Kuva rippileiriltä 2019. KUVA: Terho Aalto

HÄMEENLINNA–VANAJAN
SEURAKUNTA

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

TOIMINTASUUNNITELMA
& TALOUSARVIO

2020
–
2022

Hämeenlinnanseurakunnat.fi

2

π

3

Timo Kalaja, kirkkoherra

1. Kohti uusia ulapoita

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toimintojen
suunnittelua on ohjannut vuodesta 2014 strategiapuu. Seurakunnan Strategia 2020:sta on jäänyt monen mieleen konkreettinen kuva puusta, joka kuvaa kasvua, elinvoimaa, juurevuutta, suojaa ja
pysyvyyttä. Se kuvaa hyvän seurakunnan elämää.
Juureva puu ottaa vastaan tuulet ja tuiskut. Joskus
se saattaa taipua, mutta vahvat juuret estävät sitä
kaatumasta.
Tulevana toimintavuonna 2020 seurakunnan
puuta ja näin suuren seurakunnan kohdalla kokonaista puutarhaa ryhdytään hoitamaan uudella tavalla. Uusi strategia tulee antamaan uudet suuntaviivat suurelle seurakunnalle. Uudistustyössä tarvitaan monenlaista ammattitaitoa, jotta puu ja koko
puutarha kasvaa ja säilyy elinvoimaisena. Viisainkaan ei osaa kaikkea, on osattava kuunnella toista.
Työssä on lupa olla myös eri mieltä. Kysellen ja neuvotellen kasvu jatkuu, eikä kenenkään tarvitse hakata päätään puuhun.
Strategiapuumme keskiössä on sanat ”Kaste
kantaa aina”. Kaste ja kummius valittiin koko seurakuntaa yhdistäväksi teemaksi vuodelle 2019. Kummius on julkista tunnustautumista Kristuksen kirkon työhön yhdessä seurakunnan kanssa. Näin toimien olemme kristillisen uskon vahvalla perustalla.
Tämä pohja on kestänyt ankarimmatkin taistot. Kaste ja kummius teema on edelleen vuonna 2020 toiminnan keskiössä.

Puun ja puuston hoitoon kuuluu myös karsiminen. Seurakuntamme kirkkoherranvirasto poistuu
vuoden 2020 alusta ja sen työ siirtyy osaksi Tampereen aluekeskusrekisteriä. Muutoksista huolimatta
neuvomme ja palvelemme seurakuntalaisia samassa paikassa kuin ennenkin.
Nyt julkisaatettu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja sen
toteuttamisen mahdollistava talousarvio on yhteistyön tulos. Se ei ole yksilösuoritus vaan vaatii vahvaa joukkuehenkeä. Puun juurelle on pysähdytty
oppimaan uutta ja innostavaa työotetta tulevalle
vuodelle. Kiitän teitä luottamushenkilöitä ja työntekijöitä osallistuvasta ja sitoutuneesta tavasta tehdä
tämä työ jälleen valmiiksi toteuttamista varten. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Vuoden 1984 syyskuusta lähtien olen saanut
palvella tätä seurakuntaa monissa eri tehtävissä.
Kiitollisuutta tunnen luontevasta yhteistyöstä luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakuntalaisten
kanssa. Tunnen, että olemme soutaneet samassa
veneessä yhdessä valitsemaamme suuntaan. Monipuolisesti lahjakas työntekijäjoukkomme on ideoinut ja ottanut vastaan uusia tavoitteita ja sitoutunut
niihin. Kiitos teille kaikille.
Joulukuun 1. päivä 2019 kirkkoherra Kimmo Reinikainen tarttuu hämäläisen kirkkoveneen peräsimeen. Uudet ulapat odottavat. Kirkon työntekijän
on aina syytä muistaa, että kirkkoherrat ja muut
työntekijät vaihtuvat, mutta se mikä pysyy, on
seurakunta.
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2. Perustehtävämme
Kutsumme uskomaan ja luottamaan armolliseen Jumalaan. Rohkaisemme välittämään
luomakunnasta sekä lähimmäisistä lähellä ja kaukana.

I 		 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

III 		 DIAKONIATYÖ

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta toteuttaa Hämeenlinnan entisen kantakaupungin ja entisen Rengon kunnan alueella Suomen ev. lut. kirkon asettamia tehtäviä niiden resurssien mukaan, kuin Hämeenlinnan seurakuntayhtymä sille osoittaa.
Seurakunnan tehtävänä on synnyttää ja vaalia
uskoa Jumalaan ja rakkautta lähimmäiseen. Kirkko
tuo keskelle arkista elämää Jumalan alati yllättävän
rakkauden sanoin, sävelin ja teoin.
Seurakunnallisen työn toteuttamiseksi meillä on
yli 70 työntekijää, monipuoliset toimitilat sekä laaja
maallikkojen ja vapaaehtoisten verkosto.
Seurakunta kohtaa ihmiset heidän elämänpiirissään. Erityisen vahva tämä kohtaaminen on ihmiselämän taite- ja murrosvaiheissa. Yleisen seurakuntatyön piiriin kuuluvat muun muassa päiväjumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä muu hengellinen työ, joka ei kuulu työaloille.

Diakoniatyön tehtävä on kohdata niitä seurakunnan
alueella asuvia, jotka tarvitsevat apua, tukea ja toivoa elämäänsä, ja erityisesti heitä, jotka ovat jääneet muun avun ulkopuolelle. Diakoniatyössä huomioimme ihmisen kokonaisuutena. Diakonia on todistusta armollisesta Jumalasta.
Diakoniatyön perustehtäviä ovat
• etsivä työ
• aineellinen auttaminen
• hengellinen ja henkinen tuki
• yhteyden luominen
• vapaaehtoistyön organisoiminen
• vaikuttaminen.

II 		 KIRKKOHERRANVIRASTO /
PALVELUTOIMISTO
Vuoden 2020 alussa kirkkoherranviraston tehtävät
siirtyvät Tampereen aluekeskusrekisteriin. Kirkkoherranviraston paikalle jäävässä toimistossa palvelemme seurakuntalaisia joustavasti ja ammattitaitoisesti. Hautatoimistossa tehdään edelleen hautatoimeen liittyvät sopimukset ja ylläpidetään hautarekisteriä. Tila- ja aikavaraukset hoidetaan palvelutoimistossa. Kirkolliset ilmoitukset tehdään yhdessä viestinnän kanssa. Palvelutoimistossa autetaan
myös kirkollisten toimitusten järjestämisessä.

IV 		

JUMALANPALVELUS- JA
MUSIIKKITYÖ

Seurakunnassa yhdessä oleminen, mutta myös yhdessä tekeminen ja jakaminen, on olennaista tilaisuuksissamme, kun rakennumme Jumalan hoidossa. Toteutamme mahdollisimman monipuolista, rikasta ja korkeatasoista jumalanpalveluselämää.
Musiikkityö tukee jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja muita musiikkitilaisuuksia, sekä tuo omalla tavallaan kuorojen ja eri soitinryhmien kanssa ilosanoman seurakuntalaisten keskelle.
Toiminta toteutetaan yhteistyössä eri työmuotojen, työntekijöiden, seurakuntalaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa.
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V 		 LAPSI- JA NUORISOTYÖ
Lapsi- ja nuorisotyön työala huolehtii kasteopetuksen antamisesta kaikissa työmuodoissaan. Työalan
tehtävä on rohkaista lapsia ja nuoria uskomaan luterilaisen tunnustuksen mukaisesti kolmiyhteiseen
Jumalaan. Luomme osallistujille mahdollisuuksia
saada myönteisiä kokemuksia itsestä, lähimmäisestä ja Jumalasta.
Lapsi- ja nuorisotyön perustyötä on:
• varhaiskasvatus (kerhot, iltatoiminta, tapahtumat, pyhäkoulutyö, päiväkotiyhteistyö, perhemessut ja leirit, perheen lapsille ja aikuisille, yhdessä ja erikseen)
• varhaisnuorisotyö (kerhot, kouluyhteistyö, retket, leirit ja tapahtumat)
• partiotoiminta (kattaa kaikki työmuodot)
• rippikoulut
• nuorisotyö (isoskoulutus, nuorten illat, diginuorisotyö, bänditoiminta, retket, leirit, tapahtumat, musamessut ja kouluyhteistyö)
• oppilaitostyö (toisen asteen oppilaitokset ja
ammattikorkeakoulu)
• lasten etujen valvonta lapsivaikutusarvioinnin
avulla.

VI 		 LÄHETYS- JA AIKUISTYÖ
Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin sanoman levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole
kristittyjä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa
teemme lähetystyötä lähetysjärjestöjen välityksellä. Seurakunnan sisällä pidämme yllä lähetystietoisuutta ja halukkuutta lähetyskannatukseen.
Aikuistyö järjestää toimintaa, joka vie evankeliumin sanomaa seurakunnan alueen aikuisväestön
keskuuteen. Se auttaa seurakuntalaisia löytämään
paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa.
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan lähetys- ja
aikuistyö vastaa seurakunnan lähetystyöstä, kokoontuvista ryhmistä, raamattuopetuksesta, aikuisrippikouluista, evankelioimistyöstä ja retriittityöstä.
• Autamme lähetysjärjestöjä viemään evankeliumia heille, jotka eivät sitä vielä tunne tai tuntevat hyvin huonosti.
• Tuemme lähetysjärjestöjä taloudellisesti nimikkolähettien, projektien ja kummioppilaiden
kautta.

• Taloudellinen tuki tulee seurakunnan verovaroista, myynnistä ja yksityisistä lahjoituksista.
• Kerromme seurakuntalaisille lähetystyöstä –
teemme lähetyskasvatusta ja vaikuttamistyötä.
• Tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden
lahjoittamiseen ja vapaaehtoistyöhön.
• Järjestämme toimintaa, jossa on mahdollisuus
hengellisen elämän rakentumiseen ja hoitamiseen, mahdollisuus hiljentyä ja saada opetusta
uskon sisällöstä.

VII 		

PERHENEUVONTA

Perheasiain neuvottelukeskus palvelee Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Valkeakosken asukkaita. Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan ja Janakkalan
kunnat sekä Janakkalan ja Sääksmäen seurakunnat
osallistuvat neuvottelukeskuksen toiminnan rahoitukseen. Perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on vahvistaa asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla heitä sielunhoidollisen
ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja
perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Palveluihimme kuuluvat myös ryhmätoiminta, perheasioiden sovittelu, työnohjaus sekä parisuhde- ja perheteemoihin liittyvä koulutus ja luennointi.

VIII SAIRAALASIELUNHOITO
Sairaalasielunhoidon piiriin kuuluvat Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan Terveyspalvelut Vanajaveden sairaala sekä Koivikkokoti. Sairaalasielunhoito on kirkon työtä yhteiskunnan laitoksissa, joissa sairaalasielunhoitajat työskentelevät potilaita, omaisia ja henkilökuntaa tukien. Työtapoina
ovat muun muassa sielunhoito, hartaudet, työnohjaus ja koulutukset.
Sairaalasielunhoitoa varten on solmittu sopimus
KL 12:1:n perusteella. Sopimuksen mukaan sairaalasielunhoitoon osallistuvat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien alueella toimivat seurakunnat. Sopijaseurakunnat ovat Hämeenlinna-Vanaja, Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi,
Loppi, Riihimäki, Tammela, Tuulos ja Ypäjä.
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IX 		

VIESTINTÄ

Viestinnän tarkoitus on tukea seurakunnan strategian toteutumista tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Suunnittelemme ja koordinoimme seurakunnan viestintää ja teemme aktiivisesti yhteistyötä median ja eri sidosryhmien kanssa.
Vastaamme seurakunnan viestintäkanavien ylläpidosta ja niiden kehittämisestä. Tuotamme ja julkaisemme Kotikirkko-lehteä sekä erilaisia esitteitä ja muita materiaaleja. Teemme näkyväksi seurakunnan toimintaa ja tapahtumia eri kohderyhmille ja
nostamme esiin ajankohtaisia ja kutsuvia sisältöjä,
joista seurakunnan perustehtävä tulee esille.
Viestintä vastaa seurakunnan visuaalisesta ilmeestä sekä huolehtii kriisiviestinnästä ja maineen
rakentamisesta yhdessä seurakunnan johdon kanssa. Kehitämme seurakunnan työnantajakuvaa ja
luotaamme aktiivisesti seurakunnan toimintaympäristön muutoksia.

