierimaa

Mikaelinseurakunnan vaalitoimikunta
tarkassa työssään 18.11. illalla.
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IKKUNOITA MIKAELIN
VUOTEEN 2018

Veturikyyti Portsan markkinoilla 20.5.

Pax Navis -merirauhan julistus on kehittyvä kesänavaustapahtuma.

Titta Sariola löysi kesätyön
Mikaelinkirkon kesäoppaana.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana Supermarket Manhattan
toimi hyvin.

Hengen uudistus ry:n kesäjuhlat vietettiin Mikaelissa.
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Sa

Saariston retkipäivä kauniin meren sylissä.

Vapaaehtoisille kuuluu iso kiitos
seurakuntatyöstä vuonna 2018.

Miten miehet löytävät tien seurakuntaan?
Miesten saunailta on yksi vastaus.

Starttikirkon jälkeen grillimestari Arno Heinonen
tekemässä hyvää.

Jouluaaton yönä kokeiltiin Pubikirkkoa panimoravintola Koulussa.

Nyt tuntui siltä, että joulumyyjäiset on saanut
uutta tuulta purjeisiin.

Partiolaisten kauneimmissa joululauluissa oli kaunis tuikkurivi.

1515
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JUMALANPALVELUS JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Messut ja muut
jumalanpalvelukset
Mikaelinkirkon päämessussa jumalanpalvelusryhmät toimivat osittain vuoden aikana. Liturgit kutsuivat palveluavustajia tehtäviin messukohtaisesti ja messun teemaan liittyvät avustajaryhmät palvelivat tehtävässä. Tavoitteessa ”kirkkokahvit joka pyhä”
edistyttiin. Kirkkokuljetuksissa kaksi
pikkubussia palvelivat lähiöiden väkeä pääsiäisen ja adventin messuissa. Kutsutoimintaa toteutettiin rippikoulun starttikirkossa ja 70-vuotiaiden juhlapyhänä. Jumalanpalvelustapahtumalle vaihtelevaa ilmettä antoivat mm. starttikirkko, kristillisten
järjestöjen kirkkopyhät, merisunnuntai, Ismo Seivästön draamasaarnat ja
kuorojen esiintyminen. YLE radio 1
lähetti 1. adventtisunnuntain messun

suorana, myös adventin Mikaelmessu
taltioitiin ja välitettiin kuulijoille joulukuun toisella viikolla.
Suikkilan ja Paakarlan seurakuntakodissa kokoonnuttiin messuun tai lähiökirkkoon kerran kuukaudessa. Molempiin tilaisuuksiin kuuluivat myös
kirkkokahvit. Turun linnan kirkossa
joulukirkko oli taasen suosittu. Alueemme eri laitoksissa järjestettiin ehtoolliskirkkoja sopimuksen mukaan.
Muiden jumalanpalveluksien painoarvo on ollut kasvava. Vuoden 2018
paletissa palvelivat iltamessu keskiviikkoisin, Mikaelmessu joka toisena sunnuntaina, nuorten messu ja tuomasmessu kerran kuukaudessa, varikkomessut, 3 Pop up -messua. Sunnuntai-illan messuja tulkattiin myös englanniksi, arabiaksi ja persiaksi. Maata Näkyvissä -tapahtuman ohjelmaan

Starttikirkon messu kokoaa samaan pöytään työkauden alussa.
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Yhteiselle purjehdukselle lähdössä.

kuuluen Mikaelinkirkossa järjestettiin
Metallimessu, johon oli bussikuljetus
Turkuhallilta.
Mikaelinkirkossa koettiin vuoden
aikana yhteensä 149 messua, ehtoolliskirkkoa. Mainittakoon, että koko
vuoden suurimman väkimäärän kaikista tilaisuuksista Mikaelinkirkossa
kokosi yön kauneimmat joululaulut
15.12. (1250 osallistujaa).

Kirkolliset toimitukset
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.
Vuoden alussa vietettiin kasteen
kirkkoa, johon kutsuttiin 2017 kaste-

perheitä. Vuonna 2018 Mikaelinseurakunnan papit toimittivat 140 lapsen kastetta ja 14 aikuiskastetta, yhteensä 154 kastetta. Avioliittoon vihkimisiä oli 77, avioliiton siunaamisia
11, 2 avioliiton vuosipäivän rukoushetkeä sekä 2 kodin siunaamista.
Papit ja kanttorit toimittivat yhteensä 277 hautausta, joista 225 oli mikaelinseurakuntalaisten hautauksia, väestörekisteriin kuuluvia Mikaelinseurakunnan alueella asuvia 29 ja ulkoseurakunnissa asuvia 4. Ulkoseurakuntalaisten hautauksia oli 17. Hautauksiin
liittyi myös muistotilaisuuksia, joissa papit ja kanttorit olivat kutsuttaessa mukana. Papit olivat useammin
mukana kuin kanttorit. Hautausten
osuus on edelleen yhtymän seurakuntien kärkeä, vaikka parin viime vuoden aikana on ollut vähenemistä havaittavissa. (2016 hautauksia 320 kpl,

17
Mikael vuosikertomus 2018.indd 17

8.5.2019 16.41.26

Mikaelinkirkko – vihkikirkkojen ehdotonta aatelia.

2017 302 kpl). Omaisten ilta kokosi
vuoden aikana poisnukkuneiden mikaelinseurakuntalaisten omaiset rakkaiden yhteiseen muistamiseen. Uutena pyhäinpäivän tapahtumana koettiin Lohdutuksen sävel -konsertti
ennen omaisten iltaa. Omia sururyhmiä Mikaelinseurakunnassa ei järjestetty ole moneen vuoteen.

Arviointi
Uuden tilastointikäytännön epämääräisyyden takia lukujen tarkkailu ja
vertailu aikaisempiin vuosiin on vaikeaa. Yleisten selvitysten mukaan kasteiden määrät ovat laskeneet. Toisaalta Mikaelinseurakunnassa kasteiden
määrä on jopa lisääntynyt edellisestä
vuodesta, mikäli Primen toimintatilastot kertovat oikeaa tietoa. Hautausten määrä on vähentynyt hieman.
Pääjumalanpalvelusten sekä muiden
jumalanpalvelusten aktiivisuus on säilynyt edellisvuoden tasolla. Muihin ju-

malanpalveluksiin osallistuu merkittävästi myös toisten seurakuntien väkeä.
Kirkkokahvit tai kirkkolounas tulisi
olla jokaisen jumalanpalveluksen yhteydessä. Pääjumalanpalveluksien kausija tapahtumakohtaiseen valmisteluun
tulisi varata oma aikansa. Jumalanpalvelusryhmien lisäksi on syytä kehittää
yhteyksiä erilaisiin verkostoryhmiin,
jotka voisivat tulla mukaan messun
valmisteluun ja toteuttamiseen. Verkostoryhmät voisivat kutsua omaa väkeään mukaan messuun ja näin postikuluissakin voisi tulla säästöä. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset voisivat myös olla jonkun työntekijän työalana. Koordinointitehtävän
lisäksi yhteinen suunnittelukokousten
järjestys olisi hyvä luoda.
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VARHAISNUORISOTYÖ
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot
Seurakunnan 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.

leiritoiminta on edelleen suosittua.
Onkin pohdittava leiritoiminnan järjestämistä kesän lisäksi myös talvikauden viikonloppuina tai syys- ja talvilomien aikoihin. Näiden kohdalla tulee
miettiä koko kasvatussektorin työvoimaresurssin lisäämistä tai uudelleensuuntaamista. Pääpaino on nyt ollut
muualla kuin varhaisnuorisotyössä.

Toimitilat ja toiminta
Toiminta keskittyi pääasiassa Mikonmökkiin, Suikkilan seurakuntakotiin
ja leiritoiminnan osalta
Kunstenniemen leirikeskukseen.
Varhaisnuorisotyön toimintamuotoina olivat kerhotoiminta, 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, Suikkilan pelikerho sekä kesäleiri.

Arviointi
Varhaisnuorisotyön perinteisessä kerhotoiminnassa on selvästi havaittavissa osallistujien vähenemistä. Sen sijaan

Elämisen taitoja ja elämän evästä Mikonmökissä.
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Tässä ollaan ihan ytimessä – nuorten siunaus konfirmaatiossa.

RIPPIKOULUTYÖ
Tavoitteet
Rippikoulun 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 ryhmästä on aina papilla, nuorisotyönohjaajalla ja kanttorilla.
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 2017 suoritti n. 120 nuorta.
Rippikoululla on vankka asema seurakunnan perustyössä.
Puolen vuoden kestoisen rippikou-
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lun huipentumana on viikon mittainen leiri, joka edelleen on elämys ja
erittäin positiivinen kokemus suurimmalle osalle leiriläisistä.
Haasteena on saada nuoret rippikouluelämyksen jälkeen jatkamaan kasvu-

aan kristittynä seurakuntayhteydessä.
Isoskoulutus on suosittu toimintamuoto, joten sen avulla olemme onnistuneet tavoitteessamme saada nuoria mukaan toimintaan rippikoulun
jälkeenkin.

