KOHTAAMISEN YHTEISÖ
Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

MISSIO
Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn.
VISIO
Puijon seurakunta on hengellisesti monipuolinen, erilaisista ja eri-ikäisistä
koostuva Jumalan perhe, joka kutsuu Kristuksen yhteyteen ja tukee ihmisen
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

SUUNTAVIIVAT
1. NOSTAMME SANOMAN ESIIN

esimerkiksi näin

Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja
Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi. Keskustelemme avoimesti uskon ja elämän kysymyksistä
ja ymmärrämme erilaisia tapoja tulkita kristillistä uskoa

o pyhäaamun messu on seurakunnan elämän
keskus, josta kaikki lähtee ja johon kaikki palaa
o kehitämme aktiivisesti jumalanpalveluselämää työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä
o järjestämme syksyisin ja keväisin luento- ja
keskustelusarjoja Raamatun, uskon ja elämän
kysymyksistä

Jumalanpalveluselämä ja hengellisyys on seurakunnassamme monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.

o toteutamme noin kerran kuukaudessa messun, jonka sisällöt nousevat kirkkomme monimuotoisesta hengellisyydestä (esimerkiksi afrikkalainen messu, Taizé-messu, nuoren seurakunnan veisujen messu, ylistyslaulujen ja –virsien
messu)
o messujen musiikki on tyyliltään monipuolista
ja erilaisia seurakuntalaisia puhuttelevaa

Tuemme kristillistä kasvua kaikissa
elämänvaiheissa.

o lapset oppivat kristillisen uskon perusasioita
kotona, pyhäkoulussa ja kerhoissa, nuoret rippikoulussa ja nuorten toiminnassa, aikuisille on
erilaisia ryhmiä hengellisen elämän ja arjen kristillisyyden syventämiseksi (raamattu- ja rukouspiirit, Cursillo, katekumenaatti ym. luterilaisesta
perinteestä syntyneet ohjelmat)
o kannustamme seurakuntalaisia erilaisten ryhmien ohjaajiksi omassa seurakunnassa

Erityisesti huolehdimme siitä, että
koulujen ja päiväkotien jumalanpalvelukset hoidetaan hyvin.

o suunnittelemme jumalanpalvelukset koulujen
ja päiväkotien kanssa

Osallistumme kirkon maailmanlaajaan missioon.

o järjestämme lähetyksen teemapäiviä säännöllisesti sunnuntaisin ja pidämme aktiivisesti yhteyttä nimikkokohteisiimme ja –lähetteihimme
esim. kummitoiminnan kautta

Toimintaa seurataan ja arvioidaan seuraavien tavoitteiden avulla
o jumalanpalvelusten ja luentojen kävijämäärät kasvavat
o erilaisia kristillisen kasvun ryhmiä on enemmän
o jokaisessa kevät- ja syyskauden jumalanpalveluksessa on oma tai vieraileva musiikkiryhmä
o jokaisessa messussa on vastuuryhmä
o yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa vahvistuu ja seurakunta koetaan luotettavana yhteistyökumppanina
o vapaaehtoinen lähetyskannatus nousee

2. KOHTAAMINEN KOSKETTAA

esimerkiksi näin

Jumalanpalvelukset ovat saavutettavia ja vieraanvaraisia, eri-ikäiset ja
erilaiset seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

o järjestämme jumalanpalvelusfoorumin puolivuosittain
o perustamme nykyisten messujen vastuuryhmien rinnalle messuryhmiä, joissa on eri-ikäisiä
ihmisiä ja perehdytämme ryhmien vapaaehtoiset vastuunkantajat
o järjestämme säännöllisen ja avoimen messun
suunnitteluajan
o työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuvat
säännöllisesti messuun

Kannustamme työntekijöitä ja seurakuntalaisia keskustelevaan ja toisiaan kuuntelevaan kohtaamiseen.