X 		 KEHITTÄMINEN
Seurakunnassa toimii kehityskappalainen, jonka
tehtävänkuvaan on liitetty rekrytoinnista vastaamisen lisäksi seurakuntatyön kehittämiseen liittyviä asioita, kuten luoda ajantasaista kokonaiskuvaa
muuttuvasta seurakuntaympäristöstä. Kehityskappalainen etsii uusia ratkaisuja työympäristön kehittämiseksi ja tutustuu seurakuntien erilaisiin hallinnollisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin. Lisäksi hän
pohtii kehittämissuunnitelmien edellyttämiä toimenpiteitä ja tehtäviä.

Kehityskappalaisen toimenkuvaan liittyvät eri
tavoin ainakin henkilöstön kehittämissuunnitelma, osaamiskartoitukset, esimiestyön tehostaminen, henkilöstö-, kiinteistö- ja seurakuntastrategian luominen ja jatkokehittely sekä muutoksen hallinta. Kehityskappalainen etsii uusia näkökulmia
seurakuntatyöhön.
Tavoitteena on, että seurakunnassa
• opitaan asettamaan realistisia tavoitteita ja
arvioimaan saavutettuja tuloksia
• opitaan kehittämään toimintoja seurakuntalaislähtöisesti, monipuolisesti ja kiinnostavasti
• opitaan itsenäiseen ja rohkeaan työotteeseen, joka auttaa uudistumaan ja luomaan jotakin uutta seurakuntastrategian osoittamaan
suuntaan
• löydämme ja tunnistamme työyhteisömme
kehittämiskohteet
• opimme vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olemassa olevien lisäksi
• osaamme toimia paremmin muutosprosessin
keskellä
• kehitämme työskentelytapojamme
suunnitelmallisemmiksi
• verkostoidumme ja vaihdamme kokemuksia
asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa
• tunnistamme vahvuutemme ja kehitämme
niitä
• kehitämme viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
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3. Yleiskatsaus ja johtopäätökset
edellisten vuosien toiminnasta
Yleiskatsauksessa kuvaamme seurakunnan toimintaympäristöä ja siinä tapahtuneita
muutoksia, jotka ohjaavat toiminnan suunnittelua tai vaikuttavat siihen.

I 		 KIRKKOHERRANVIRASTO /
PALVELUTOIMISTO
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherranviraston palveluja käyttävät asiakkaat ovat yhä enemmän siirtyneet käyttämään verkkopalveluja esimerkiksi todistusten tilaamisessa ja kasvotusten tapahtuvan palvelun tarve on vähentynyt. Vuoden 2020
alussa suuri osa kirkkoherranviraston tehtävistä siirtyy Tampereen aluekeskusrekisteriin valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Seurakuntalaisia palvellaan kuitenkin jatkossakin Rauhankadulla,
jotta verkkoasiointiin tottumattomat henkilöt saavat asiansa hoidettua sujuvasti.
Hautaustoimistossa saatamme Rengon hautarekisterin manuaalista hautaohjelmaa edelleen koneelliseen muotoon. Tarkoitus on myös liittää Kalvolan ja Hauhon Satus-hautarekisterin tiedot Innofactorin ohjelmaan. Palvelutoimistossa tiedonsaanti tapahtumista on haasteellista. Jatkossa palvelutoimisto ja viestintä panostavat henkilökunnan kouluttamiseen ja ohjeistamiseen, jotta pirstaloituneen
tiedon etsimiseen ei kuluisi niin paljon aikaa.

II 		 DIAKONIATYÖ
Yhteiskunnassa käytävä keskustelu sosiaali- ja terveystoimen säästöistä ja leikkauksista näkyy ja kuuluu edelleen diakoniatyön arjessa. Ajanvarauksen
kautta tulee paljon asiakkaita ja he joutuvat odottamaan päästäkseen työntekijän vastaanotolle. Perheiden ja yksittäisten henkilöiden ongelmat ovat
monitahoisia ja asioiden selvittelyyn menee yhä
enemmän aikaa. Asiakkaiden auttamiseksi yhteistyötä on lisätty erityisesti sosiaalitoimen ja Kelan
kanssa.

Löytävä vanhustyö -hanke oli onnistunut ja sen
juurruttaminen diakoniatyöhön jatkuu. Löytävä
vanhustyö mahdollistaa uudenlaista toimintaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien vanhusten
tukemiseksi. Muun muassa Hoksauta minut -kortit,
ystäväkirje ja verkostotapaamiset yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuvat.
Vanhustyössä leiri- ja retkipäivät ovat osoittautuneet suosituiksi. Osallistujat tulevat kodeista ja
hoivayksiköistä ympäri seurakuntaa.Mielenterveysja vammaistyössä leirit ovat suosittuja. Vammaistyön leireille, erityisesti erityisrippikouluun, tarvitaan riittävästi työntekijöitä.
Vapaaehtoiskeskus Pysäkki on toiminut Kumppanuustalossa, Keinukamarilla, Voutilakeskuksessa ja Rengossa eri toimipisteissä. Pysäkin vapaaehtoiset ovat toimineet seurakunnan ikäihmisten kerhoissa ja osallistuneet Avoin Poltsari -tapahtumien
kahvitukseen ja iltapalojen tekoon. Yhteistyötä tehdään ja kehitetään seurakunnan eri työalojen kanssa sekä muiden toimijoiden kesken. Digitaalisuuden
haltuunottoa jatketaan ja pyrimme löytämään uusia
tapoja olla vuorovaikutuksessa ikäihmisten parissa.
Eläköitymisen seurauksena tehtävä rekrytointi on
merkittävä asia työn kehittämisen kannalta.
Diakoniatyön tärkeä tehtävä on yhteisöllisyyden
luominen erilaisten ihmisten kesken. Yhteisöllistä
toimintaa lisätään ja kehitetään Jukolan Lintukodossa Yhteinen keittiö -hankkeen avulla. Toimintatavaksi on muotoutunut aamupuuro kerran viikossa.
Lintukodon lähiömessuihin kutsutaan kaikkia kokemaan hengellistä yhteyttä.
Diakoniatyön haasteena on reagoida yhteiskunnassa ja seurakunnan alueella tapahtuviin muutoksiin. Muutoksessa olevan työn tukena on verkostoituminen seurakunnan eri työalojen, seurakuntalaisten, vapaaehtoisten ja alueen eri toimijoiden kanssa. Diakonian työtehtävien uudelleen organisointi,
suunnittelu ja arviointi korostuvat tulevina vuosina
työntekijöiden eläköitymisten vuoksi.
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III 		 JUMALANPALVELUS- JA
MUSIIKKITYÖ
Jumalanpalveluselämä toteutuu Hämeenlinnan, Vanajan, Rengon ja Lintukodon kirkkotiloissa. Pääjumalanpalvelusten lisäksi toteutetaan erityisjumalanpalveluksia mainituissa kirkoissa sekä Poltinahon seurakuntatalolla ja kahdessa leirikeskuksessa, joitakin myös luonnossa.
Kirkkoväärtitoimintaa kehitetään mahdollisemman monipuoliseksi. Seurakunta käy museoviraston kanssa keskusteluja Hämeenlinnan kirkon päivittämiseksi mahdollisimman monipuolista käyttöä
varten.
Osa seurakunnan kuoroista on projektikuoroja, jotka harjoittelevat esimerkiksi suurimpia kirkollisia juhlapyhiä varten. Yksi kanttorin viroista painottuu edelleen gospel-musiikin ympärille. Muut
virat jakautuvat tasaisesti musiikin johto-, urku- ja
laulupainotteisesti.
Musiikkielämä toteutuu niin jumalanpalveluksissa, konserttitoiminnassa kuin musiikkikasvatuksenkin alueella. Jumalanpalvelusmusiikin toteuttamisen tavoitteena on erityisesti seurakunnan omien musiikkiryhmien aktiivinen osallistuminen. Jumalanpalveluksiin ja konsertteihin osallistuu myös
ulkopuolisia laulajia ja soittajia. Musiikkikasvatusja kuorotyö tavoittavat kaikki ikäryhmät lapsista
eläkeläisiin.

IV 		 LAPSI- JA NUORISOTYÖ
VARHAISKASVATUS
Yhteiskunnan muutos haastaa erityisesti seurakunnan lapsi ja perhetyötä pohtimaan työn sisältöjä ja
toimintamalleja. Pikkulapsiperheiden tavoittamiseksi tulee löytää uusia kanavia.
Tällä hetkellä päiväkerho tavoittaa reilun 10 %
3–5-vuotiaista lapsista, eikä päivällä järjestettävää
toiminnan osallistujamäärä ole kasvussa. Tällöin
myös iltaisin ja viikonloppuisin tehtävän sekä päiväkodeissa tapahtuvan työn merkitys kasvaa.
Haastena on sekä seurakunnan varhaiskasvatuksesta olevien mielikuvien muuttaminen mutta
myös muusta toiminnasta, kuin päiväkerhoista tiedottaminen seurakuntalaisille kanavien runsauden
takia. Tällä hetkellä käytämme viestintään Kotikirkko-lehden lisäksi Hämeen Sanomia, Kaupunkiuutisia, Facebookia, Instagramia ja neuvoloiden ilmoitustauluja sekä päiväkerholaisten ja syntymäpäiväkorttien mukana meneviä mainoksia.
Erilaisista kokeiluista voidaan mainita onnistumisena Kirjepyhis, jonka tilaajamäärä on jatkuvassa

kasvussa. Kirjepyhikseen lisäarvoa tuotetaan Onnikarhun videoilla. Jatkossa on mietittävä kirjepyhiksen laajentamista myös nuorimpien koululaisten
pariin, sillä se on hyvä tapa tukea perheessä tapahtuvaa kristillistä kasvatusta ja perheen yhteistä kokoontumista pyhän äärelle.
Pidempiaikainen sitoutuminen säännölliseen
toimintaan ei houkuttele kaikkia. Lapsityön tapahtumissa on ollut mukavasti kävijöitä, mutta tapahtumien houkuttelevuuteen tulee edelleen kiinnittää
huomiota.
Tärkeää on yhä luoda perheille mahdollisuuksia saada vertaistukea pikkulapsivaiheessa. Mentalisaatiopohjaiset vanhempainryhmät (Lapsi mielessä ja Vastuuta vanhemmuuteen) on luotu tähän
tarpeeseen. Myös erilaiset matalan kynnyksen perhekerhot vastaavat tähän tarpeeseen ja lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin olevaa toimintaa on kehitetty
ja lisätty.

VARHAISNUORISOTYÖ
Partiolippukuntien säännöllinen viikkotoiminta tavoittaa paljon lapsia ja nuoria. Vasta aloittanut Partiolippukunta Wanajan Ilves sai viime syksynä huomattavasti suuremman määrän jäseniä, mitä oltiin
ennalta odotettu. Viidennen lippukunnan aloittaminen mahdollisti myös sen, että kaikille halukkaille lapsille löydettiin partioryhmä jostain seurakunnan lippukunnasta. Partiotoiminta on täysin vapaaehtoisten pyörittämää ja toimii vain jos meillä on aktiivisia ja sitoutuneita aikuisia toiminnassa mukana.
Ilahduttavaa on ollut perhepartion ja seurakunnan lapsityön yhteistyö, joka on ollut hyvin käytännönläheistä toimintaa ja liittänyt pikkulapsiperheitä
hyvin seurakunta- ja partioyhteyteen.
Kouluyhteistyö alakoulujen kanssa on koettu
tärkeäksi ja seurakunta on toivottu yhteistyökumppani koulujen kanssa. Erityisesti leirikoulut ovat kysyttyjä yhteistyön muotoja, mikä haastaa jo työntekijä- ja leirikeskusresursseja. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat myös kouluyhteistyöhön ja etsimmekin parhaillaan erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä
koulujen kanssa. Yhteistyötä tehdään alakouluissa
koulun oman tahdon mukaisesti, eivätkä koulut ole
näin ollen samanarvoisessa asemassa.
Varhaisnuorten kerhot tarjoavat lapsille ilmaisen ja säännöllisen harrastusmahdollisuuden, jossa lapsi kohtaa turvallisia aikuisia ja vanhempia nuoria. Haluamme panostaa kerhonohjaajien koulutukseen ja tukemiseen, jotta ohjaajat pystyvät toimimaan vaativassa tehtävässä. Kerhonohjaajien tukena toimii kerhonohjaajapäivystys, jossa päivystäjinä toimii koko varhaisnuorisotyön tiimi. Kerhotyössä aletaan miettimään myös entistä enemmän
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yhteistyömahdollisuuksia varhaiskasvatuksen
kanssa. Kerhotoimintaa tulisi myös kehittää tämän
päivän tarpeisiin vastaavaksi, jotta vapaaehtoiset
ja kerholaiset pysyisivät tulevaisuudessakin toiminnassa mukana.
Erilaiset varhaisnuorten leirit ovat kysyttyjä varhaisnuorten keskuudessa. Leirikeskusresurssit ovat
haasteena erilaisten leirien järjestämisessä.