ISOSKOULUTUS
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt

Toiminnan painopisteet

Tavoite 1: Kouluttaa rippikoulun
käyneitä rippikoululeireille ryhmänjohtajiksi.
Tavoite 2: Saada nuoria mukaan muuhunkin nuorisotyön toimintaan (mm
nuortenillat, messut).
Tavoite 3: Rohkaista koulutettavia elämään kristittyinä.
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. Syksyllä Isko 2:een jatkoi suurin
osa isko 1-kurssilaisista. Kaikki koulutettavat eivät ikävä kyllä mahtuneet
kesän rippileireille isosiksi.

Yhteistyötahot ja toimitilat

Arviointi

Muut Turun ja Kaarinan seurakunnat, Kasvatusasiainkeskus (Yhteinen
TYKKI-leiri) ja leirikeskukset: Sinappi ja Kunstenniemi. 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.

Uusia isoskoulutettavia aloitti syksyllä
2018 jälleen ennätysmäärä (60), noin
puolet rippikoulun käyneistä. Kasvu
viime vuosiin verrattuna oli huomattavan suuri.
Mielestäni kiitos tästä kuuluu
työnsä hyvin hoitaneille rippikoulujen isosille ja työntekijöille. Syksyn alussa kotiin lähtevä kutsukirje
on myös todettu hyväksi koulutukseen kutsujaksi.
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Isosilla on iso rooli rippikoulun onnistumisessa.

Isosten suuresta määrästä seurasi positiivinen ongelma; syksyn ensimmäiselle isosleirille piti varata kaksi leirimajaa. Isoskoulutuslaiset ovat edelleen hyvin motivoituneita koulutuk-

seen, 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

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

Erityisnuorisotyön vastuuhenkilönä
toimi nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen. Moottorikerhotoiminnassa
oli mukana myös kirkkoherra Jouni
Lehikoinen.
Moottorikerhotoiminnassa käytettiin Pansion moottorihallia, joka tarjosi erinomaiset puitteet kaikkine varusteineen ja työkaluineen. Lisäksi hallin
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vastuuhenkilöltä saatiin merkittävää
asiantuntija-apua korjaustoiminnassa. Perjantaisin aamupäivällä hallilla
on pääsääntöisesti joustavan perusopetuksen ryhmä. Tämän ryhmän kanssa
tehtiin yhteistyötä mm. ohjauksen ja
kalustohankintojen muodossa.

Arviointi
Erityisnuorisotyö seurakunnan työalueena puoltaa paikkaansa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamisessa. Moottorikerhotoiminta tarjosi
luontevat puitteet kohdata nuoria ja
saavuttaa heidän luottamus.

Olikohan tämä Massikka myös moottorikerhon kunnostettavia menopelejä?

NUORISOTYÖ
Tavoitteet ja vastuuhenkilöt
Nuorisotyön 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 kasvamista
kristittyinä. Vastuuhenkilöt nuorisotyönohjaajat Arno Heinonen ja Sirpa Hiltunen, nuorisopastori Jonathan
Westergård sekä johtava nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkynen.

Yhteistyötahot ja toimitilat
Merkittävimmät yhteistyötahot ovat
Turun kaupunki (seurakunnan alueella olevat koulut, moottorihalli), seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus,

leirikeskukset, muut yhtymän seurakunnat sekä Maata Näkyvissä -festivaalien järjestäjät. Pääasiassa God’s
Gas – nuorisokahvila sekä seurakuntayhtymän leirikeskukset.
Tilat soveltuvat hyvin toiminnan
tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet
1. Koulutyö:
Kouluvierailuja sekä aamunavauksia
oli säännöllisesti. Arno Heinonen jatkoi jo perinteeksi tullutta Topeliuksen
koulun 7 lk:n ryhmäyttämispäiviä. Sirpa Hiltusen kuudesluokkalaisten oppitunnit jatkuivat aiheella ”Kiusaaminen
ja sen seuraukset”. ”Tervetuloa murrosikä”- oppitunteja oli myös tarjolla
6-luokille ja ”Minun seurakuntani”oppitunnit 4-luokkalaisille. Uutena

23
Mikael vuosikertomus 2018.indd 23

8.5.2019 16.41.30

tulokkaana tarjottiin 5-luokkalaisille uskontotunti ”Lähimmäisenrakkaus”. Alakoulun oppitunteja pidettiin
seitsemässä Mikaelin alueen koulussa.
Nuorisoevankelista Riku Rinne ja
Jonathan Westergård pitivät keväällä
oppitunnin Topeliuksen koulun kaikille 7. luokille. Topeliuksen, Mikaelin, Kähärin koulut sekä Klassillinen
lukio kävivät koulujensa joulukirkossa Mikaelinkirkossa. Säännöllisiä aamunavauksia pidettiin Aunelan, Mikaelin ja Kähärin alakouluissa sekä
Turun Klassillisessa lukiossa. Seurakuntamme alueen koulut ottivat tarjotut oppitunnit ja aamunavaukset hyvin vastaan.
2. Leiri- ja retkitoiminta:
Nuortenleirien osallistujamäärät pysyivät suunnilleen samana viime vuoteen verrattuna. Monen vuoden tauon

jälkeen Mikaelissa pidettiin nuorten
kolmen yön kesäleiri. Ja erittäin onnistuneen kokemuksen jälkeen nuorten kesäleirejä tullaan pitämään jatkossakin.
Nuorten ja perheiden yhteinen kesäretki tehtiin Särkänniemeen. Nuorisotyö maksoi bussimatkan.
3. Muu nuorten toiminta:
Hiltusen nettipäivystys kerran viikossa
keräsi taas nuoria keskustelemaan elämän iloista ja suruista. Vuoden 2018
aikana vanhempien osuus nettipäivystyksessä selkeästi lisääntyi.
Kesällä Ruissalossa järjestettiin pelija grillausiltoja. Illoissa kävi paljon isosia ja kesän rippikoululaisia.
Nuoret osallistuivat vapaaehtoistyöhön mm. Yhteisvastuukeräyksiin sekä
jouluiseen kävelykatutapahtumaan,
jossa nuorisotyö jakoi hyvää joulumieltä glögin ja piparkakkujen merkeissä. Viime vuoden tavoin isoskoulutuslaisia osallistui innokkaasti Maata Näkyvissä-festareiden talkootyöhön
(noin 25 ruuanjakajaa).

Arviointi
Vuosi kului pitkälti samoissa merkeissä kuin viime vuonna. Kesätoimintaa oli paljon enemmän verrattuna viime vuosiin ja koulutyö lisääntyi
myös. Toimitilat olivat edelleen hyvät
ja työntekijät innostuneita työstään.
Joulun värit ja lämmin fiilis nuorisotyön joulujuhlissa.
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Tyttöpartio Mikaelin Sinikellot lähdössä kevätmarssille 6.5.

PARTIOTYÖ
Partiotoiminnan tavoitteet

Yhteistyö seurakunnan kanssa

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

Mikaelinseurakunnan partioyhteistyön tavoitteena on tukea partion hengellistä kasvatusta sekä huolehtia tarvittavista tiloista ja rahallisista avustuksista. Yhteistyötä tekee myös seurakuntayhtymän Kasvatusasiain keskus. Yhteistyötä säätelee yhteinen sopimus, jonka mukaisesti lippukunnat
ovat rekisteröityneet yhdistyksiksi ja
yhteistyöstä vastaa paikallisseurakunnassa seppo eli partioyhteistyöstä vastaava työntekijä. Kertomusvuonna
Seppona toimi nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen.

Toimitilat
Kullakin lippukunnalla on 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.
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Toiminnan painopisteet
Yhteistyöstä seurakunnan kanssa mainittakoon Tammikirkko sekä osallistuminen lippukuntien erilaisiin juhliin.
Partion ja seurakunnan välinen yhteistyö on yhtäältä suoraa yhteydenpi-

toa lippukuntiin, mutta tärkeä osa on
taustalla tehtävä työ mm. sepon osallistuminen partiopiirin järjestämiin
seppokokouksiin sekä lippukuntien
ja seppojen yhteisiin kokoontumisiin.