o työntekijät ja vastuuryhmäläiset ovat seurakuntalaisia varten ennen messua ja sen jälkeen
o aloitamme kerran viikossa ilta-aikaan papin
päivystyksen kirkossa
o järjestämme kaikkien työalojen yhteisiä, kaikenikäisiä kokoavia tapahtumia kirkolla ja Poukamassa esim. keväisin Yhteisvastuukeräyksen ja
syksyisin jonkin muun teeman merkeissä
o tuemme seurakuntalaisten vapaamuotoista
kohtaamista liikuntaryhmissä

Käytämme mahdollisuuksia jalkautua seurakunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin.

o luomme valmiin, helposti käyttöön otettavan
toimintakonseptin ja jalkaudumme 3-4 kertaa
vuodessa joihinkin seurakunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin, joissa kutsumme ihmisiä
kirkon yhteyteen (Puijon urheilu- ja luontotapahtumat, asukastuvat, kauppakeskukset ym.)

Kutsumme seurakunnan yhteyteen
alueellemme muuttaneita, myös
heitä, jotka tulevat muista kulttuureista tai eivät kuulu kirkkoon

o haastamme ja varustamme seurakuntalaisia
toivottamaan tervetulleiksi seurakuntaan muuttaneet
o etsimme aktiivisesti seurakuntamme alueelle
tulleita maanhanmuuttajia ja kutsumme heitä
kirkon yhteyteen

Toimintaa seurataan ja arvioidaan seuraavien tavoitteiden avulla
o työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyö vahvistuu
o sunnuntaipäivien kaikenikäisiä kokoava toiminta lisääntyy
o seurakunnan näkyvyys kasvaa
o uusia ihmisiä, erityisesti maahanmuuttajia on mukana toiminnassa

3. VÄLITÄMME LÄHIMMÄISISTÄ

esimerkiksi näin

Toimimme ja puhumme syrjittyjen
ja haavoittuvassa asemassa olevien
hyväksi

o suuntaamme diakonian ammatillisen avun
ensisijaisesti sinne, mihin muu apu ei ulotu
o toimimme tiiviissä yhteistyössä kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä muissa
verkostoissa
o toimimme rohkeasti yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi

Tunnistamme avuntarpeet ja avuntarvitsijat

o järjestämme lähimmäispalvelua ja koulutamme seurakuntalaisia lähimmäisiksi
o ohjaamme sururyhmiä työntekijän ja vapaaehtoisen tiimeissä
o huolehdimme siitä, että talousarviossa on varaa myös taloudelliseen avustamiseen

Ymmärrämme, että jokainen ihminen voi tarvita apua ja tarjota apua

o kutsumme erilaisia ihmisiä kantamaan vastuuta seurakunnan toiminnasta
o erilaisten ryhmien ohjaajiksi innostamme ja
valmennamme seurakuntalaisia

Osallistumme kirkon kansainväliseen diakoniaan

o hoidamme Yhteisvastuukeräyksen kaikkien
työalojen ja seurakuntalaisten yhteisenä tehtävänä
o pidämme esillä Kirkon Ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen kehityshankkeita

Toimintaa seurataan ja arvioidaan seuraavien tavoitteiden avulla
o yhteistyö eri verkostojen kanssa vahvistuu ja seurakuntaa pidetään luotettavana yhteistyökumppanina
o seurakunta koetaan avoimeksi ja inhimilliseksi yhteisöksi
o vastuunkantajien määrä kasvaa
o Yhteisvastuukeräyksen tuotto ja kansainvälisen diakonian vapaaehtoinen kannatus nousevat.