NUORISOTYÖ
Nuorten musiikkitoiminta tavoittaa vuosittain uusia nuoria seurakunnan toiminnan piiriin. Musiikkitoiminta jatkuu edelleen laajentuvana, kokeilevana
ja kehittyvänä nuorisotyön toimintamuotona. Musamessubändille tuodaan uutena haasteena oma
kevätprojekti.
Isoskoulutus on pyörinyt muutaman vuoden yksivuotisena. Tämä on koettu hyväksi ja koulutusta
kehitetään edelleen palautekyselyiden ja uusien ideoiden kautta.
Isosvuoden jälkeen apuohjaajatoiminta jatkuu edelleen. Apuohjaajat eli ampparit ovat mukana kouluttamassa uusia isosia sekä syventämässä omaa isoskoulutustaan. Tulevana vuonna lisäämme apuohjaajien vastuuta isoskoulutuksessa. Amppareita koulutetaan myös ehtoollisavustajiksi musamessuihin, nuorten toimintaan ja
konfirmaatiomessuihin.
Avoimessa toiminnassa järjestämme retkiä, leirejä ja tapahtumia aika ajoin. Nuorteniltojen tavoitteena on kävijämäärien kasvattaminen sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen nuorteniltoihin ja muuhun toimintaan. Koeviikkokahveja jatketaan ja niistä tiedottamista lisätään. Musamessut jatkuvat edelleen ja niiden syksyn osallistujamääriä pyritään kasvattamaan – samoin luomaan aktiivista nuorten suunnitteluryhmää messujen ympärille.
Diginuorisotyön lanileirejä järjestetään neljä
avointa ja kaksi Crew-nuorten leiriä. Kesän 2020 lopulla tarjoamme pelaajille “Paluu arkeen” -lanileiriä,
jonka tavoitteena on auttaa pelaajia takaisin arjen
rytmiin ennen kouluvuoden alkua.
Bunkkeri-toiminnalle on saavutettu paikallinen
tunnettavuus nuorten keskuudessa. Tämän seurauksena peli-tilojen kävijämäärät ovat olleet hyviä, mutta toiminnan pitää jatkossakin olla sisällöllisesti sekä puitteiltaan kehittyvää, jotta sen tavoitteet toteutuvat. Tarkoitus on saada sama nuori
osallistumaan toimintaan useamman kerran. Seurakunta on yhteistyötahona myös Verkatehtaalla vuonna 2020 järjestettävässä Hämpton Games
-pelitapahtumassa.

Nuorille tarjoamme tavoitteellisen pelaamisen
harjoittelumahdollisuuksia, sekä Hämeenlinnan
yhteiskoulun kanssa järjestetään tavoitteellisen pelaamisen valinnaiskurssi. Kurssin mallia tarjotaan
myös muille kouluille.
Kouluyhteistyössä Nummen yhtenäiskoululla jatkuu viikoittain kokoontuva poikien ja tyttöjen
ryhmä, jossa nuoria tuetaan heidän omissa koulunkäynnille asettamissaan tavoitteissa. Nummen
yhtenäiskoululla seurakunnan nuorisotyö on myös
mukana “seiskaluokkapäivillä”, jotka pidetään Loimalahden leirikeskuksessa. Muilla yläkouluilla yhteistyötä tehdään koulun aloitteesta.

RIPPIKOULUTYÖ
Sähköinen rippikoulupalaute on kuluneen vuoden
aikana kehittynyt niin, että tulokset näkyvät jo kahden viikon päästä rippikoulun päättymisestä. Kaikista rippikoululaisista n. 70 % vastasi kyselyyn.
Vastausten perusteella rippikoulut vuonna 2019
ovat olleet onnistuneita. Ehtoollisella ennen leirijaksoa kävi 67 % rippikoululaisista. Ehtoollisen merkitystä on tulevana vuonna korostettava, sillä nuoret
kokevat sen hyvänä.
Rippikoulun turvallisuuskysymyksiin tulee jatkossa paneutua huolellisesti, vaikka mitään hälyttäviä riskejä ei ole näkyvissä. Jumalanpalvelusten
osalta toimintaa tulee kehittää niin, että rippikoululaiset ovat enemmän osallisia eikä vain vieraana. Tammikuun riparistartin sisältöön on kiinnitetty huomiota ja työ sen kehittämiseksi on aloitettu.
Työntekijöiden kouluttamisen kautta pyritään
entistä paremmin yhtenäistämään seurakuntamme rippikoulujen käytäntöjä. Muutaman viime vuoden aikana tähän on määrätietoisesti pyritty, mutta
työtä on vielä paljon. Vuoden 2019 palautteen perusteella rippikoulumme ovat turvallisia ja niissä on
pääosin hyvä olla.
Sen sijaan kristinuskon keskeisimpien asioiden
sisäistäminen on haastavaa ja siinä tulee miettiä
keinoja millä asia saadaan kiinnostavammaksi. Yhdessä seurakunnan viestinnän kanssa tulee miettiä
informaatiomateriaalin kehittämistä ja uudistamista. Kiinteistötoimen kanssa leirikeskusten kuntoa ja
toimintamahdollisuuksia pitää selvittää ja mahdollisesti kehittää.
Musiikkirippikoulu ei muutaman vuoden yrityksen jälkeen lähtenyt toimimaan, joten sitä ei enää
tarjota. Vuonna 2019 tarjottiin kaksijaksoista talvirippikoulua, joka ei innostanut nuoria. Vuodelle
2020 sitä ei enää tarjota.
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OPPILAITOSTYÖ
Oppilaitospapin työalalla on noin 11 000 opiskelijaa
2 000 henkilökuntaan kuuluvaa seurakuntalaista.
Seurakunnan läsnäolo oppilaitoksissa ei ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii aktiivista läsnäoloa, hyviä henkilöstösuhteita ja työn jatkuvaa kehittämistä yhdessä oppilaitoksissa työtä tekevien kanssa.
Olemme löytäneet toimivia muotoja kohdata opiskelijoita ja henkilökuntaa järjestämällä tapahtumia oppilaitoksissa sekä tuomalla henkisen hyvinvoinnin osaamista oppilaitosten omiin tapahtumiin.
Haasteena on saada opiskelijoita mukaan muualla
kuin oppilaitoksissa järjestettävään toimintaan ja
saada mukaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat. Pyritään järjestämään erilaisia toimintamuotoja ja markkinoimaan tapahtumia hyvin,
erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Oppilaitospappien vaihtuvuus on hieman hidastanut yhteistyökuvioiden solmimista eri oppilaitoksissa. Mitä enemmän oppilaitoksissa on oltu läsnä,
sitä enemmän halukkuus yhteistyöhön on kasvanut.

V 		 LÄHETYS- JA AIKUISTYÖ
Seurakunnalla on nimikko-/kannatussopimus kirkon kaikkien lähetysjärjestöjen kanssa, mikä tarkoittaa yhteensä 15 sopimusta. Seurakunnan lähetystyötä tukee joukko innokkaita seurakuntalaisia.
Koska aktiivisten seurakuntalaisten joukko ikääntyy, olisi tärkeä saada mukaan uusia lähetystyöstä
innostuneita seurakuntalaisia. Uusien seurakuntalaisten tavoittamiseksi ja mukaan kutsumiseksi tarvitaan uusia keinoja.
Aikuistyössä pienpiirit, retket, luennot, katekumenaatti, retriitit, Tuomasmessut ja muut aikuistyön järjestämät tilaisuudet ovat osa vakiintunutta seurakuntatoimintaa. Haasteena on löytää uusia
ihmisiä jo hyvin toimiviin tilaisuuksiin. Kaikessa toiminnassa ensiarvoisen tärkeää on ihmisten kohtaaminen, huomioiminen ja osallistaminen.

VI 		

PERHENEUVONTA

Perheneuvonnan kysyntä on suurta. Vuonna 2019
asiakasmäärä ja asiakkaiden kanssa tehdyn työn
määrä kasvoivat edellisvuosiin verrattuna. Asiakasja työmäärän kasvun myötä jonotusajat ovat pidentyneet. Vuoden 2018 syksystä alkaen asiakkaat ovat
odottaneet ensimmäistä käyntikertaa keskimäärin
kahden kuukauden ajan, kun normaali jonotusaika
on kolme-neljä viikkoa. Jotta asiakkaat saisivat avun

nopeammin olisi tärkeää saada perheneuvontaan
lisää työvoimaresurssia. Yksi perheneuvojan virka
on ollut täyttämättä vuodesta 2013. Valtakunnallisesti perheneuvonnan resursseja on lisätty viime
aikoina esimerkiksi Helsingissä, Tampereella sekä
Seinäjoella.
Eroryhmä on ollut pitkään perheneuvonnan kysytty ja pidetty ryhmätyön muoto. Sen rinnalle ovat
tulleet murrosikäisten äideille suunnattu Kamalat äidit -ryhmä sekä Luova suhde -taideterapeuttinen parisuhderyhmä. Molemmat ovat osoittautuneet onnistuneiksi ryhmiksi ja niiden järjestäminen
on jatkossakin mielekästä.
Valtakunnallinen sote-uudistus elää muutoksen
aikoja. Hallituksen vaihduttua uudistus hakee uutta suuntaa. Siihen liittyen muun muassa Kanta-Hämeessä selvitellään maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen mahdollisuutta. Perheneuvonta on seurannut uudistuksen vaiheita ja ollut aktiivisesti mukana uudistukseen liittyvän Lapsi- ja perhepoliittisen muutosohjelma LAPE:n toteutuksessa. Tätä työtä on syytä
jatkaa.

VII 		

SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalat ja sairaanhoitopiirit ovat eläneet viime vuosina muutoksessa, johon syynä ovat olleet
muun muassa kehittyvä hoitotyö ja sote-uudistus.
Sote-uudistus on tuonut työpaikoille omat haasteensa, jotka ovat näkyneet eri tavoin niin sairaaloissa tehtävässä työssä kuin itse sairaalaorganisaatioissa. Kantasairaala-hankkeen käynnistyminen on
tuonut mukanaan omat haasteensa. Huoli tulevaisuudesta vaikuttaa arjen työhön.
Potilaiden kohdalla muutokset hoitotyössä ovat
näkyneet muun muassa lyhenevinä hoitoaikoina, joka puolestaan on lisännyt vaihtuvuutta. Näin ollen
myös sairaalasielunhoidon hoitokontaktien pituus
on lyhentynyt ja olemme eläneet osana tätä muutosta. Lyhyidenkin hoitojaksojen aikana olemme
päässeet kohtaamisissa vaikuttavuuteen.
Sairaalasielunhoitoon on edelleen suuri tarve.
Syynä tähän on muun muassa potilaiden ja heidän
omaistensa sekä henkilökunnan lisääntynyt avuttomuus kuoleman ja surun käsittelyssä. Sielunhoidolliset keskustelut ja erilaiset hartaudet ovat olleet
keinojamme, joilla auttaa ihmisiä elämän loppuun
liittyvissä kysymyksissä. Näin toimien olemme vapauttaneet henkilökuntaa heidän perustehtäväänsä eli hoitotyöhön.
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Hoitohenkilökunta on se henkilöstöryhmä, joka on myös kantanut osansa muutoksesta. He ovat
edelleen tärkein linkki meidän ja potilaiden välillä.
Keskitymme yhä enemmän henkilökunnan työssä
jaksamisen tukemiseen sekä yhteistyöhön heidän
kanssaan. Tähän yhteistyöhön ja sen syventämiseen antaa oman mahdollisuutensa toisen sairaalasielunhoitajamme pätevyys työnohjaaja.