NUORET AIKUISET

V

uoden 2018 aikana päädyimme
strategisesti tiivistämään yhteistyötä Katariinanseurakunnan kanssa,
koska Mikaelin- ja Katariinanseurakunta olivat molemmat profiloituneet
opiskelijoiden ja nuorten aikuisten tavoittamiseen. Keväällä 2018 järjestimme yhteisiä Pop up -messuja Mikaelinja Katariinan kirkoissa, sekä Pop up
-iltoja Mikonmökissä. Food & Hope
-toimintaa jatkettiin yhteistyössä Mi-

kaelin ystävien, Katariinan seurakunnan ja KRS:n kanssa. Illoissa oli musiikkia, toivon sanoja, ruokakassien jakoa, yhteistä ruokailua sekä kohtaamisia. Huhtikuussa järjestimme Nuorten aikuisten leirin, johon osallistui
35 18–35 -vuotiasta seurakuntalaista.
Syyskaudelle 2018 lanseerasimme
Mikaelin ja Katariinan yhteisen nuorten aikuisten verkoston, joka kantaa
nimeä Polku. Messutoiminta kantaa

Food and Hope puuhamiehet Matti Hernesaho, Remo Ronkainen ja Hannu Välimäki.
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syksystä 2018 alkaen nimeä Polun
messu ja opiskelijailta kantaa nimeä
Polun ilta. Food & Hope -toiminta
tuotiin tiiviimmin osaksi Polun toimintaa. Toiminta-ajatuksena on, että
nuorille aikuisille on Mikaelin- ja Katariinanseurakunnan yhteistyönä tarjota kerran viikossa tavoittava ja varustava ilta: joko opiskelijailta, messu tai
ruokakassien jako ja yhteinen ruokailu. Lisäksi kokosimme vapaaehtoisten
tiimin, jonka kanssa yhdessä suunnittelemme Polun toimintaa ja nuorten
aikuisten tavoittamista.
Uutena toimintamuotona ovat pien-

ryhmät, jossa tiimin jäsenet vetävät itse nuorille aikuisille suunnattuja ryhmiä, jotka kokoontuvat kodeissa ja
kahviloissa. Kokonaisuudessaan Polun toiminta kokosi vuoden 2018 aikana noin 150 eri nuorta aikuista seurakunnan yhteyteen yksittäisten iltojen kävijämäärien vaihdellen viidentoista ja seitsemänkymmenen välillä.
Keväällä 2018 järjestimme perinteisesti kutsuvierastilaisuuden Mikaelinseurakunnan nuorille aikuisille Linnateatterissa. Yhteiseen teatteri-iltaamme
osallistui 200 25–30 -vuotiasta seurakuntalaista.

PERHETYÖ
Toiminta-ajatus, tavoitteet ja
resurssit
Perhetyön toiminta-ajatuksena on tukea perheitä ja mahdollistaa lapsen
kristillistä kasvatusta sekä antaa perusta läpi elämän kestävälle uskolle ja
ohjata perheitä seurakuntayhteyteen.
Vuoden 2018 tavoitteina oli monipuolisen toiminnan tarjoaminen, laajempi yhteistyö perhetyössä oman seurakunnan sisällä sekä kasvatusasiainkeskuksen kanssa ja diakonian ja perhetyön parempi yhdistäminen, esimerkkinä perhediakonin tutuksi tuleminen
myös vastaanottotilanteiden kautta;
perheasiakkaiden ohjaaminen ensisijaisesti perhediakonille.
Perhetyön vastuuhenkilöinä toimivat pastori Kirsi Hakanpää ja perhetyön diakoni Pauliina Liukkonen. Tä-

mänhetkiset, käytössä olevat tilat ovat
riittävät, samoin henkilökuntaresurssit, joskaan toimintaa ei voitu kertomusvuonna lisätä. Kasvatusasiainkeskus tarjoaa työpariksi lastenohjaajan
perhekerhoihin sekä hiljaiselle viikolle lasten pääsiäisnäytelmään.
Merkittävimmät yhteistyötahot perhetyössä olivat Kasvatusasiainkeskus ja
Operaatio Ruokakassi.

Perhekerhot
Perhekerhot toimivat kerran viikossa
Paakarlassa, Suikkilassa ja Mikonmökissä. Keskiviikkoisin kokoontuvaan
vauvaperhekerhoon kutsuttiin seurakuntamme alueen kastettuja kahdesti
vuodessa henkilökohtaisella kutsulla.
Paakarlassa oli yhteistyökumppanina
Operaatio Ruokakassi, joka tarjosi ker-
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hoon osallistuville välipalan sekä ruokakassin joka toinen viikko. Paakarlan kerhossa haasteena oli kerhopäivä,
sillä kerhopäivänä tiistaisin (sekä perjantaisin) lähistöllä on perhekerhoaikaan Perhetelakka, johon alueen perheet menevät ennemmin kuin perhekerhoon. Lisäksi ruokajakelun muuttuminen vain joka toiselle viikolle sekä jaettavan ruuan määrällinen väheneminen saattoi olla syynä väkikatoon
Paakarlan perhekerhosta. Paakarlan
perhekerho päätettiin lakkauttaa ja
vietimme joulujuhlan yhteydessä kerhon läksiäiset.
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.

Tapahtumat
Perhetyön vuosi starttasi Kasteen kirkkohetkellä, johon kutsuttiin henkilökohtaisella kutsulla kaikki vuonna
2017 kastetut perheineen. Osanottajia oli vähän, mutta tilaisuus oli lämminhenkinen ja palveli selvästi tarkoitustaan. Kastepuu on kirkossa esillä, ja
sitä käytetään aktiivisesti jumalanpal-

veluselämässä ja pidetään näin konkreettisesti esillä kasteen armoa ja merkitystä.
Perhetyö oli mukana musiikkityön
järjestämissä lasten urkusatutuokioissa
useamman kerran vuoden aikana. Lisäksi perhetyö on ollut mukana Kirkonmäkitapahtumissa sekä syksystä
alkaen myös Mikaelmessun Pyhiksissä omalla vetovuorollaan.
4-vuotissyntymäpäiville on kutsuttu joka syksy seurakuntamme alueella
asuvat nelivuotiaat perheineen. Kertomusvuonna tapahtumaa ei voitu järjestää, sillä perhetyön määrärahat pienenivät 35 %, eikä tapahtumaa varten
anottu lisämääräraha vuoden aikana
saapunut perhetyön käyttöön.
Perheiden kevätkirkkoon saapui paljon perheitä viettämään yhteistä hetkeä ja kevätjuhlaa ennen kesätaukoa.
Ennen joulua järjestettiin Mikaelin
kerhojen yhteinen joululaulukirkko,
joka oli myös muille kuin kerholaisille voin. Väkeä saapui paljon ja laululeikkikirkko sai jälleen paljon positiivista palautetta.

Perheleiri
Perheleirin suosio oli suuri, vaikkakin
leirikeskushintojen nouseminen tuo
oman haasteensa monelle leirille haluavalle perheelle. Vuonna 2018 perheleiri tuli täyteen vuorokaudessa ilmoittautumislinkin aukeamisesta. Leirin vetäjinä toimivat Pauliina Liukkonen ja Ismo Seivästö; lisäksi leirille palkattiin työntekijöiksi Uolevi Salonen,
Riitta Tunturi ja Jani Luoma. Perhe-
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Joulukirkkoon, pääsiäiskirkkoon, kevätkirkkoon, kasteen kirkkoon. Kirkkoon mennään.

leiri tarjoaa monelle perheelle pysähdyspaikan arjesta, ja erityisesti äideille
tuntuu olevan merkityksellistä päästä
valmiiseen ruokapöytään. Perheleirin
suosion osalta on syytä miettiä, olisiko perusteltua järjestää kaksi perheleiriä vuodessa.

Lahja Lapselle ja Operaatio
joulun lapsi
Perhetyöntekijä oli oman seurakunnan vastuuhenkilönä seurakuntayhtymän Lahja Lapselle -keräyksessä, jossa
lahjoittajat voivat lahjoittaa joululahjan vähävaraisille, diakonian asiakkaina oleville perheille. Lahjoja jaettiin

50 kpl. Perhetyöntekijän lisäksi lahjojen jakamisessa apuna oli seurakuntasihteeri Katriina Kosola sekä vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset olivat apuna
toimittamassa eteenpäin myös Operaatio joulun lapsi -lahjapaketteja, joka on yhteistyömuoto Patmos lähetyssäätiön kanssa. Nämä 307 lahjaa menivät vähävaraisille lapsille Romaniaan
ja Moldovaan.

Arviointi
Perhetyön tarjoama toiminta kerää
yhteen erityisesti kotona lasten kanssa olevia äitejä.
Perhetyössä tulisikin kiinnittää huo-

29
Mikael vuosikertomus 2018.indd 29

8.5.2019 16.41.32

miota siihen, miten pystyisimme sitouttamaan koko perheitä muuhunkin
seurakunnan toimintaan, erityisesti jumalanpalveluselämään. Kutsutapahtumat sekä kirkonmäkitapahtumat ovat
perheiden suosiossa, mutta perheiden
kirkkohetkien osalta osanottajamäärä
oli vähäinen. Lisäksi perhetyössä olisi
syytä huomioida enemmän vanhemmuutta tukevaa toimintaa, kuten parisuhteen/vanhemmuuden teemailto-

ja. Tämänhetkiset työntekijäresurssit
sekä työajan jakautuminen eivät kuitenkaan mahdollista tätä tällä hetkellä.
Tavoite perheasiakkaiden ohjaamisesta perhediakonin vastaanotolle toteutui osittain. Parempi yhteistyö oman
seurakunnan sisällä toteutui hyvin,
mutta yhteistyö Kasvatusasiankeskuksen kanssa oli vähäistä, sillä Mikaelinseurakunnassa ei ollut yhteyshenkilöä
syyskaudella ollenkaan.

UUDET TYÖMUODOT

U

udet kokeilevat työmuodot ovat
tehneet Mikaelinseurakunnan
laajalti tunnetuksi koko kaupungissa.
Osa toiminnasta on jo pysyväisluontoista, osa uusia kokeiluita. Seurakunnan kesäpäiviä järjestettiin Ruissalon
kauniin luonnon keskelle. Myös miesten saunailtoja pidettiin samassa paikassa. Talviaikaan miehet saunoivat
Turun merimieskirkolla. Samppalinnan kesäteatteri kutsui kahdesti heinäkuussa Samppalinna goes Gospellauluiltoihin mm. Jukka Pojan, Marion Rungin, Jipun ja Aboa Gospelin
johdolla. Love people -tempauksissa
perjantai-iltaisin tarjottiin kupponen
kuumaa, rukousta ja hierontaa kävelykadulla läpi vuoden. Kutsutapahtumassa 25-30 vuotiaat nuoret aikuiset saivat nauttia Titanic -näytelmästä
Linnateatterissa.
Musiikkievankelista Jippun johdolla järjestettiin Haavani on lahjani -iltoja, joissa artistivieraan kanssa lähes-

Elämän janoiselle Ruisrock-väelle oltiin jakamassa seurakuntavettä.

tyttiin monia elämän kipukysymyksiä.
Elokuussa järjestettiin Vartiovuoren
kesäteatterissa toinen ekumeeninen
Bless my Turku -kesäjuhla yhdessä eri
seurakuntien kanssa. Ohjelmassa oli
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mm. kouluunlähtevien siunaus. Myös
kirkon lähialueisiin panostettiin Portsa-projektin jatkona. Satamäärin osallistuja keränneet Kirkonmäki-perhetapahtumat järjestettiin keväällä ja
syksyllä osana Mikaelmessu-yhteisön
toimintaa. Portsan katumarkkinoille
19.5. osallistuttiin soppatykin kanssa.
Veturijunailussa Portsan markkinoilla 75 aikuista ja 49 lasta sai kokea veturikyytiä kuljettajaan kanttori Marko Hakanpää
Mikaelinseurakunta on liikkuva seurakunta. Yleisöluistelut jatkuivat koko vuoden suosittuna toimintamuotona Gatorade Centerissä. Miesten jääkiekkotiimi HC Hurmos piti vauhtia
sunnuntai-iltaisin Kupittaan harjoi-

tushallissa. Vuoden 2018 aikana seurakuntamme oli läsnä myös urheilukentillä. Mikaelinseurakunta oli mukana TPK:n järjestämässä juniorijalkapalloilijoiden Soccer Cupissa Turun Kupittaalla kesäkuussa. Seurakunta oli mukana TPS:n jalkapallopelien
ja TUTO:n jääkiekkopelien otteluisäntänä. Vuonna 2018 seurakuntaan
muuttaneet kutsuttiin TPS-Ilves jääkiekko-otteluun 30.1.
Seurakuntamme oli myös perinteiseen tapaan mukana järjestämässä Caravan -messujen aikana karavaanarikirkkoa yhdessä Henrikinseurakunnan kanssa. Papit jalkautuivat kesäaikaan jokirantaan motoristikahvien myötä.

Eläinten joulurauhanjulistus kokoaa eläinten ystävät kirkonmäelle.
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DIAKONIATYÖ
Tavoitteet
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.

Vastuuhenkilöt ja toimitilat
Vs. johtavana diakoniatyöntekijänä
oli Kari Tynkkynen (johtava diakoniatyöntekijä Anneli Koskinen virkavapaalla vuoden 2018 loppuun), diakoniatyöntekijä Erja Mäenpää, jonka tehtäviin on kuulunut etsivä seniorityö, Toivon Torstait Pansiossa sekä
kahvilatoiminta mukaan lukien lasten kirpputori Ilona Pikkuisen. Perhediakonin virkaa on hoitanut Pauliina
Liukkonen. Elokuussa diakoniatiimissämme aloitti diakoniatyöntekijä Elina Okko, joka toimii 50 % diakoniatyössä ja 50 % maahanmuuttajatyössä, lisäksi hänen tehtäviin kuuluu vapaaehtoistyö ja keskustan vähävaraisten ruokailu. Vastuualueiden lisäksi
diakoniatyöntekijät hoitivat asiakas-

työtä, leiri- ja retkityötä sekä ryhmäja kerhotoimintaa ja tekivät yhteistyötä muiden työalojen kanssa erilaisissa
tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Diakoniatyöntekijöille on käytössään kaksi vastaanottotilaa Puistokadulla ja yksi Café Mikaelissa Pansiossa. Kerho- ja ryhmätoimintaa on ollut seurakuntakodeissa keskustassa,
Suikkilassa ja Paakarlassa sekä Café
Mikaelissa.

Senioritoiminta
Seniorit ovat kokoontuneet Mikaelin
(40 hlöä/kerta) Paakarlan (12 hlö/
kerta) ja Suikkilan (65 hlö/kerta) seurakuntakodeilla. Diakoniatyöntekijät (Tynkkynen, Mäenpää), papit ja
kanttorit ovat vierailleet kerhoissa pitäen hartauden. Liikunnanohjaa Stina
Carpelan on pitänyt huolta senioreiden kunnosta vetämällä tuolijumppaa
sekä Mikaelin seurakuntakodilla, Paakarlassa ja Suikkilassa. Pilates liikun-

Cafe Mikael tuo kirkon keskelle
Pansion seurakuntaa.
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Vähävaraisten ruokailu ja kirkkolounas, ravitsevia kädenojennuksia molemmat.

taryhmät on kokoontuneet Mikaelin
seurakuntakodilla ja Suikkilassa ja ohjaajana on ollut Stina Carpelan.
Kesäpeleihin on osallistunut senioreita kesä -elokuun ajan. Kirkkoauto on kuljettanut senioreita messuun
kiirastorstaina ja 1. adventtina. Kesällä järjestettiin myös seniorileiri 25.28.6. Leirillä mm vieraili näyttelijä,
joka esitti Markuksen evankeliumin,
ja lähetystyöntekijä Anna Vähäkangas, joka kertoi työstää Afrikassa. Leirin ohjaajina toimivat Kari Tynkkynen
ja Erja Mäenpää.
Etsivän seniorityön vastaavana toimi Erja Mäenpää ja seniorityön Kari Tynkkynen. 70-vuotiaille järjestettiin 21.10. messu jonka jälkeen oli

juhlatilaisuus kakkukahveilla seurakuntakodissa. Ohjelmassa musiikkia
ym. Tilaisuuteen osallistui 70 ihmistä. 70-vuotiaat saivat juhlatilaisuudessa myös Päivän sana -kirjasen seurakunnan lahjana.

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 os-
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tolupina ruokakauppaan, apteekkiin,
Föliin, Karderoopiin 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 658 asiakasta,
joten asiakasmäärä on noussut vuodesta 2017, jolloin asiakkaita vastaanotolla oli 552. Kotikäyntejä tehtiin yhteensä 32 käyntiä, ja muualla 10 käyntiä.

Etsivä seniorityö
Yleisellä tasolla voidaan todeta että etsivän seniorityön kohdalla on päästy

vuoden 2018 toimintasuunnitelman
tavoitteisiin. Vuosi vuodelta etsivä seniorityö on kasvaa tasaista vauhtia ja
on tavoitteiden mukaisesti tullut seurakunnan vakiintuneeksi toimintamuodoksi. Senioreita on tavoitettu
seurakunnan eri alueilta ja palvelutaloista, esimerkiksi Hövelistä ja IsoHeikistä. Suurin osa on myös osallistunut Arjen Enkelinsä kanssa seurakunnan toimintaan, muun muassa jumalanpalveluksiin sekä Cafe Mikaelin tapahtumiin ja ryhmiin. Vuoden 2018
aikana etsivän seniorityön vapaaehtoisten kotikäyntien määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden,
yhteensä 162 kotikäyntiä.
Vähävaraisten senioreiden kevätretki järjestettiin toukokuun lopulla Rauman suuntaan, määränpäänä Vanha
Rauma. Pieni omavastuu mahdollis-

Kirppari Ilona pikkuisen valmiina palvelemaan Hövelissä.
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Tässä ryhmässä jaetaan elämän iloja ja suruja.

ti vähävaraisten mukaan tulon ja retkelle pääsi osallistumaan etsivän työn
kautta löytyneitä oman Arjen Enkelinsä kanssa. Toinen retki järjestettiin
pikkubussilla Liedon Nautelankoskelle. Molemmilla retkillä bussit tulivat
täyteen ja palaute oli kiitettävää.
Uutena toimintana järjestettiin etsivän seniorityön joulujuhla Café Mikaelissa. Juhla oli tarkoitettu sekä senioreille että vapaaehtoisille Arjen Enkeleille. Monille oli elämys viettää juhlaa
ystävien, hyvän ruoan ja jouluisen musiikin parissa. Mukaan annettu joulukukka ja jouluruoka sai jopa kyyneleet
kirpoamaan joidenkin silmiin. Vuoden 2018 aikana järjestettiin etsivässä
seniorityössä oleville ja siitä kiinnostuneille 2 koulutuspäivää. Tavoitteiden
mukaisesti koulutuspäivistä on saatu
mukaan uusia vapaaehtoisia.