VIII

VIESTINTÄ

Vuoden 2019 aikana viestinnän painopisteet olivat
erityisesti sisäisen viestinnän, verkkoviestinnän
ja seurakunnan graafisen ilmeen kehittämisessä.
Viestinnän jatkuvana haasteena on niiden ihmisten
tavoittaminen, jotka eivät osallistu seurakunnan toimintaan, mutta ovat muuten kiinnostuneita hengellisistä kysymyksistä.
Selkeänä trendinä varsinkin nuorten keskuudessa voidaan havaita oman itsensä etsimisen ja kehittämisen. Esimerkiksi erilaisia paikkoja kirkkotilojen
ulkopuolelta kaivataan hiljentymistä varten, jolloin
myös seurakunnan tulisi tuottaa materiaalia, jota
ihmiset pystyvät käyttämään itsenäisesti. Toisaalta myös tarve yhteisöjen luomiselle ja yhteisöihin
kuulumiselle nostaa päätään vahvemmin.
Odotusten mukaisesti kirkkoherranvaali kiinnosti ihmisiä ja sai paljon medianäkyvyyttä. Uuden kirkkoherran ensimmäinen vuosi tuo myös viestinnällisiä haasteita sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän
suhteen. Samalla on hyvä tilaisuus käydä läpi viestinnän käytäntöjä ja panostaa myös uusien yhteistyösuhteiden luomiseen.

Kaste ja kummius -teemaa nostettiin esille ja toteutettiin yhdessä muiden työalojen, etenkin lapsija nuorisotyön kanssa. Seurakunnan uusi ilme julkaistiin keväällä ja sen myötä myös kaste ja kummius -materiaalien, kuten kastetodistusten, uusiminen aloitettiin. Kaste ja kummius -teeman viestintää ja aiheiden merkitystä tuotiin esiin eri kanavien ja tapahtumien avulla. Tähän työhön tulee panostaa myös jatkossa.
Sisäisen viestinnän tukemiseksi rakennettiin koko seurakuntayhtymää palveleva intranet, jonka toteutusta viestintä johti. Työntekijöiden toiveeseen
yhteisestä keskustelukanavasta vastattiin Yammerin avulla. Koko yhtymässä on tarkoitus ottaa Office365-pilvipalvelut laajemmin käyttöön. Uudistuksilla suunnataan kohti joustavampia, ajasta ja paikasta riippumattomia työtapoja. Viestintä on toiminut veturina myös näissä uudistuksissa.
Teknisesti tiensä päähän tulleiden verkkosivujen
osalta tavoitteena on selkeämmät ja helposti mobiililaitteilla käytettävät sivut. Vuoden 2019 aikana
avautuvien uusien verkkosivujen sisällöllinen rikastaminen monikanavaisen materiaalin tuottaminen
jää vuoden 2020 tehtäväksi.
Vuoden 2020 panostetaan myös muutosviestintään. Uuden kirkkoherran lisäksi myös seurakunnan
liittyminen Tampereen keskusaluerekisteriin sekä
yhtymän tasolla aloitettava ympäristöasioihin ja hiilineutraliuteen liittyvä työ tuo muutoksia käytännön
töiden suorittamiseen. Erilaiset muutokset ja uudistukset yhdistettynä hiljalleen heikkenevään taloustilanteeseen voivat luoda työyhteisöön epävarmuutta, johon tulee tarttua muutosviestinnän ja -johtamisen keinoin.
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4. Näkymme
Strategian Näkymme-kirjaukset kuvaavat seurakunnan tavoitetilaa. Strategiakauden päättyessä vuonna 2020 kaikkien Näkymme-tavoitteiden tulisi toteutua
seurakunnassa.
Tavoitteiden aikajänne vaihtelee. Osa tavoitteista on
totta jo nyt ja haluamme niiden säilyvän ennallaan
jatkossakin. Toiset tavoitteet taas ovat vasta kaukaisessa horisontissa, mutta pyrimme niitä kohti
aktiivisesti ja yhdessä tehden.
Tässä luvussa esitellään lyhyesti työalojen asettamat osatavoitteet, joiden kautta pyrimme kohti yhteistä näkyä. Kaikilla työaloilla ei ole jokaiseen
näkyyn tähtääviä toimia. Suunnitelmaan on kirjattu
vain oleellisia ja vaikuttavia tavoitteita. Keinoja on
kuvattu vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä tavoitteiden ymmärtämiseksi. Arjen työtä varten
työalat ovat laatineet yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ja toimintakalenterit.

Suunnitelmaan on kirjattu, miten työalat aikovat
seurata, mitata ja arvioida työn tuloksellisuutta tavoitteita kohti kuljettaessa.
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I

KERROMME SEURAKUNNASTA JA SEN SANOMASTA USKOTTAVASTI,
VUOROVAIKUTTEISESTI JA MONIPUOLISESTI.
TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Yleinen seurakuntatyö

Kirkollisissa
toimituksissa läsnä olevat
seurakuntalaiset kokevat
pyhyyden läsnäolon.

Toimituskeskustelujen
laadukkuuteen satsataan.

Saatu palaute.

Diakoniatyö

Kutsumme ihmisiä
vuoropuheluun uskosta ja
Jumalasta.

Keskustelu,
toiminnallisuus, luovuus.
Työvälineinä Raamattu,
rukous, virsikirja,
kristillinen symboliikka.

Oma arviointi ja saatu
palaute.

Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Jumalanpalveluksen tulee
aina olla seurakunnan
juhla. Julistamme
evankeliumia sanan ja
musiikin voimin.

Jumalanpalvelukset,
kasuaalitoimitusten
musiikki, kuorot, konsertit.

Oma arviointi ja saatu
palaute. Erilaisten
tilaisuuksien määrät ja
osallistujamäärät.

Lapsi- ja nuorisotyö

Kohtaaminen,
läsnäolo, ilo, leikki ja
tavoitteellisuus näkyvät
varhaiskasvatuksessa.

Viestinnässä, toiminnan
suunnittelussa ja
toiminnassa vastataan
ihmisten toiveisiin,
jokainen osallistuja
huomioidaan yksilönä.

Tapahtumissa kävijöiden
määrä.

Seurakunnan
varhaiskasvatus
tukee alueellamme
perhepartiota.

Seurakunnan työntekijä
toimii yhteistyössä
lippukuntien
vapaaehtoisten kanssa
perheiden parissa
tehtävässä työssä.

Yhdessä järjestettyjen
tapahtumien määrä ja
perhepartiolaisten määrä.

Partiossa seurakunta
on näkyvästi mukana
lippukuntien arjessa.

Seurakunnan työntekijä
mukana lippukunnan
arjessa ja myös alueen
ja piirin tapahtumissa,
joissa mukana on omia
seurakuntalaisiamme.
Tarjotaan materiaalia ja
tukea johtajille.

Tilastointi. Vuonna 2020
viiden lippukunnan
yhteisellä leirillä mukana
oleminen.

Seurakunta on toivottu
yhteistyökumppani
koulujen kanssa.

Koulujen tuntivierailut
ja vuoden juhlapyhien
yhteistyö.

Tilastointi.

Rohkaisemme nuoria
etsimään omaa
Jumalasuhdettaan ja
tuemme heitä uskon
harjoittamisessa.

Luodaan tilanteita, joissa
nuorta opastetaan
itsensä tutkimiseen ja
mahdollistetaan uskon
harjoittamisen tilanteita
esim. hartauksilla ja
messuilla (musamessut).

Tapahtuma- ja
osallistujamäärät.

Rippikouluissa
panostetaan avoimuuteen
ja huomioimme nuorten
toiveet.

Opetellaan kysymään
ja kuuntelemaan
rippikoululaisten toiveita.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Kerromme Jumalan
kaikki maailman rajat
ylittävästä rakkaudesta.
Tarjoamme aikuisille
mahdollisuuksia osallistua
seurakunnan toimintaan
ja huolehdimme
lähetystyömme
tarkoituksenmukaisuudesta.

Tuemme
lähetysjärjestöjen työtä
ulkomailla. Viemme
evankeliumia aikuisille
heille sopivalla tavalla,
myös maahanmuuttajat
huomioiden. Ylläpidämme
osallistumisen kulttuuria.

Oma arvio. Saatu palaute.

Lähetys- ja aikuistyö
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Perheneuvonta

Perheneuvonnan
työntekijöiden
ammattitaidon
ylläpitäminen.

Koulutustarpeen
suunnittelu, koulutukseen
tarvittavien resurssien
turvaaminen ja
koulutussisältöjen
jakaminen.

Toteutuneet koulutukset.

Sairaalasielunhoito

Hartauksiin
osallistuminen on
mahdollista sairaalassa ja
saattohoidossa.

Teemojen liittyminen
kirkkovuoteen ja sen
sanomaan.

Toteutunut suunnitelma.

Hartaudet:
• aikuispsykiatrian neljä
osastoa, 2 vkon välein
• ehtoollishartaudet
Vanajaveden
sairaalassa 2 vkon
välein
• Koivikkokodin hartaudet
16 krt / vuosi.
Viestintä

Tarjoamme ajantasaista
ja monipuolista
tietoa seurakunnasta,
sanomasta, toiminnasta ja
taloudesta.

Viestimme aktiivisesti
eri kanavissa ja
tuotamme niihin
monipuolista sisältöä,
painottaen erityisesti
verkkoviestintää ja
sosiaalista mediaa.

Kanavien käyttömäärät ja
kanavakohtaiset tilastot.
Mielipidekirjoituksia
6 kpl / vuosi.
Uutiskirjeiden
säännöllinen lähetys.
Hengellisten somevideoiden tuottaminen.

Yhä useampi
hämeenlinnalainen
pysähtyy kirkon sanoman
äärelle ja omakohtaisen
merkityksen.

Huomioimme faktojen
rinnalla asioiden
merkityksellisyyden ja
herätämme ihmisissä
tunteita.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Huolehdimme
seurakunnan
yhteisökuvasta ja
maineesta.

Analysoimme
seurakuntaan liittyvien
aiheiden näkymistä
mediassa.

Varmistamme
seurakunnan
moniäänisyyden.

Oma arvio ja saatu
palaute.
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II KULJEMME PYHÄN HENGEN JOHDATUKSESSA TURVAUTUEN YKSIN
KRISTUKSEN ARMOON.
TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Diakoniatyö

Hengellisyyden
vahvistaminen yhteisessä
tavassa olla ja toimia.

Pidämme hartauksia
ja rukoilemme
yhdessä erilaisissa
kokoontumisissa ja
kohtaamisissa. Yhtenä
teemana on kaste.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Musiikin tarjonnan
laajassa kentässä
tuomme esiin kirkon
musiikin.

Osaan tilaisuuksista
mukaan paikka
seurakuntalaisten
puheenvuoroille ja
musisoinnille.

Saatu palaute. Toteutunut
suunnitelma.

Lapsi- ja nuorisotyö

Välitämme sanaa ja
sakramentteja, sekä
niiden kuulumista myös
lapsille.

Rukous ja hartauselämä
ovat kaikessa toiminnassa
läsnä.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Kutsumme erityisesti
perhemessuissa
ehtoolliselle myös lapsia.
Lapset voivat tulla myös
avustamaan ehtoollisen
jaossa.

Toteutuneet tilaisuudet.

Nuoren seurakunnan
(myös varhaisnuorisotyön
ja partion)
yhteisöllisyyden ja
hengellisyyden tukeminen.

Yhdessäolo, hartaus,
rukous, ehtoollinen.

Oma arvio, saatu palaute.

Keskitymme kristinuskon
perusasioihin.

Raamattuopetus,
hiljaisuuden viljely,
rukouselämä, messut.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Raamatun Sana ja
sanoma ovat seurakunnan
keskellä.

Julkaisemme
viestintäkanavissa
(viikkoilmoitukset,
verkkosivut, some)
kirkkovuoteen liittyviä
Raamatunjakeita.

Varmistamme
suunnitelman
toteutumisen.

Raamatun sanomaa
nostetaan esiin videoiden
avulla.

Hengellisiä videoita
julkaistu ja Ahti-videot
uusittu.

Yleinen seurakuntatyö

Lähetys- ja aikuistyö

Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Viestintä
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III 		 HALUAMME RAKENTAA AVOINTA JA KUTSUVAA SEURAKUNTAA,
JOSSA ON TILAA OLLA JA TOIMIA.
TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Yleinen seurakuntatyö

Tavoitamme kirkollisten
toimitusten yhteydessä
uusia ihmisiä mukaan
toimintaan.

Täsmennetään, mitä
esitteitä tai muuta
materiaalia perheisiin
viedään toimitusten
yhteydessä. Jokaisessa
kohtaamisessa
muistetaan kutsumisen
merkitys.

Oma arvio. Rippikoulutyön
materiaalit käyty läpi ja
tarpeen mukaan uusittu.

Diakoniatyö

Kutsumme kaikkia
mukaan yhteyteen ja
yhteiseen toimintaan.

Yhteisöllisyyden
lisääminen mm. Löytävän
vanhustyön ja Yhteinen
keittiö -toiminnan kautta.

Toiminnan arviointi ja
osallistujien määrä.

Toimintapäivät
vammaisten lasten
ja nuorten perheille
yhteistyössä kasvatuksen
kanssa.
Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Kutsumme koko
ajan uusia ihmisiä
osallistumaan
jumalanpalveluksiin ja eri
musiikkiryhmiin.

Erityisjumalanpalvelusten
ja kirkkomusiikin tyylien
laajentaminen.

Erityisjumalanpalvelusten
määrä ja kirjo.

Lapsi- ja nuorisotyö

Kaikenlaiset perheet
ovat tervetulleita
toimintaamme.

Monipuolinen toiminta
johon lapsi, aikuinen
tai koko perhe voi tulla
sellaisena kuin on.

Kävijämäärät.
Palaute.

Kohdataan erityisryhmiä
esim. maahanmuuttajat ja
pienluokat.

Pienryhmien leirikoulut.

Tilastot.

Teemme yhteistyötä
hiippakunnan muiden
seurakuntien ja Hämeen
partiopiirin kanssa yms.
yhteistyötahojen kanssa.

Osallistumme
mm. hiippakunnan
kerhonohaajapäiville,
yhteistyötapaamisiin.

Nuorten palaute.

Nuoret mukana
suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Työntekijöiden
lisäkouluttaminen
yhteisöllisyyden ja
vapaaehtoistyön
toteuttajiksi.

Nuorten palaute.

Jokainen nuori tuntee
olonsa turvalliseksi tulla
mukaan seurakunnan
toimintaan.

Jokaisen nuoren
yhdenvertainen
kohtaaminen huolimatta
seksuaalisuudesta tai
vakaumuksesta.

Nuorten palaute.
Turvallisuusarviointi.

Kyselyn perusteella
näyttää selvältä, että
uskon kysymykset
eivät ole kiinnostavia.
Rippikouluopetuksessa
tulee avoimesti kohdata
tämä haaste ja yrittää
mielekkäällä tavalla avata
uskoa kolmiyhteiseen
Jumalaan.

Hankitaan yhteistä
koulutusta työntekijöille,
jonka avulla saadaan
keinoja opetuksen
monipuolistamiseen.

Nuorilta kerätty palaute.
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Lähetys- ja aikuistyö

Vastuunkantajien
verkostoitumisen
laajentaminen
myös seurakunnan
ulkopuolisten
toimijoiden kanssa.
Hengellisen elämän
monimuotoisuudelle
annetaan tilaa.

Vapaaehtoisten
jaksamisesta
ja osaamisesta
huolehtiminen.
Tilaisuuksien
monipuolinen
tarjonta, joka
suunnitellaan yhdessä
seurakuntalaisten
kanssa. Toteutamme
laajan evankelioimis- ja
lähetystapahtuman
yhdessä muiden työalojen
kanssa.

Saatu palaute.
Tilaisuuksien määrä ja
kirjo.

Perheneuvonta

Ennaltaehkäisevän työn
kehittäminen.

Suurin niistä on rakkaus
-parisuhdetilaisuus.

Toteutuneet tilaisuudet ja
niistä saatu palaute.

Seurakuntatapahtuman
suunnittelussa ja
toteutuksessa mukana
oleminen.
Toiminnallisen
parisuhdepisteen
suunnittelu Elomessuille.
Sairaalasielunhoito

Sairaaloiden
henkilökunnan työnohjaus
ja koulutus.

Vuorovaikutuskoulutus.
Työnohjaus.
Kriisitilanteiden purku.

Tilaisuuksien
toteutuminen tarpeen
mukaan.

Viestintä

Seurakuntalainen saa
ajoissa täsmällistä
ja oikeaa tietoa
säännöllisestä
viikkotoiminnasta sekä
tapahtumista.

Julkaisemme kirkollisia
ilmoituksia, esitteitä ja
Kotikirkko-lehteä, joissa
kerrotaan toiminnasta
ja kutsutaan mukaan.
Olemme aktiivisia
sosiaalisessa mediassa.

Kotikirkko-lehden
säännöllinen
ilmestyminen ja lehdestä
saatu palaute. Somekanavien tilastot.

Seurakuntalainen kokee
kirkon jäsenyyden
merkityksellisenä, vaikka
ei osallistuisi seurakunnan
toimintaan.

Tuomme seurakunnan
tilaisuuksien,
tapahtumien, tempausten
ja kampanjoiden
suunnitteluun viestinnän
näkökulmia.

Ilmoitusten, esitteiden ja
mainosten valmistuminen.

Edistämme seurakunnan
tavoitteiden
vaikuttavuutta
mediatyöllä.
Vahvistamme yhdessä
tekemisen kulttuuria
seurakunnan sisällä.

Jatkamme intran
jalkautusta ja
edistämme sähköistä
tiimityöskentelyä.
Kannustamme
työntekijöitä jakamaan
onnistumisia, kertomaan
työstään ja kiittämään
muita Yammerin avulla.

Intrasta saatu palaute,
kävijämäärät. Työalat
koulutettu käyttämään
pilvipalveluja. Työntekijät
käyttävät Yammeria
säännöllisesti.
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IV 		 SEURAKUNTAMME JUMALANPALVELUKSET OVAT MONIMUOTOISIA
JA YHDESSÄ TOTEUTETTUJA.
TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Yleinen seurakuntatyö

Kirkollisissa toimituksissa
läsnä oleva seurakunta
kokee olevansa aktiivinen
toimija, eikä vain palvelun
kohde tai yleisö.

Kutsutaan
seurakuntalaisia
aktiivisesti eri tehtäviin.

Oma arvio, saatu palaute.

Diakoniatyö

Seurakuntamme
jumalanpalveluksissa
on enemmän tilaa
erilaisuudelle.

Mahdollistamme myös
erityistä tukea tarvitsevien
osallistumisen
jumalanpalveluselämään.

Messujen toteutuminen
erityistä tukea tarvitseville.

Lintukodon lähiömessut.
Arkimessut tai hartaudet
osana Lintukodon
ruokailua.

Lintukodon lähiömessujen
toteutuminen
(yhteisöllisyys/ruokailu)
neljä kertaa vuodessa.
Osallistujilta saatu palaute

Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Lapsi- ja nuorisotyö

Toteutetaan
jumalanpalveluksia eri
tahojen ja työmuotojen
kanssa.

Erityisjumalanpalvelukset
ja kutsujumalanpalvelukset.

Yhteistyökumppaneiden
määrä.

Järjestetään erilaisia,
perheitä kiinnostavia ja
innostavia perhemessuja
ja vauvakirkkoja.

Lapsille annetaan
mielekkäitä tehtäviä
messuissa (kirkkokiska).
Vanhempia rohkaistaan
tuomaan lapsia kirkkoon.
Lasten nurkkaukset
kirkoissa ovat kunnossa.

Järjestetään 9
perhemessua tai
vauvakirkkoa sekä 15
lasten kirkkohetkeä
(joulu, pääsiäinen,
kevätjuhlakirkot),
2 kouluunlähtevien
kirkkoa.

Lapset voivat päiväjumalanpalveluksissa tulla
ehtoollisenjakoon mukaan.

Sovitaan käytännöistä
pappien ja suntioiden
kanssa.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Varhaisnuorten
jumalanpalveluskasvatuksen
tehostaminen.

Partiomessu tehdään
alusta saakka yhdessä
partiolaisten kanssa.
Kutsutaan partiolaisia
ja varhaisnuoria
seurakunnan
jumalanpalveluselämään
mukaan.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Musamessut säilyvät
osana nuorten
seurakuntayhteyttä.

Tehokas markkinointi,
messun toteuttajaryhmän
kasvattaminen.

Osallistujamäärät,
toteuttajien määrä.

Rippikoululaisten
jumalanpalveluksiin
osallistumista ryhmänä
ohjaajan kanssa jatketaan.
Itsenäiset käynnit tulevat
kysymykseen vain silloin
kun korvataan poissaolo.

Rippikoululaisten
osallistumiseen
jumalanpalveluksissa
kiinnitetään lisää
huomiota. Rippikoululaisia
ei ole vielä riittävästi
huomioitu. Yhä
useammalle ryhmälle
tulee varata mahdollisuus
jollain tavalla toimia
jumalanpalveluksessa.
Tekemällä tulee nuorille
mahdolliseksi kokea
jumalanpalvelus
läheisemmäksi.

Toteutuneiden erityis- ja
kutsujumalanpalvelusten
määrä.

Työntekijöiden
palautekokouksessa
käydään läpi, onko
tavoitteeseen päästy.
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Lähetys- ja aikuistyö

Missionaarisuus ja
yhteistyö muiden
työalojen kanssa.

Lähetyksen
näkyväksi tekeminen
jumalanpalveluksissa
muun muassa
esirukouksin ja
kolehtikohteissa.
Olemme mukana
toteuttamassa myös
vieraskielisiä messuja.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Sairaalasielunhoito

Toimitukset ja
hartaushetket
vastaamaan eri
kohderyhmien tarpeita.

Valmius muokata
hartauksia esim.
sen mukaan, mikä
on kuuntelijoiden
vastaanottokyky.

Saatu palaute
asiakkailta tai sairaalan
henkilökunnalta.

Viestintä

Jumalanpalvelukseen
voi osallistua
verkkolähetyksen kautta.

Streemataan vähintään
yksi jumalanpalvelus

Toteutuneet
verkkolähetykset ja niiden
katsojamäärät.

Tuotamme hiljentymiseen
soveltuvaa materiaalia
erityisesti verkkoon ja
sosiaaliseen mediaan.

Hiljentymisvideoita
ja -vinkkejä julkaistaan
verkkosivuilla,
sosiaalisessa mediassa
sekä Kotikirkossa.

Videoita julkaistu
säännöllisesti.

Perheneuvonta
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V 		 PIDÄMME YHTEISESTI HUOLTA KRISTILLISESTÄ KASVATUKSESTA
JA PERINTEIDEN JATKUMISESTA.
TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Yleinen seurakuntatyö

Kastekodeissa
vanhemmat saavat
rohkaisua kristilliseen
kasvatustehtävään.

Kasteen yhteydessä perhe
saa Kotien rukouskirjan.
Perheitä kutsutaan
varhaiskasvatuksen
toimintaan.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Diakoniatyö

Diakoniakasvatus on osa
kristillistä kasvatusta.

Kristillinen kasvatus
sisältyy diakonian arjen
työhön, esim. kummipelit
ja diakoniaopetus
rippikouluissa.

Kristillisten arvojen ja
diakonian esillä pitäminen
erilaisessa toiminnassa.

Yhteisvastuukeräys
kasvattaa diakoniseen
vastuullisuuteen.

Moniammatillinen
tiimi organisoi
Yhteisvastuukeräyksen
seurakunnan alueella.

Keräystulos.

Kirkkomusiikin esille
tuonti, virsilaulu ja
hengelliset laulut luovat
yhteistä kristillistä
perinnettä.

Kuorot, kouluvierailut,
rippikoulun musiikki,
aikuistyö, virsilaulu.

Saatu palaute.

Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Lapsi- ja nuorisotyö

Vanhempien kristillistä
kasvatusta tuetaan
kodeissa.

Yhteistyö eri työmuotojen
kanssa.
Kirjepyhäkouluun
ilmoittautuneet saavat
Lasten Raamatun ja
seitsemän kirjettä vuodessa.

Toteutuneet
Kirjepyhis-lähetykset.
Kirjepyhiläisten määrä.

4-vuotiaiden ikäluokka saa
syksyn ensimmäisen kirjeen
mainoskirjeenä.

Uusien tilaajien määrä.

N. 6 kertaa kokoontuva
perhepyhis lauantaisin.

Yhteensä 250
lapsiryhmän kohtaamista.

Laadimme yhteistyössä
viestinnän kanssa "kasteen
mainoksen".

Mainoksen valmistuminen.

Vieraillaan ahkerasti
päiväkodeissa.

Tuumaus tuokiot, Kurkkaa
kirkkoon -tapahtuma kaikille
eskareille Hämeenlinnan
kirkossa, Historiaseikkailu
kaikille 5-vuotiaille
Vanajan kirkossa, joulu- ja
pääsiäiskirkot/hartaudet.
Tarvittaessa kriisiapu.

Tilastointi.

Pidämme kasteen ja
rukouksen merkitystä
enemmän esillä

Jaamme kastekoteihin
iltarukouspussin kasteen
yhteydessä. Lisää
rukouskortteja saa
seurakunnan toimintaan
osallistumalla.

Järjestetään riittävän
erilaisia toimintoja, jotta
kaikille löytyy toimintaa
johon osallistua.

Kerhotoiminta, tapahtumat,
iltatoiminta, perheleirit,
vanhempainryhmät,
kirjepyhis, yhteistyö
seurakunnan muiden
työmuotojen ja
partiolippukuntien kesken,
yhteistyö kaupungin ja
järjestöjen kanssa

Tuetaan vanhempien
kristillistä kasvatusta
perhepyhiksessä

Tilastointi.
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Tavoite on kohdata
jokainen Hämeenlinnan
alakoululainen kerran
kouluvuoden aikana.

Neljäsluokkalaiset ja kuudes
luokkalaiset leirikouluhin.

Tilastointi.

Koulujen tuntivierailut ja
päivänavaukset.
Kerhojen ja partioryhmien
hartauselämä.

Evankeliumi ja kristilliset
arvot näkyy ja kuuluu.

Hartauselämä aktiivista.
Pidämme kokoontumisissa
esillä kristillisiä arvoja.
Kouluyhteistyössä
keskitymme kirkkopyhien
yhteyksissä pidettäviin
hartauksiin.

Tilastointi.

Rippikouluissa ohjataan
ja tuetaan nuoren
kristillisyyttä.

Pidetään säännöllisesti yllä
jumalanpalvelusten lisäksi
rukous- ja hartauselämää.

Oma arvio.

Lähetys- ja aikuistyö

Kristinuskon perusteiden
tutuksi tekeminen
aikuisväestölle.
Lähetyskasvatusta kaiken
ikäisille.

Yleisöluennot, pienryhmät,
alfa-kurssi, aikuisrippikoulutja jatkorippikoulut
sekä evankelioimis- ja
lähetystapahtumat.

Tilaisuuksien ja
tapahtumien määrä.
Tilaisuuksista kerätty
palaute.

Perheneuvonta

Perheneuvonta tukee
asiantuntemuksellaan
seurakunnan lapsi-,
nuoriso- ja perhetyötä.

Perhetyön työryhmään
osallistuminen.

Työryhmien ja
yhteistyötapahtumien
lukumäärä.

Äitien virkistyspäivän
toteutuksessa mukana
oleminen.
Lasten sururyhmän
jatkosuunnitteluun
osallistuminen.

Sairaalasielunhoito

Rippikoulu

Tarvittaessa esim.
nuortenpsykiatrian osaston
potilaille järjestetään
räätälöity rippikoulu.

Viestintä

Hämeenlinnalaiset
tuntevat keskeiset
Raamatunkertomukset,
kirkkovuoden pyhien
merkitykset ja niihin
liittyvät traditiot ja
kristinopin keskeisen
sisällön sekä löytävät
omalle perheelleen sopivia
tapoja elää ja kasvaa
kristittynä.

Pidämme mediayhteistyön
avulla sekä omissa kanavissa
esillä Raamatunkertomuksia,
kristinoppia, kirkkovuoden
vaiheita ja kristillisiä
traditioita. Näytämme
esimerkkien avulla, millaista
on elää kristittynä.

Lehterissä ja Kotikirkossa
julkaistujen juttujen määrä
ja niistä saatu palaute.

Osallistumme Kirjepyhiksen
ja Ystäväkirjeen
toteuttamiseen.

Kirjepyhiksen
ja Ystäväkirjeen
tilaajamäärät ja saatu
palaute.
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VI 		 OLEMME ETEENPÄIN PYRKIVÄ JA UUDISTUVA SEURAKUNTA.

TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Yleinen seurakuntatyö

Kaikkea seurakunnan
toimintaa, toimintatapoja
ja sisältöjä arvioidaan
osallistujamäärien ja
saadun palautteen
perusteella.

Tilastointi.
Palautteen kerääminen.
Palautteen läpikäynti ja
arviointi.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Diakoniatyö

Vastaamme
toimintaympäristön
muutoksiin olemassa
olevilla resursseilla.

Diakoniatyö hengellisenä
toimijana seurakunnan
alueella. Vapaaehtoiset
pitävät hartauksia
hoivakodeissa.
Vastaanottotyön
käytäntöjen muuttaminen
asiakkaiden tarpeiden
mukaan.

Työalan itsearviointi
2–4 kertaa vuodessa.
Työn jatkuva arviointi.
Verkostotapaamisten
jatkuminen.

Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Tuomme
jumalanpalveluksiin uutta
syvyyttä ja toteutamme
ennakkoluulottomasti
uusia toteutusmalleja
kirkkomme musiikkiin.

Uusien virtausten avoin
tarkastelu ja toteutus.

Arviointi ja seuranta
työyhteisössä ja
johtokunnassa.

Lapsi- ja nuorisotyö

Kehitetään lapsi- ja
perhetyötä vastaamaan
seurakuntalaisten tarpeita.

Kuullaan vanhempien
palautetta mm. kiertävän
palauteboxin avulla.

Muutetaan tarvittaessa
syksyllä toiminnan
muotoja.

Tuetaan perheen
vuorovaikutusta ja
jaksamista.

Lapsi-vanhempi-ryhmä,
Ilta kahdelle -tapahtuma ja
puistotapahtumat.

Tilastointi.

Varhaisnuorten
kerhotoiminnan
päivittäminen.

Yhdessä kerhonohjaajien
kanssa ideoidaan
uudenlaista
kerhokulttuuria.

Kerätään palautetta
kerholaisten kotoa ja
kerhonohjaajilta.

Nuorten kohtaaminen
ja heidän innostaminen
seurakunnan toimintaan.
Elämme mukana
nuorisokulttuurin
muutoksessa.

Yhdessä rippikoulun
jälkeisen nuorisotyötiimin
kanssa sauunnitellaan
keinoja, millä seurakunta
voisi tulla tutummaksi
ja myös houkuttelevaksi
vaihtoehdoksi nuorten
elämässä. Keskustelussa
ja työntekijöiden
koulutuksessa otetaan
huomioon muuttuvan
maailman haasteet.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Nuoria tulee entistä
enemmän innostaa
mukaan seurakunnan
järjestämään nuorten
toimintaan.

Rippikoulun
suunnittelujaksolle tulee
miettiä niitä keinoja, millä
useampi nuori voisi löytää
paikan seurakunnan
toiminnan parista.

Oma arvio. Tilastointi.
Verrataan edellisvuoteen.

Löydämme uusia tapoja
tavoittaa opiskelijoita.

Some-näkyvyys,
lähdetään mukaan uuteen
kun tilaisuuksia tulee.

Opiskelijoita kohdataan
somessa. Oppilaitostyö on
mukana ajankohtaisissa
tapahtumissa ja ilmiöissä,
tapahtumiin osallistuu
opiskelijoita.

Lapsi- ja nuorisotyö
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Lähetys- ja aikuistyö

Mahdollisimman monet,
erilaiset ihmiset löytävät
seurakuntayhteyden.

Tilaisuuksissa
käsitellään ajankohtaisia
aiheita. Päivitämme
toimintatapojamme
joustavasti ja
ennakkoluulottomasti
hyödyntäen myös
digitaalisia palveluita.

Varmistetaan
suunnitelman
toteutuminen.

Tavoittava
seurakuntatapahtuma.
Perheneuvonta

Sairaalasielunhoito

Sote-uudistuksen
muotoutumisen seuranta
ja reagointi mahdollisiin
muutostarpeisiin.

Jatkuva työn suunnittelu
ja arviointi.

Osallistuminen
LAPE-yhteistyöhön.

Toteutunut
yhteyteydenpito ja
tapaamiset.

Osallistuminen
perheneuvojien
valtakunnallisiin
tapaamisiin.
Viikko- ja kausipalaverit.

Toteutuneet palaverit ja
keskustelut.

Keskustelut sairaaloiden
henkilökunnan ja hallinnon
edustajien kanssa.
Viestintä

Kirkon jäsenet ja
työntekijät kokevat
voivansa vaikuttaa
oman seurakuntansa /
työyhteisönsä elämään.

Toimintaympäristön
luotauksen avulla
viestintä tuottaa tietoa
toimintaympäristössä
tapahtuvista muutoksista
ja olennaisista
organisaation toimintaan
vaikuttavista ilmiöistä.

Hämeenlinnalaiset voivat
kohdata toisiaan ja kirkon
sanoman heille luontevilla
ja ajanmukaisilla tavoilla.

Parannamme tiedon
löydettävyyttä
verkkosivuillamme.

Verkkosivu-uudistuksesta
saatu palaute.
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VII 		 APUA TARVITSEVAN LÄHIMMÄISEMME HENGELLINEN, HENKINEN,
SOSIAALINEN JA FYYSINEN TUKEMINEN OVAT MEILLE KAIKKI TÄRKEITÄ.
TAVOITE

KEINOT

SEURANTA

Yleinen seurakuntatyö
Diakoniatyö

Hädässä oleva
ihminen kohdataan
kokonaisvaltaisesti ja
apua annetaan hänen
tarpeistaan käsin.
Huomioidaan yksilön
rinnalla perhe ja läheiset.

Löytävä vanhustyö
-ystäväkirjeen, Hoksauta
minut -korttien ja
verkostotyöskentelyn
avulla.
Lintukodon aamupuuro
(Yhteinen keittiö),
jossa on riittävät
työntekijäresurssit.

Osallistujien määrä.
Oma arvio käytännön
asiakastyössä ja saatu
palaute.

Järjestämme toimivat EUja lahjoitusruoan säilytysja jakelutilat.
Jumalanpalvelus- ja
musiikkityö

Tilaisuuksissamme
virkistytään hengellisesti
ja henkisesti.

Seurakuntalaisten ja
työntekijöiden tarpeet
huomioidaan toiminnassa.
Kaikkien aistien ja
tarpeitten huomioiminen
tilaisuuksissa.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Lapsi- ja nuorisotyö

Varhaiskasvatuksen
tavoitteena on olla
vahvistava, voimauttava,
oppimista ja iloa tuottava
työmuoto.

Välittävä, läsnäoleva
ilmapiiri, vapaus olla
omallalailla itsensä.

Oma arvio ja saatu
palaute.

Teemme yhteistyötä
monien eri tahojen
kanssa madaltaaksemme
kynnystä osallistua
toimintaamme.

Perhekeskustyöryhmässä
mukana oleminen,
Vauvakynkkä-ryhmät,
kaupungin varhainen
perhetyö mukana
perheleireillä ym.

Toteutunut yhteistyö.

Meillä on aikaa ja
tilaa kuunnella lasta
toiminnassamme.

Tapahtumissa/leirillä/
leirikouluissa on
riittävästi aikuisia
lapsen kohtaamiseen.
Tukihenkilönä toimiminen.

Palautteen kerääminen
kohderyhmältä.

Lapsen ja nuoren
turvallinen elämä
on tärkeää kaikissa
työalamme osa-alueilla.