Kahvilatoiminta
Suurin muutos kahvilatoiminnassa
2018 aikana on ollut emännän vaihtuminen. Jo vuoden 2017 loppupuolella saimme emännäksi Korhosen Tainan jonka luotsaamana olemme purjehtineet hyvin eteenpäin.
Viestintää ja markkinointia on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Pitopalvelu on jatkunut tasaisena ja vakinaisia tilauksia on viikoittain. Lounasasiakkaiden määrä on noussut vuoden 2018 aikana ja usealle asiakkaalle
päivittäinen lounashetki kahvilassa tuo
odotettua vaihtelua arkeen. Etsivään
seniorityöhön linkittyvät Café Mikaelin jo vakiintuneet olohuoneryhmät
ja kesäkahvila ovat jatkaneet toimintaansa. Päihde- ja terapiatyöntekijä on
ihmisiä kohtaamassa joka maanantai.
Lisäksi on järjestetty tapahtumia, esi-
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merkiksi Ripariralli, jossa paikallinen
muusikko veti yhteislaulua. Vaihtuvat taulunäyttelyt olohuoneen seinällä ovat myös muodostuneet kahvilamme tavaramerkiksi.
Café Mikael antaa vuosittain useille
kymmenille työllistymis- tai työharjoittelupaikkoja. Tämä osaltaan on kahvilan diakonista auttamistyötä; autamme
monenlaisissa tilanteissa olevia ihmisiä
voimaantumaan ja kiinnittymään yhteiskuntaan. Yhteistyötä tehtiin muun
muassa Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijoiden, Turun alueen
TE-toimistojen, Kuntouttavan työtoiminnan, Turun työllisyyspalvelujen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Rasekon catering alan opiskelijoiden kanssa
Uutena diakoniatyön auttamismuotona aloitimme Lounaspankin, jonka
ideana on että kuka tahansa voi tallettaa ”pankkiin” haluamansa tuotteen:
lounaan, kahvin ja pullan jne. Lounaspankista voimme tarjota tarvitsevalle vähävaraiselle tai diakonia-asiakkaalle lämpimän ruoan. Lounaspankki
on saanut tasaisesti talletuksia ja niitä on diakoniatyöntekijän johdolla tasaisesti myös jaettu. Toiminta on mahdollistanut diakoniatyölle uuden ulottuvuuden, kun yhteisellä tapaamisella
voidaan myös syödä tai juoda kupponen kuumaa yhdessä.
Kahvilamme jatkuvana haasteena on
että ainoastaan emäntä ja diakoniatyöntekijä ovat vakinaisia. Muun henkilökunnan kohdalla on jatkuvaa vaihtuvuutta. Siunaukseksemme meillä on
sitoutunut ja osaava vapaaehtoisten

Arjen enkeli auttamassa senioriystävää.

joukko, joille kahvila on melkeinpä
toinen koti ja jotka muodostavat yhteisön ytimen, johon työllistettyjen ja
opiskelijoiden on hyvä liittyä.
Café Mikaelin vieressä toimii lastenkirppis Ilona Pikkuisen, joka palvelee alueen vähävaraisia lapsiperheitä. Sloganimme on ”pienellä rahalla pikkuisen iloa”. Olemme saaneet
lahjoituksena runsaasti hyväkuntoisia lastenvaatteita- ja tarvikkeita, joita myymme hyvin nimellisellä rahalla eteenpäin. Kirppiksellämme tinkaaminen on normi ja diakonisin perustein myös lahjoitamme tavaraa tarvitseville lapsiperheille.

Päihde- ja terapiatyö
Sami Elorinne toimi ensin vapaaehtoisena ja huhtikuusta alkaen työkokeilussa, jonka tarkoitus oli kehittää Mikaelinseurakuntaan päihde- ja terapiatyö. Lokakuussa 2018 Sami Elorinne
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palkattiin päihde- ja terapiatyöntekijäksi. Tavoitteena työssä on tukea niin
päihteiden kayttäjiä kuin erilaisten elämänkipujen kanssa taistelevia ihmisiä.
Työ on yksilökeskusteluja, ryhmätoimintaa ja jalkautumista ”Papit ja pojat
baanalla” -työnimen alla. Elämän vertaistukiryhmä ”Ihmisen ilta kokoontui viikottain Mikonmökissä ja kerran
kuukaudessa Cafe Mikaelissa. Terapiasauna kokoontui joka toinen viikko
Ruissalon Ykköspirtillä ja sählyä pelattiin viikottain Manhattan Sport Centerissä. Ruisrockin kulkuväylällä jaettiin
janoisille ”Taivaallinen neuvonantaja”
-vesipulloja. Kesällä puhuttiin nuorille
rippikoululeireillä päihteiden vaaroista.

Arviointi
Diakoniatyön ydintavoitetta auttaa

heitä jotka ovat eniten avun tarpeessa ja joita muut eivät auta on pidetty
”punaisena lankana” diakoniatyössä
vuoden 2018 aikana. Ihmisiä on tuettu voimaantumisen ja osallistamisen näkökulmasta, ei pelkästään taloudellisesti. 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. Vaikka syksyyn 2018
asti yksi diakoniatyöntekijän virka oli
eri mittaisten sijaisuuksien varassa, resurssit riittivät tavoitteiden mukaiseen
toimintaan ja diakoniatiimissä on ollut kehittävä työilmapiiri.

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
yhteistyön kehittäminen maahanmuuttaja- ja turvapaikkatyön kanssa

Vastuuhenkilöt, yhteistyötahot ja toimitilat
Lähetyspappi Jaakko Paakkanen ja diakoni Kari Tynkkynen. Ei lähetyssihteeriä. Lähetyspiirien vetäjinä TerttuSisko Meskanen ja Irja Uuttu. Lisäksi lähetystyöryhmän jäsenet sekä useat muut vapaaehtoiset. Yhteistyötahoina olivat Kirkon lähetysjärjestöt,
arkkihiippakunnan lähetystoimisto, seurakuntayhtymän yhteinen lähetystoimikunta, Kirkon Ulkomaanapu, SPR:n Turun vastaanottokeskus, kaupungin maahanmuuttajatyön
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Lähetystyön asia värikkäästi esillä kevätlaulajaisissa 10.5.

toimijat, maahanmuuttajayhdistykset,
järjestöt, koulut, päiväkodit ja seurakunnan muut työalat. Säännöllistä toimintaa järjestettiin Mikaelin ja Paakarlan seurakuntakodeissa, Mikonmökissä
sekä Mikaelinkirkon Ruusuhuoneessa.

Toiminnan painopisteet ja
muutoksia edellisestä vuodesta
Säännöllisesti kokoontuvat piirit Puistokodilla ja Paakarlassa, kirkkokahvit sekä vuoden aikana järjestetyt lähetystilaisuudet muodostivat toiminnan rungon. Kauneimpia joululauluja laulettiin Mikaelinkirkossa ja seurakuntakodeissa. Suunnitelma Etiopian
Hosainen kuurojen koulun suoraksi
tukemiseksi jäädytettiin koululla esiintyneiden ongelmien vuoksi. Syyskuussa Mikaelin seurakuntakodissa järjes-

tettiin SAT7-televisioyhtiön vuosikokous ja nelipäiväinen lähetystapahtuma yhdessä arkkihiippakunnan ja eri
järjestöjen kanssa. Mukana oli myös
maahanmuuttajatyö. Tapahtuman tilaisuuksissa oli yhteensä muutama sata osallistujaa.

Kasvatus ja tiedotus
Rippikoululaisten perinteistä riparirallia ei järjestetty, vaan lähetystö oli esillä
rippikoulussa muilla tavoin. Kansainvälisyys on eri tavoin ollut esillä myös
monissa muissa tapahtumissa, jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa.

Lähetyspiirit ja lähettien
tapaamiset
Puistokodin lähetyspiiri ja Paakarlan
lähetyspiiri kokoontuvat viikoittain.
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Vapaaehtoisina piirin vetäjinä ovat
toimineet Irja Uuttu ja Terttu-Sisko
Meskanen. Paakarlan lähetyspiiri lakkasi syksyllä toimimasta osallistujien
vähennyttyä jo pitkään.

•
•

Myyjäiset ja kirkkokahvit

•

Joulumyyjäiset järjestettiin perinteiseen tapaan yhdessä muiden työmuotojen kanssa. Kevätymjjyäiset jätettiin suunnitellusti väliin vähentyneen
tuoton takia, mutta niiden sijaan järjestettiin kuitenkin yhteinen musiikkipainotteinen kevättapahtuma. Lisäksi osiallistuttiin syyskuussa Porkkanamarkkinoille Tuomiokirkkotorilla. Varoja lähetyskannatukseen kerättiin kirkkokahveilla muutamia kertoja vuodessa.

Nimikkosopimukset
Voimassa olevat nimikkosopimukset
tavoitesummineen alkaen 16.3.2016:
• Suomen Lähetysseura 14 000 €
• Thaimaan ev-lut kirkko
• Tansanian Makumiran yliopis-

ton Pita-hanke (Katri NiiranenKilasi) Sakari Heinonen/Kypros/
SeKL/Sat-7 3000 €
Mikael Tunér/Sat7/Sansa 3000 €
Mika Laiho/Mongolia/Kylväjä
3000 €
Yhteensä 23  000 € 		

Arviointi
Lähetystyö on ollut pääosin yhden
viranhaltijan vastuulla muun työn
ohella, joten vapaaehtoistyöntekijöiden panos toiminnan pyörittämisessä
on merkittävä. Paakarlan piirin loppuminen kertoo lähetystyön aktiivien ikääntymisen vaikutuksista. Työmuodon onkin uudistuttava ja tehtävä yhteistyötä, jottei se marginalisoidu.
Seurakuntaliitosta ja vaaleja odotellessa uusia avauksia ei ole juuri tehty. Yhteistyö maahanmuuttajatyöhön kanssa on yhä tiivistynyt. Työn haasteet
ovat moninaiset ja omiaan häivyttämään perinteistä jakoa sisä- ja ulkolähetyksen välillä. Lähetyskasvatukseen
panostetaan

MAAHANMUUTTAJA JA TURVAPAIKKATYÖ

S

eurakuntamme neuvoo ja tukee
ihmisiä turvapaikkaprosessissa ja
toimii yhteistyössä Punaisen Ristin,
Valkonauhaliiton, Operaatio Ruokakassin ja NMKY:n kanssa. Autamme
myös oleskeluluvan saaneita henkilöitä
ja tuemme heitä heidän kotoutumisprosessissaan. Järjestämme joka viikko sekä arabian- että farsinkielisiä rip-

pikouluja ja kutsumme aktiivisesti uusia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita seurakuntamme yhteyteen.
Joka sunnuntai järjestetään kansainvälinen kahvila, joka on avoin kaikille kotimaasta tai kielestä riippumatta. Kahvilassamme on käynyt ihmisiä
Kiinasta, Syyriasta, Iranista, Irakista,
Afganistanista, Gambiasta, Etiopias-
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Juuri äsken on päättynyt raamattutunti aiheesta ”Maalliset isät ja Taivaallinen
Isä”.

ta, Kongosta, Nigeriasta, Italiasta, Intiasta, Espanjasta ja monesta muusta
maasta. Kahvilassamme on työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia auttamassa
kahvilan ylläpidossa ja osa toimii myös
muun muassa tulkkeina.

Arviointi
Työ on kasvanut ja kävijämäärät ti-

laisuuksissa ovat nousseet. Olemme
erittäin iloisia siitä, että olemme saaneet maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti seurakunnan vapaaehtoisina.
Turvapaikka-avustustyön puolella pystyimme erityisesti auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja lapsia
vuoden 2018 aikana yhteistyössä Valkonauhaliiton kanssa.

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
Vastuuhenkilönä pastori Timo Hanttu
ja Merimieskirkkopiirin vetäjänä Katriina Kivenheimo. Työryhmä: Kirsti Sainio, Katriina Kivenheimo, Arja Suvanto,
Tuure Oldendorff, Laura Elomaa-Piippo, Hanna Suomela, Sampsa Jalo, EevaMaria Ranta ja Timo Hanttu.
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Yhteistyötahoina olivat Turun merimieskirkko, Henrikinseurakunnan
ja Naantalin seurakunnan merimieskirkkopiirit, 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 2018
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, laulu-

tapahtuma kevätlaulajaiset, Pax Navis
merirauhan julistus Ruissalon tapahtumatelakalla ja mukanaolo Mikaelin
joulumyyjäisissä.
Merimieskirkkotyön tapahtumissa myös aineellisen tuen näkökulma
on esillä. Turun merimieskirkko on
nimikkoavustuskohteemme. Vuonna
2018 keräystuloksemme merimieskirkolle oli 2250. Suomen Merimieskirkon kesäjuhlille Jyväskylässä 11.–
12.8. osallistuivat seurakunnan edustajina Kirsti Sainio ja Ritva Rissanen.

Arviointi
Merellinen Turku, satama ja merimieskirkko ovat Mikaelia. Työmuodon pieni määräraha 500 € kuitenkin
rajaa toimintamahdollisuuksia. Kuluneena vuonna yhteistyöhankkeet olivat entistä vahvemmin keskiössä. Ohravellitapahtuma, kevätlaulajaiset, merisunnuntai sekä merirauhan julistus
Pax Navis rakensivat yhdessä tekemisen alustaa ja henkeä.
Kokonaisuutena merimieskirkkotyö kehitti omalta osaltaan klo 10 jumalanpalvelustapahtumaa merisunnuntain kirkkopyhällä, järjestämällä seurakunnan työmuodoista eniten
kirkkokahveja ja kutsumalla messuavustajia palvelutehtäviin. Merimieskirkkopiiri toimi viikottain kokoontuvana vertaisryhmänä. Vuoden 2018
Pax Navis loi uutta verkostoa 26 yhteistyökumppanin voimin.

Merimieskirkkopiirin historiikki päivitettiin piirin 60-vuotisjuhlan kunniaksi.
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MUSIIKKITYÖ
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
yhteistyötahot
Musiikkityön 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. Kesäkanttori (1 kk) Nicholas Söderlund.
Yhteistyötahoina turkulaiset kuorot
ja orkesterit, Turun kaupungin koululaitos, Turun Konservatorio ja Ammattikorkeakoulu 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.
Yön kauneimmat joululaulut oli
edellisvuosien tapaan vuoden vetonaula 1250 osallistujalla, ja myös jouluaattona klo 22 kauneimpia joululauluja kokoontui laulamaan 1150
henkeä.
Marko Hakanpää ja perhediakoni
Pauliina Liukkonen toteuttivat Lasten musiikkijuhliin liittyen kirkossa
kaksi lasten urkusatua maaliskuussa.

Aboa Gospel esiintyi Silvia Kosken johdolla Helsingin musiikkitalossa 19.5.

Päiväkotien kevät- ja joulukirkkojen
sekä kirkonmäkitapahtumien yhteydessä lapset pääsivät soittamaan urkuja. Marko Hakanpää soitti edellisvuosien tapaan kerran kuukaudessa urkutuokion (ei heinä- eikä elokuussa) ja
sen yhteydessä esitteli urut yleisölle, sekä vapunpäivän iloisen urkukonsertin,
häämusiikkikonsertin ja urkujen syntymäpäiväkonsertin.

Kuorot
Kanttori Silvia Koski johtaa kolmea
kuoroa, joissa on lähes 150 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 näkyy hyvin ulospäin
ja tavoittaa näin tuhansia ihmisiä vuoden aikana. Silloin tällöin kuorot tekevät yhteisesiintymisiä ja pienryhmis-
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sä voi olla laulajia useammasta kuorosta. Kuoroilla ja niistä muodostetuilla pienryhmillä oli vuonna 2018 n. 30 esiintymistä.

Aboa Gospel
Aboa Gospel on lisännyt tunnettavuuttaan ja esiintymiskutsuja tulee niin eri puolilta
Suomea kuin ulkomailtakin.
Kuoro haluaa kuitenkin keskittyä kotiseurakuntansa Mikaelin musiikkitoimintaan ja
olla tärkeänä osana sen kehittämisessä ja ihmisten tavoittamisessa. Kuorossa on 60 jäsentä
ja sitä säestää suurimmissa tilaisuuksissa seitsenhenkinen,
pääasiassa ammattimuusikoista koottu Aboa Gospel Band.
Kevätkauden alkupuolella Kuorolaisena pääsee aina silloin tällöin kuororeissulle.
kuoro vieraili jo kolmannen
kerran 24.2. MTV3:n PutousGospel Music”-konserttiin Helsingin
ohjelmassa eri sketsihahmojen taus- Musiikkitalossa yhdessä Lahden Gostalla. Marianpäivänä 18.3. järjestet- pelkuoron, Gospel Helsingin ja Jouttiin ”Let´s Sing Gospel Together”- yh- senon Gospelkuoron kanssa. Ennen
teislaulutapahtuma Yhteisvastuukerä- konserttia kuorot saivat nauttia usean
yksen hyväksi. Tilaisuus toi Mikaelin- tunnin workshopista, jonka piti Gekirkkoon satapäin innokkaita laulajia rald T. Smith Washingtonista.
ja vastaavanlaista tapahtumaa toivotSyyskuun lopussa kuoro haki uuteen
tiin järjestettäväksi useamminkin. Ke- kauteensa vauhtia osallistumalla suuvätkaudella Aboa Gospelin pienryh- reen gospelfestivaaliin Tukholmassa.
mätoiminta oli aktiivista ja erilaiset ko- Festivaaleilla vietettiin juhlavuotta ja
koonpanot esiintyivät pääsiäisen ajan sen kunniaksi siellä oli useita vierailejumalanpalveluksissa, Mikaelmessussa via gospelmuusikoita ja kuoronjohtajia
sekä Sub Marinassa Mikaelin Ystävien gospelin huipulta erityisesti USA:sta.
tilaisuudessa. Kuoron kevätkausi hui- Syyskausi jatkui osallistumalla Puhpentui 19.5. pidettyyn ”The Story of das toivo- hyväntekeväisyyskonsert-
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tiin 2.10. ja 1.adventin messuun 2.12.,
jonka YLE radio suorana lähetyksenä. Radiojumalanpalvelusta edeltävänä päivänä osa kuorosta pääsi jälleen
esiintymään Putous-ohjelmaan. Syyskauteen kuului isona osana valmistautuminen loppiaisen (6.1.) suureen
Tähden valo-konserttiin, jonka solistiksi oli tulossa Diandra. Uudenlaisena yhteistyönä muiden työmuotojen kanssa, Aboa Gospel oli mukana
esiintymässä rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetyissä tutustumisilloissa marraskuussa.