Kohtaamme ja
kuuntelemme. Autamme
ja ohjaamme tarvittavan
avun piiriin.

Kohtaamisia joka viikko.

Oppilaitospapin palvelut
on tunnettu jokaisella
toimipaikalla.
Lähetys- ja aikuistyö

Lähimmäinen lähellä ja
kaukana on arvokas ja
ainutlaatuinen Jumalan
rakkauden kohde.

Esittäytyminen
uusille opiskelijoille,
somenäkyvyys,
työntekijällä tulee
olla aikaa kohdata
avuntarvitsija.
Lähetystyö. Ohjaamme
ihmisen avun lähteelle.

Opiskelijat löytävät papin
luo.

Saatu palaute.
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Perheneuvonta

Yhteistyön vahvistaminen
seurakunnan työmuotojen
sekä kunnan ja järjestöjen
kanssa.

Seurakunnan toiminnan
vuosisuunnitteluun
osallistuminen.

Tapaamisten lukumäärä.

Tapaamiset kunnan ja
järjestöjen työntekijöiden
kanssa.
Sairaalasielunhoito

Kohtaamme sairaalan
potilaita, omaisia ja
henkilökuntaa.

Viestintä

Seurakunnan
toimintaympäristössä
on tunnettua, miten
seurakunta auttaa ihmisiä
eri työalojen kautta.

Pidämme esillä
seurakunnan
auttamistyötä niin, että
apua tarvitsevan on
helppo löytää omaan
tilanteeseensa sopivaa
tukea.

Hämeenlinnalaiset
ymmärtävät,
mistä kristillinen
lähimmäisenrakkaus
kumpuaa.

Annamme äänen
heikoimmassa asemassa
oleville.

• Sielunhoidolliset
keskustelut 10–20 kpl
/ vko
• Kirkolliset toimitukset
20–30 kpl / vuosi
• Saattohartaudet ja
rukoushetket kuolevan
luona 16–20 kpl / vuosi
• Osallistuminen
sairaaloiden
henkilökunnan
täydennyskoulutukseen
• Työnohjaukset n. 40 kpl
/vuosi.

Puhumme
lähimmäisenrakkauden ja
kohtuullisen elämäntavan
puolesta.

Varmistamme
suunnitelman
toteutumisen.

Saatu palaute.
Auttamistyön teemojen
nostaminen esiin
viestintäkanavissa.
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5. Talousarvio
300000
301000
304000
315000
317000
318000
319000
319400
319900
324500
325000
353000
366000
375000

400000
400100
401000
402000
403000
404000
405000
406500
407000
408100
408200
408300
408400
408900
410000
412000
414000
430000
431000
431100
431150
431200
433000
433500
435400
436000
437000
437100
437200
437300
437500
437600
437700
438600
439000

TOIMINTATUOTOT

TA kuluva 2019

TA 2020

Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta
Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta
Korvaukset muilta seurakunnilta
Virkatodistustuotot
Ruoka- ja kahvimaksut
Leirimaksut
Retki- ja matkamaksut
Kerhomaksut
Seurakuntatyön muut maksut
Ilmoitustuotot
Muut maksut ja korvaukset
Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä
Ohjelmatuotot
Muut tuet ja avustukset

25 000
125 000
66 260
34 000
26 100
52 300
6 225
22 000
800
2 000
3 500
1 500
20 000
10 000

25 000
128 000
66 760
0
26 900
48 500
5 400
21 000
800
2 000
3 500
1 200
18 500
10 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

394 685

357 560

TOIMINTAKULUT
Kokouspalkkiot luottamushenkilöt
Kokouspalkkiot henkilökunta
Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat
Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat
Työsuhteisten kuukausipalkat
Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat
Erilliskorvaukset
Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset
Tunti- ja urakkapalkat
Asiantuntijapalkkiot
Kerhonohjaajien palkkiot
Esiintymispalkkiot
Toimituspalkkiot
Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset
Sosiaaliturvamaksut
Eläkemaksut
Muut sosiaalivakuutusmaksut
Postipalvelut
Puhelinpalvelut
Painatukset
Srk- ja tiedotuslehtien painatukset
Ilmoitukset
It-palvelut
Siivouspalvelut
Vartiointipalvelut
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)
Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle
Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)
Majoituspalvelut, muut
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö
Ravitsemuspalvelut, muut
Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle
Koulutuspalvelut, henkilöstö

TA kuluva 2019
-19 850
-5 150
-1 987 210
-337 150
-422 850
-96 465
-13 200
-21 000
-1500
-2 700
-38 050
-27 100
-26 000
-30 400
-30 206
-664 538
-90 109
-17 700
-13 650
-11 500
-22 000
-47 700
-13 000
-1 100
-1 900
-15 650
-49 950
-21 200
-20 400
-1 000
-28 725
-1 556
-14 002
-43 850
-23 471

TA 2020
-20 100
-4 650
-2 162 840
-182 860
-378 750
-73 900
-9 000
-21 000
-2 500
-1 700
-36 620
-27 731
-26 000
-37 200
-29 729
-654 027
-88 735
-16 150
-10 650
-18 100
-16 000
-50 500
-5 300
-700
-800
-15 250
-48 200
-17 550
-16 608
-800
-23 200
-1 400
-16 300
-37 600
-26 802
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439100
440000
440500
440550
440700
442000
442100
443500

-7 700
-80 761
-50 800
0
-2 200
0
-40
-12 000

-6 700
-173 340
-44 680
0
-1 500
0
-40
-10 000

447000
448100
453000
456000
458000
460000
461000
461100
462000

Koulutuspalvelut, muut
Asiantuntijapalvelut
Musiikki- ja ohjelmapalvelut
KiEL:n alaiset ostopalvelut
Tekijänoikeusmaksut
Toimintavakuutukset
Omaisuusvakuutukset
Ostopalvelut toisen seurakunnan tai kunnan ylläpitämästä
toiminnasta
Muut palvelut
Sis. ruokapalvelukulut
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Koneiden ja laitteiden vuokrat
Muut vuokrat
Kalusteet
Tietokoneet ja muut it-laitteet
It-tarvikkeet
Muut koneet ja laitteet

-13 650
-110 150
-13 500
-1 300
-4 450
-11 800
-3 700
-350
-4 595

-12 500
-105 700
-13 800
-3 100
-2 600
-9 600
-4 500
0
-5 800

464000
466000
466500
467000
467500
467600
468000
469000
472000
472600
472700
472800
472900
473000
473050
473100
473200
473300
473400
473500
473700
473800
474000
480000
481000
482000
483000
489000
493000

Toimistotarvikkeet
Tulostus- ja kopiointimateriaali
Työvälineet ja työkalut
Elintarvikkeet
Keittiön oheistarvikkeet
Keittiövälineet ja astiastot
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet
Poltto- ja voiteluaineet
Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Kukat
Kynttilät
Vaatteisto
Suojavaatteet
Ehtoollistarvikkeet
Sakraaliesineet
Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Kuva- ja äänimateriaali
Kirjat
Lehdet
Toimituslahjat
Henkilökunnan muistamiset
Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Lähetystyö
Merimieskirkko
Kirkon ulkomaanapu
Diakonia-avustukset
Muut avustukset
Jäsenmaksut

-9 700
-400
-1 100
-63 553
-700
-550
-900
-100
-150
-7 122
-300
0
-900
-5 500
-300
-30 742
-6 300
-22 700
-8 282
-17 650
-1 150
-7 800
-13 443
-180 000
-1 000
-52 000
-50 221
-178 428
-7 038

-9 200
-200
-900
-64 300
-500
-500
-300
-110
-150
-4 080
-344
0
-900
-5 000
-200
-24 810
-6 300
-18 300
-8 470
-16 650
-1 150
-8 096
-12 650
-180 000
-1 000
-52 000
-50 000
-112 734
-7 240

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-5 146 857

-5 059 196

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-4 752 172

-4 701 636

RAAMI 2020

-4 701 636
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I 		 YHTEENVETO TYÖALOITTAIN

Yleinen srk-työ

TA 2019

TA 2020

Ero 2020–2019

Ero %

Toimintatuotot

0

0

0

0,0 %

Palkat sos.kuluineen

-709 052

-707 422

1 630

-0,2 %

Muut toimintakulut

-292 942

-213 634

79 308

-27,1 %

Toimintakulut yhteensä

-1 001 994

-921 056

80 938

-8,1 %

Toimintakate

-1 001 994

-921 056

80 938

-8,1 %

Viestintä

TA 2019

TA 2020

Ero 2020–2019

Ero %

Toimintatuotot

2 000

2 000

0

0,0 %

Palkat sos.kuluineen

-130 662

-159 793

-29 131

22,3 %

Muut toimintakulut

-161 995

-170 840

-8 845

5,5 %

Toimintakulut yhteensä

-292 657

-330 633

-37 976

13,0 %

Toimintakate

-290 657

-328 633

-37 976

13,1 %

Musiikki

TA 2019

TA 2020

Toimintatuotot

23 000

8 000

Palkat sos.kuluineen

-380 268

-370 605

9 663

-2,5 %

Muut toimintakulut

-77 278

-64 956

12 322

-15,9 %

Toimintakulut yhteensä

-457 546

-435 561

21 985

-4,8 %

Toimintakate

-434 546

-427 561

6 985

-1,6 %

Lapsi- ja nuorisotyö

TA 2019

TA 2020

Ero 2020–2019

Ero %

Toimintatuotot

89 600

92 600

3 000

3,3 %

Palkat sos.kuluineen

-1 195 079

-1 204 992

Ero 2020–2019
-15 000

-9 913

Ero %
-65,2 %

0,8 %

Muut toimintakulut

-302 942

-289 760

13 182

-4,4 %

Toimintakulut yhteensä

-1 498 021

-1 494 752

3 269

-0,2 %

Toimintakate

-1 408 421

-1 402 152

6 269

-0,4 %

Diakonia

TA 2019

TA 2020

Toimintatuotot

48 560

41 460

Palkat sos.kuluineen

-612 360

-609 702

2 658

-0,4 %

Ero 2020–2019
-7 100

Ero %
-14,6 %

Muut toimintakulut

-235 221

-201 978

33 243

-14,1 %

Toimintakulut yhteensä

-847 581

-811 680

35 901

-4,2 %

Toimintakate

-799 021

-770 220

28 801

-3,6 %
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Perheneuvonta

TA 2019

TA 2020

Ero 2020–2019

Ero %

Toimintatuotot

151 500

155 000

3 500

2,3 %

Palkat sos.kuluineen

-277 326

-281 862

-4 536

1,6 %

Muut toimintakulut

-16 933

-13 602

3 331

-19,7 %

Toimintakulut yhteensä

-294 259

-295 464

-1 205

0,4 %

Toimintakate

-142 759

-140 464

Sairaalasielunhoito

TA 2019

TA 2020

Ero 2020–2019

Ero %

Toimintatuotot

38 500

38 500

0

0,0 %

Palkat sos.kuluineen

-134 732

-135 450

-718

Muut toimintakulut

-7 577

-5 190

2 387

-31,5 %

Toimintakulut yhteensä

-142 309

-140 640

1 669

-1,2 %

Toimintakate

-103 809

-102 140

1 669

-1,6 %

2 295

-1,6 %

0,5 %

Lähetys- ja aikuistyö

TA 2019

TA 2020

Ero 2020–2019

Ero %

Toimintatuotot

7 525

9 500

1 975

26,2 %

Palkat sos.kuluineen

-170 982

-168 714

2 268

-1,3 %

Muut toimintakulut

-231 550

-229 444

2 106

-0,9 %

Toimintakulut yhteensä

-402 532

-398 158

4 374

-1,1 %

Toimintakate

-395 007

-388 658

6 349

-1,6 %

Virasto

TA 2019

TA 2020

Toimintatuotot

34 000

0

Ero 2020–2019

Ero %

-34 000

-100,0 %
-42,9 %

Palkat sos.kuluineen

-204 517

-116 802

87 715

Muut toimintakulut

-5 441

-103 950

-98 509

1810,5 %

Toimintakulut yhteensä

-209 958

-220 752

-10 794

5,1 %

Toimintakate

-175 958

-220 752

-44 794

25,5 %
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II 		 MÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN

Määrärahojen jakautuminen
Lähetys- ja aikuistyö
8%

Virasto
5%
Yleinen srk-työ
20 %

Sairaalasielunhoito
2%
Perheneuvonta
3%

Viestintä
7%

Diakonia
16 %
Musiikki
9%

Lapsi- ja nuorisotyö
30 %

Muut toimintakulut
Virasto
8%

Yleinen srk-työ
17 %

Lähetys- ja aikuistyö
18 %

Sairaalasielunhoito
0%
Perheneuvonta
1%

Viestintä
13 %
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Lapsi- ja nuorisotyö
30 %

III 		 MUUT TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut
Virasto
8%

Yleinen srk-työ
17 %

Lähetys- ja aikuistyö
18 %

Viestintä
13 %

Sairaalasielunhoito
0%
Perheneuvonta
1%

Musiikki
5%
Diakonia
16 %

Lapsi- ja nuorisotyö
22 %
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IV 		

LÄHETYSTYÖN KOHTEET

Seurakunnalla on lähetysyhteistyösopimus kaikkien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suomenkielisten lähetysjärjestöjen kanssa. Vapaaehtoista kannatusta kerätään muun muassa kolehdeista. Suoria kannatussopimuksia järjestöjen kanssa on tehty 149 063 euron arvosta. Seurakunnan lähetysmääräraha
on yhteensä 180 000 euroa. Suorien sopimusten jälkeen jäävä osuus jaetaan järjestöjen kesken vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. Lähetysmäärärahojen jaosta päättää lähetys- ja aikuistyön johtokunta.
Vapaaehtoinen
kannatus 2018

%

Kannatussopimukset yht.