Vox Michaelis
Vox Michaelis -kuoro on muodostunut n. 20 laulajan naiskuoroksi, jonka
tärkein tehtävä on olla mukana jumalanpalveluselämässä. Kuoro oli mukana monissa jumalanpalveluksissa niin

keväällä kuin syyskaudella. Jumalanpalvelusten lisäksi kuoro oli keväällä
mukana helatorstaina 10.5. jo perinteeksi muodostuneessa Kevätlaulajaiset-tilaisuudessa. Syyskaudella kuoro
oli jumalanpalvelusten lisäksi esiintymässä seurakunnan 70 vuotta täyttäneiden kutsuvierastilaisuudessa sekä konsertoi yhdessä Aboa Gospelin
laulajien kanssa Lohdutuksen säveltilaisuudessa pyhäinpäivänä 2.11.
Vox Michaelis oli yhdessä Yleinen äänioikeus-kuoron kanssa toteuttamassa
itsenäisyyspäivän 6.12. musiikkijumalanpalvelusta. Kuoron ohjelmisto on
monipuolista, pääasiassa suomalaista
hengellistä musiikkia.

Yleinen äänioikeus

Yleinen äänioikeus on lähes 60 laulajan ”matalankynnyksen” kuoro, joka
on avoin kaikille ilman koelaulua. Monille tämä kuoro
on ensimmäinen, johon on
saanut tulla mukaan. Kuoro
harjoittelee lähes viikoittain
ja esiintyy 1–2 kertaa kaudessa. Kevätkaudella kuoro
oli mukana helatorstain Kevätlaulajaisissa, jonka järjestäjänä oli musiikkityön lisäksi mm. Merimieskirkkotyö.
Syyskaudella kuoro toteutti musiikin 14.10. pidetyssä ”selkokielisessä” messussa ja oli mukana myös itsenäisyyspäivän musiikkijuAktiiviselta kuorolaiselta onnistuu myös leivon- malanpalveluksessa yhdessä
Vox Michaelisin ja Mikaelin
tahommat
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soitinyhtyeen kanssa. Myöskin Yleisen äänioikeuden laulajia pääsi avustamaan Putous-ohjelmaan ja yhdessä Aboa Gospelin laulajien kanssa tehty esiintymismatka lisäsi mukavaa yhteishenkeä Mikaelin kuoroperheeseen.
Kanttori Silvia Koski osallistui Svenska Gospelverkstadenin järjestämälle

Chicagoon suuntautuneelle opintomatkalle 9.4._17.4. yhdessä musiikkievankelista Jipun kanssa. Opintomatkan
tarkoitus oli syventyä gospelmusiikin
ominaispiirteisiin ja tyylilajiin tutustumalla eri seurakuntien kuorotoimintaan ja jumalanpalveluselämään gospelin syntymäkaupungissa

MIKAEL-TEATTERI
Tavoitteet, vastuuhenkilöt ja
toimitilat
Tuoda draaman keinoin evankeliumin, erityisesti pääsiäisen sanoma seurakuntalaisille.
Pääsiäisnäytelmä – Ristin jälkeen
esitettiin Henrikinkirkossa 27.3.

Keskiviikkona 28.3. sekä 30.3.–1.4.
Mikaelinkirkossa viisi kertaa keräten
katsojia yhteensä lähes 1300. Käsikirjoitus: Ismo Seivästö. Ohjaus: Ilmari Kuivala. Musiikki: Marko Hakanpää. Puvustus: Iris Linkoranta ja Tellervo Rosti. Valot ja ääni: Jarno Kui-

Mikael teatterin pääsiäisnäytelmä ”Ristin jälkeen”. Mitä Seivästön jälkeen?
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vala. Toimitilana oli Mikaelinkirkko,
varalla Mikaelin seurakuntakoti.

räykselle yli 300 €.

Yhteistyötahot, toiminnan
painopisteet ja muutoksia
edellisvuodesta

Näytelmän harjoitukset alkoivat Mikaelinkirkossa marraskuussa 2017.
Harjoituspäivinä olivat tiistai ja torstai. Työmuoto on vakiintunut osaksi seurakuntamme työtä ja turkulaista harrastajateatteritoimintaa. Valmistautuminen vuoden 2019 suureen
pääsiäisnäytelmään alkoi käsikirjoitukseen tutustumisella syyskuussa. Projektin tuottaja, merikapteeni Mikko
Lauren, pyysi teatteria mukaan Tuomiokirkon portailla pääsiäisenä 2019
esitettävään näytelmään

Näytelmätoiminnan parissa työskentelevät vapaaehtoiset, ammattilaiset ja
kuorot. Lavastusyhteistyö sujui hyvin
seurakuntien huoltokeskuksen kanssa
ja tiedotus tukeutui yhteiseen tiedotustoimistoon. Mikael-teatteri keskittyi pääsiäisnäytelmän toteuttamiseen.
Vapaaehtoisten näyttelijöiden määrä
oli pääsiäisenä 23. Kolehtia kertyi teatterille n.1200 € ja yhteisvastuu-ke-

Arviointi

VIESTINTÄ
Tavoitteet
Strategiamme kiteyttää ”Mikaelinseurakunta kommunikoi, keskustelee,
viestii ja tekee yhteistyötä”. Brändimme välittyy tapahtumiemme ja kohtaamistemme kautta. Viestimme toiminnastamme, kutsumme mukaan,
olemme vuorovaikutuksessa, läsnä
verkossa ja sosiaalisessa mediassa, pidämme esillä kirkon ja evankeliumin
ääntä, etsimme uusia yhteyskanavia.

Vastuuhenkilöt ja viestinnän
työryhmä
Vastuuhenkilöinä viestintävastaava
kappalainen Timo Hanttu, seurakuntasihteeri Katriina Kosola, työntekijät

ja vapaaehtoiset oman työalansa puitteissa. Myös jokainen seurakuntalainen on viestijä paikallaan. 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 ja Aila Harjanne, graafikko Erkki
Kiiski (ulkojäsenenä), toimittaja Roope Lipasti, verkkotyön asiantuntija
Janne Ansaharju, pastorit Jaakko Paakkanen ja Kristiina Friman, Katriina
Kosola sekä Arto Roinila, valokuvaus.
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TPK Soccer Cupissa Mikael oli esillä kuten monessa muussakin tapahtumassa.

Ilmoittelu printtimediassa,
kausiesite, muut mainokset
ja vuosikertomus
Seurakuntayhtymän Lilja -lehti palveli kuukausittain. (Merkkimäärä 3800
nostettiin loppuvuodesta 4050 merkkiin). Aluelehti Turkulaisessa ilmoitettiin lyhyesti viikko-ohjelma. TS menovinkit -osastoa ym. käytettiin yleisesti. Erillismainoksia tapahtumista
mm. Turun Sanomissa, Aamusetissä,
Turkulaisessa, Mobilessa, Seutusanomissa, Suomen Turku-lehdessä, Portsan sanomissa.
Mikaelinseurakunnan yleisesitteenä
toimii kompakti kausiesitemalli (kesä, syksy, talvi, kevät), jota käytettiin
tiedotteena seurakuntaan muuttaneiden tervehdyskirjeessä, käyntikorttei-

na tapahtumissa ja kohtaamisissa. Mikaelinseurakunnan vuosikertomusta
2017 tuotettiin 100 kpl omaa sisäistä
ja ulkoista viestintäämme varten. Vuosikertomuksen toimitti Timo Hanttu
ja taittajana oli Ulriikka Lipasti. Mikaelinkirkossa oli myynnissä kirkkokortteja, 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 Kuja-
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Toiminnastamme kerrottiin lisäksi mm. tsmenovinkit.fi -sivuilla ja Turun
kaupungin tapahtumakalenteri -sivulla.
Toiminta sosiaalisessa
mediassa kehittyi. Facebook mikaelilainen oli
vilkkain toiminta-alustamme, jossa myös vuorovaikutuksellisuus toteutui. Sivujen toimintaa
tukivat apuna mm. Janne
Mikael – liikkuva seurakunta toimintakuvaus lanAnsaharju ja Hanne Tuuseerattiin 2018.
los. Loppuvuodesta päänen. Mainoksia tehtiin myös omatoi- tettiin, että seurakunnan FB-sivun
misesti työntekijöiden toimesta. Liik- nimi vaihdetaan vuodenvaihteen jälkuva seurakunta brändi lanseerattiin keen nimelle Turun Mikaelinseuramm. yleisöluistelun ja muun liikun- kunta. Mikaelinseurakunnan Twitter
nallisen toiminnan kuvaksi.
@Mikaelinsrk toiminta väheni ja tästä kanavasta päätettiin luopua. SeuraVerkkoviestintä, SOME, TV ja
kunnan oman instagram-sivun aktiiradio
visuus vastaavasti kasvoi. Muita toiMikaelinseurakunnan kotisivujen mi- mintaamme tukevia Facebook-sivuja
kaelinseurakunta.fi käyttö ja ajan- olivat mm. Mikaelmessu FB, Aboakohtaisuus 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. Verkkoalan
asiantuntija Janne Ansaharju antoi teknisestä tukea verkkoviestinnässä. Flaiereita tässäkin useampaan lähtöön.
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Mikaelin kevätbanneri 2018.

gospel FB, TurunGG, HC Hurmos
FB. YouTubeen työntekijät toimittivat useita toimintavideoita.
YLE radio 1 lähetti adventtisunnuntain messun suorana lähetyksenä
ja adventin Mikaelmessu kuultiin viikon päästä. Paikallisradio- ja TV -julkisuutta kuultiin ja nähtiin eri tapahtumiin liittyen, mm. RadioDeissä.

Arviointi
Mikaelinseurakunnan runsas tapahtumakirjo antoi viestinnälliselle työlle
runsaasti toimeksiantoja päivittäin ja
viikottain. Viesti on kulkenut. Mikaelinseurakunnan toiminta tunnetaan
seurakunnassa, Turussa ja laajemminkin. Positiivista on ollut huomata, että tehtävää on jakamassa isompi joukko työntekijöitä, vapaaehtoisia ja ammattilaisia.
Vuonna 2018 painopisteen siirtyminen entistä enemmän verkkoviestintään

jatkui. Toiminta sosiaalisessa mediassa
kasvoi. Facebook-tapahtumia luotiin
entistä enemmän, kuvia ja ajatuksia
jaettiin runsaasti. Verkkoyhteisö sai uusia jäseniä, vuorovaikutusta ja keskustelua käytiin ja koettiin. Myös Instagram -kuvapäivitykset lisääntyivät. Kotisivullamme mikaelinseurakunta.fi toiminta niin ikään kehittyi, mutta edelleen työntekijöiden ja työmuotojen lisäaktiivisuutta verkkosivujen sisällön
tuottamisessa kaivataan. Sivujen käyttäjäystävällisyyttä on koko ajan kehitetty.
Haasteellista Mikaelinseurakunnan viestinnässä on tapahtumien suuri määrä, tapahtuminen yhtäaikaisuus
ja yhtäaikainen mainostaminen sekä
tapahtumatietojen muuttuminen toimintakauden keskellä. Viestintätyönkin tekemistä auttaisi, jos seurakuntatyön kokonaisuuden hahmottamista varten rakennettaisiin vuosikello ja
suunnitelma.
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HENKILÖSTÖ

H

enkilöstön määrä 31.12.2018
oli yhteensä 20 (18/2017), naisia 9 ja miehiä 11. Papit 8,5 (1 virka
osa-aikainen), kanttorit 2, musiik-

kievankelista, päihde- ja terapiatyöntekijä, diakoniatyöntekijät 4, nuorisotyönohjaajat 2. Keski-ikä oli 45,8
vuotta (31.12.2017, 44 v.)

Seurakunnan virat ja viranhaltijat sekä muut työntekijät
Elorinne Meri-Tuuli			musiikkievankelista
					
(28 h työaika, palkkaus Mikaelin srk/
					Mikaelin ystävät ry )
Elorinne Sami				
päihde- ja terapiatyöntekijä
					(80%, alk. 1.10.2018)
Friman Kristiina			seurakuntapastori
Liukkonen Pauliina			
perhetyön diakoniatyöntekijä
Hakanpää Kirsi				seurakuntapastori
Hakanpää Marko			johtava kanttori			
Hanttu Timo				kappalainen
Hernesaho Matti			seurakuntapastori		
Heinonen Arno				nuorisotyönohjaaja		
Hiltunen Sirpa
		
nuorisotyönohjaaja
Jaakkola Pasi				kappalainen
Katainen Hilkka-Helena			
diakoniatyöntekijä (1.12. alk. 		
					1pv/viikossa)
Koski Silvia 				kanttori
Lehikoinen Jouni			kirkkoherra
Mäenpää Erja				diakoniatyöntekijä
Okko Elina				
diakoniatyöntekijä (1.10. alk.)		
Paakkanen Jaakko
		
seurakuntapastori			
Seivästö Ismo				kappalainen (50%)
Tynkkynen Kari 			
johtava nuorisotyönohjaaja,
					vs. johtava diakoniatyöntekijä
Westergård, Jonathan			seurakuntapastori
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Seurakuntasihteeri: Kosola Katriina.
Vahtimestarit: Pettersson Tuija, Mikaelin seurakuntakoti, Pentti Mirja,
Mikaelinkirkko, Sarin siivous, Mikonmökki ja Paakarlan seurakuntakoti,
Nina Pusa, Suikkilan seurakuntakoti.
Mikaelinkirkon kesäoppaita (yli 18 v)
kolme kuukauden jaksolla ja kuusi (15–17 v.) kahden viikon jaksolla. Taina Korhonen, Cafe Mikaelin
työntekijä.
Mikaelinkirkon nuoriksi kesäoppaiksi kahden viikon jaksoille Satu
Pursimo, Nea Kosonen, Luukas Nurmi, Amanda Ruuhijärvi, Aalo Kärki,
Matilda Kiviranta, Aleksi Sipilä sekä kuukauden jaksoille Titta Sariola, Maria Kärki ja Riina Lundgren.
Perhevapailla, virkavapaalla,
vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla ei ollut vuonna 2018 kukaan
työntekijöistä.

Mikaelinseurakunnan järjestämä työyhteisön kehittäminen ja koulutus
Työpaikkakokoukset/kauden aloituskokoukset piknik-risteilynä: 10.1.
ja 29.8. Työyhteisömatka Unkariin
26.–31.5. Työntekijät ovat osallistuneet koulutuksiin ja neuvottelupäiville. Koulutusmääräraha 2018 oli 7684
€. Kirkkoherra kävi kehityskeskusteluja työntekijöiden kanssa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän koko organisaatiolle tarkoitetut työyhteisöpäivät
Nuutinpäiväjuhla, eli kaikille työntekijöille tarkoitettu kiitos vuoden työstä
12.1. Kaupungin teatterissa, jossa näytelmä ”Seitsemän veljestä”. Koulutusja virkistyspainotteinen kaikille tarkoitettu työyhteisöpäivä 19.9. Naantalin
kylpylässä.

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työyhteisömatka suuntautui Unkariin.
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Suikkilan seurakuntakodin vahtimestari Nina Pusa ehtii väillä toimistotöihinkin.

Luottamushenkilön näkyminen seurakunnan tapahtumissa ilahduttaa työntekijää.
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TILINPÄÄTÖKSEN YHTEENVETO 2018

63 292,51

40 242,65

Toimintakulut

262 281,77

262 566,04

274 428,27

260 046,13

Henkilöstökulut

983 554,98

961 680,27

940 602,04

937 698,81

Toimintamenot
yhteensä

1.245 836,75

1.224 246,31

1.215 030,31

1.197 744,94

Toimintakate

1.179 169,41

1.174 960,04

1.151 740,30

1.157 502,29

alitus
22 698,88

ylitys
3072,04

alitus
867,63

alitus
12 460,58

Amanda
Karlsson
Pastori
Kallio

947,50

90,70

-

115,42

-

226 189,94 22 675,74

Liisa
Niemelä

46 044,71

4 625,85

922,78 0,01

- 28 855,56 12 942,59 207 067,35
165

5 886,53

2 534,53

Os. yhteisistä 1.1.2018

49 286,27

Pääoma 31.12.2018

66 667,34

Omat menot

Toimintatuotot

Yhteiset
menot

2018

Omat tulot

2017

Yhteiset tulot

2016

Pääoma 1.1.2018

2015

Testamenttirahastot

Budjettivarat

2,27

42 414,50 0,47
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VAPAAT VARAT 2018
Yleisen srk-työn rahasto 			
Tuotot				 20 492,96			
Kulut				
29 232,86 (Saldo 31.12.2017 - 29 537,28)
Yli-/alijäämä			
8 739,90
Saldo 31.12.2018
- 9125,93
						
Diakoniarahasto				
Tuotot				187 469,11			
Kulut				
117 504,05 (Saldo 31.12.2017
11 773,23)
Yli-/alijäämä			
69 965,06 Saldo 31.12.2018
44 913,50
						
Lähetysrahasto 				
Tuotot				
7 756,57		
Kulut				
15 349,08 (Saldo 31.12.2017
1 222,10)		
Yli-/alijäämä			
7 592,57
Saldo 31.12.2018 - 6 370,41
							
Vapaat varat yhteensä				
Tuotot				230 546,32			
Kulut				
182 791,27 (Saldo 31.12.2017 -16 541,95)
Yli-/alijäämä			
47 755,05 Saldo 31.12.2018
29 417,16

Metsäkirkon suvihartaudessa 3.6.2018 oli paikalla 66 henkeä ja yksi koira.
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