%

Vapaaehtoista
kannatusta
vast. osuus €

Yhteensä €

%

SLS
SLEY
SPS
SEKL
ELK
SANSA

65 861,21
8 782,57
6 547,61
6 646,17
16 631,31
11 531,27

56,8
7,6
5,6
5,7
14,3
9,9

81 400,00
11 863,00
6 800,00
13 600,00
28 600,00
6 800,00

54,6
8,0
4,6
9,1
19,2
4,6

17 565,05
2 342,29
1 746,23
1 772,52
4 435,54
3 075,37

98 965,05
14 205,29
8 546,23
15 372,52
33 035,54
9 875,37

55,0
7,9
4,7
8,5
18,4
5,5

Yhteensä

116 000,14

100,0

149 063,00

100,0

30 937,00

180 000,00

100,0

Nepal
Namibia
Etiopia
Senegal
Angola
Etu-Aasia
Etiopia
Israel
Aasia
Aasia
Japani
Etiopia
Intia
Kiina

SLS
SLS
SLS
SLS
SLS/ELY
SEKL
SEKL
ELK
ELK
ELK
SLEY
SLEY
Sansa
SPS

NIMIKKO-/KANNATUSSOPIMUKSET
Elina ja Juha Lind
Päivi ja Sakari Löytty
Etiopian lähetystyö
Tulkki ja Williams
Angolan projekti
Nimikkolähetti
Anna Vähäkangas
Hanna ja Juha-Pekka Rissanen
Nimikkolähetti
Nimikkolähetti
Tiina Latva-Rasku
Kisumun kehitysvammakoulu
Mediatyö Intiassa
Kiinan raamattulähetystyö

€ / vuosi
15 000
15 000
6 800
15 000
3 000
8 500
5 100
15 000
5 100
8 500
8 500
3 363
6 800
6 800

Israel
Nepal
Kiina
Angola

SLS
SLS
SLS
SLS

KUMMIOPPILASSOPIMUKSET
Koulutyö palestiinalaisalueet ja Jordania
Focus – kristittyjen opiskelijoiden tuki
Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Stipendiaatti Lubangon yliopistossa

5 000
2 300
2 300
2 000

NIMIKKO-/KANNATUSSOPIMUKSET YHTEENSÄ

149 063

LÄHETYSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ

180 000

ELK – Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
ELY – Evankelinen Lähetysyhdistys – ELY ry
SANSA – Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry
SEKL – Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
SLEY – Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
SLS – Suomen Lähetysseura
SPS – Suomen Pipliaseura

33

V 		 AVUSTUSANOMUKSET JA -EHDOTUKSET VUODELLE 2020

Paikalliset avustuksen hakijat

Myönnetty 2019

Anottu 2020

Ehdotus 2020

Hämeenlinnan Evankeliumiyhdistys ry
Hämeenlinnan Kristillisen Työväen Yhdistys ry
Hämeenlinnan Valkonauha ry
Lomayhdistys Ilonpisara ry
Luolajan Sisälähetys ry
Herättäjä-Yhdistys ry,
Hämeenlinnan paikallisjaosto
Hämeenlinnan merimieskirkkopiiri
Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry
Kanta-Hämeen mielenterveysyhdistys ry
Hml Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys Hämeenlinna
Hämeenlinnan Rauhanyhdistys ry
Esikoiset ry / Hämeenlinna

1 500
1 200
1 200
1 000
500
1 200

2 000
1 200
1 500
0,05-0,10 €/jäsen
500
1 200

1 500
1 200
1 200
1 000
500
1 200

500
1 000
500
2 000
1 200
1 500
1 500

500
1 000
700
3 500
1 500
2 000
1 500

500
1 000
500
2 000
1 200
1 500
1 500

Valtakunnalliset avustuksen hakijat
Radio Dei / Kristityt Yhdessä ry
Kirkon Ulkomaanapu / Changemaker-toiminta
Kansan Raamattuseuran säätiö

850
500
0

850
500
500

850
500
0

YHTEENSÄ

16 150

18 950

16 150

Avustukset lähetys- ja aikuistyö johtokunnan
talousarviossa
Lähetystyö
Kirkon Ulkomaanapu
Suomen Merimieskirkko ry

Myönnetty 2019

Anottu 2020

Ehdotus 2020

177 000
52 000
1 000

anottu
anottu
1 500

180 000
52 000
1 000

YHTEENSÄ

230 000

0

233 000

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

246 150

249 150
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HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOKAAVIO

(tilanne 8.10.2019)

Seurakuntaneuvosto

KIRKKOHERRANVIRASTO
JA PALVELUTOIMISTO
Toimistonhoitaja:
Eliisa Aaltonen

Toimistosihteerit: Birgitta

Kalervo Aaltonen, Antti Ahonen, Erkki Alanen (vpj),
Ulla Appelroth, Kari Heiskanen, Riitta Hietanen,
Timo Kaunisto, Julianna Koivu, Kylli Kylliäinen,
Pentti Nyholm, Kirsi Ojansuu-Kaunisto,
Ari Palomäki, Jaana Rusko-Laitinen, Terhi Sortila,
Jarmo Vainio, Pirkko Valkama

Aspholm, Päivi Kettunen,
Jaana Kulmala, Jaana Manner,
Liisa Pakkanen

hallinnon sihteeri

kirkkoherra

Merja Hiltunen

Timo Kalaja
1.12.2019 alkaen Kimmo Reinikainen

seurakunnan johtoryhmä
hallintokappalainen

Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio

viestintäpäällikkö

kehityskappalainen

Reetta Laaksonen

Heikki Toivio

Diakoniatyö

Lapsi- ja nuorisotyö

Johtoryhmä: Virpi Kylmälahti (pj), Seija Puusaari,

Johtoryhmä: Juha Harmaala (pj), Markku Ihander, Kaisa

Teologit: Sinikka Tuori, Sauli Keskinen
Diakoniatyöntekijät: johtava diakoniatyöntekijä Virpi

Teologit: Juha Harmaala, Minna Lappalainen, Elias Riikonen,

Sinikka Tuori

Kylmälahti, Timo Heikka, Henna Helminen, Tiina Kröger,
Katja Lahti, Katriina Mäkinen, Seija Puusaari, Vaula Risku,
Riitta Savander, Jenni Valta-Sillanpää

Palvelusihteeri: Matleena Eerola
Vapaaehtoiskeskus Pysäkki: toiminnanjohtaja Lauri Nurmi
Johtokunta: Kylli Kylliäinen (pj), Tiina Anttila, Riikka

Helenius, Risto Itkonen, Asko Lindqvist, Antti Valkama,
Soila Nyholm, Kari Mononen, Marianna Roine. Varajajäsenet:
Marjut Kemiläinen, Anja Leinikka, Teemu Kukko, Helena Hieta

Lähetys- ja aikuistyö
Johtoryhmä: Mika Juppala (pj), Paula Harju, Sampo Kujala
Teologit: Mika Juppala, Sampo Kujala, Heini Aronkoski,
Mirja Lassila

Lähetysemäntä: Sirkka-Liisa Vataja
Johtokunta: Ulla Apperlroth (pj), Pekka Arvio, Antti Piirainen,
Riku Rantakari, Tuula Ruuska, Pirkko Valkama, Tuula VrankiNiemi, Pia-Nina Mohr, Joni Jantunen. Varajäsenet: Kalervo
Aaltonen, Hanna Heikkilä, Hanna-Liisa Malinen, Jukka Mirvo

Perheasiain neuvottelukeskus
Johtaja: Timo Korpinen
Perheneuvojat: Outi Elovaara, Sari Paanu, Sini Rantakari
Vastaanottosihteeri: Niina Virtanen
Johtokunta: Kari Heiskanen (pj), Merja Kaura, Jyri Nikander,
Paula Paavola, Kirsti Suoranta. Varajäsenet: Kalle Virtanen,
Timo Knuth

Viestintä
Viestintäpäällikkö: Reetta Laaksonen
Tiedottajat: Riitta-Sisko Keinonen, Matleena Eerola
Neuvottelukunta: Tapio Holopainen (pj), Kati Savolainen,

Leena Tiesmaa, Kati Turtola, Tiina Vahtokari, Esa Viherä,
Tuulia Viitanen, Veli-Matti Virtanen, Markku Wiik, Erkki Alanen

Nurmi, Elias Riikonen

Katariina Sorsa (vv.), Marja Vainikka, Jaana Lehtonen

Lastenohjaajat: johtava lapsityönohjaaja Kaisa Nurmi,

lapsityönohjaajat Hanna-Leena Henriksson (vv.), Niina
Huttunen, Katri Kivistö, lastenohjaajat Kirsi Ansaharju,
Nina Jalkanen, Marika Koponen (vv.), Eija Kortesoja,
Tuuli Kulmanen, Päivi Leivo, Minna Leppänen, Riitta Mattila,
Laura Pirhonen, Heidi Santanen, Anu Nuopponen,
Johanna Sundman-Korelin, Virpi Voutilainen

Nuorisotyönohjaajat: johtava nuoristotyönohjaaja Markku

Ihander, Ninnu Hurme, Marko Kylväjä, Mirva Lastu,
Maria Lehtovaara, Antti Ojala, Lasse Saraste, Samuli Santala,
Soila Pollari (vv.), Julianna Rantanen

Johtokunta: Jarmo Vainio (pj), Henna Heikkilä, Jukka Pekka
Hämäläinen, Julianna Koivu, Jonni Levaniemi,
Jaana Rusko-Laitinen, Mia Heinonen, Pentti Nyholm, Lauri
Lindqvist. Varajäsenet: Aulis Veteläinen, Kalle Virtanen, Timo
Manninen, Kaisa Ahvonen

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö
Johtoryhmä: Heikki Toivio (pj), Heikki Seppänen
Teologit: Heikki Toivio, Ville Halkosaari, Jaana Lehtonen
Kanttorit: johtava kanttori Heikki Seppänen, Minna
Koskikunnas, Anna-Maria Lehtoaho, Sonja Saarikko,
Ismo Savimäki (vv.), Markku Sintonen, Anniina Ilola

Johtokunta: Ari Palomäki (pj), Kalervo Aaltonen,

Jukka Friman, Matti Järvinen, Jaana Kivikko,
Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen, Sara Kaloinen,
Marjut Kemiläinen, Emma Nurminen. Varajäsenet:
Reino Puro, Terhi Sortila, Lissu Turtiainen, Osmo Nissi

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori: Jukka Lehto
Sariaalateologi: Tuula Portin
Yhteisjohtokunta: Kirsi Ojansuu-Kaunisto (pj), Ritva Alanko,
varajäsenet Titta Rissanen, Aapo Warjovaara
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