4. ARVOSTAMME SEURAKUNNAN JÄSENYYTTÄ

esimerkiksi näin

Pidämme kirkon kynnyksen matalana.

o hyödynnämme kirkon monipuoliset tilat ja
kirkkoa ympäröivän ulkoilualueen sekä Poukaman mahdollisuudet
o ihmiset ovat tervetulleita rakentamaan seurakuntaa lahjoillaan
o kaikenlainen seurakuntalaisten järjestämä
toiminta, joka on sopusoinnussa seurakunnan
mission kanssa, on tervetullutta

Lisäämme seurakuntalaisten mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön.

o kutsumme nuoret mukaan toteuttamaan
Hiljaisen viikon vaellusta
o koulutamme vastuunkantajia ja palkitsemme heitä virkistystoiminnalla

Käytämme ahkerasti eri viestimiä
kertoaksemme seurakunnan elämästä ja sanomasta.

o muistamme henkilökohtaisen kutsun voiman
o kerromme Kirkko ja koti –lehdessä toiminnasta, pidämme ilmoitustaulut ja sähköpostilistan ajan tasalla, käytämme sosiaalista mediaa
aktiivisesti

Verkkosivuillamme kerromme kaikesta, mitä seurakunnassa tapahtuu.

o laitamme nettisivuille työntekijöiden kuvat,
yhteystiedot ja vastuualueet sekä luottamushenkilöiden kuvat ja yhteystiedot
o luottamushenkilöt kirjoittavat nettisivuillemme

Työntekijöiden tehtävänkuvat tarkistetaan resurssien vähetessä.

o muuttuviin työtehtäviin on mahdollisuus
saada koulutusta

Toimintaa seurataan ja arvioidaan seuraavien tavoitteiden avulla
o tavoitamme yhä useampia ihmisiä
o yhteistyö yli työala- ja ikäkausirajojen kasvaa
o kävijämäärät verkkosivuilla ja kontaktit somessa kasvavat
o tilojen käyttöaste on hyvä
o kokoamme suunnittelukauden puolivälissä palautetta seurakuntalaisilta kyselyn avulla

Vuosien 2016 - 2020 suunnittelukauden juhlia
o 27.11.2016 adventtina virsikirjan lisävihkon käyttöönotto
o 2017 reformaation merkkivuosi: helatorstai 25.5. ja reformaatioviikko 31.10. – 5.11.
o 4.9.2017 Puijon kirkon vihkimisen 40-vuotispäivä
o 1.1.2019 seurakunnan perustamisen 40-vuotispäivä

TIESITKÖ TÄMÄN PUIJON SEURAKUNNASTA?
Puijon seurakuntaan kuuluvat Puijonlaakson, Länsi-Puijon, Julkulan, Päivärannan ja Pihlajalaakson lähiöt, Puijon luonnonsuojelu- ja virkistysalue, KYS:n ja Niuvan sairaaloiden alueet, Laivonsaari, Sorsasalon asuin- ja teollisuusalue sekä Ranta-Toivalan maaseutualue.
Seurakunnassa on noin 11.000 jäsentä ja seurakunnan alueen kokonaisväestö on noin 14.300
henkeä. Seurakunnan jäsenmäärä on 2000-luvulla vähentynyt noin 1500 henkeä.
Puijon seurakunta on yksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Puijon
kirkko ja seurakuntakeskus ovat Puijonlaaksossa, joka on suurin asuma-alueista. Jumalanpalvelus- ja toimintatilana on käytössä myös Poukaman leirikeskus.
Seurakunnassa toimii noin 300 vapaaehtoista vastuunkantajaa, joista monet hoitavat useita eri
tehtäviä jumalanpalvelusten avustajina, kuoroissa, musiikkiryhmissä, ryhmien ohjaajina, lähimmäispalvelussa sekä diakonian, lähetyksen ja aikuistyön tehtävissä sekä kerhonohjaajina ja isosina.
Seurakunnassa työskentelee
o viisi pappia
o kaksi kirkkomuusikkoa
o kolme diakoniatyöntekijää
o kolme nuorisotyönohjaajaa
o kaksi lastenohjaajaa, joista toinen osa-aikaisesti
o toimistosihteeri
o kaksi iltapäiväkerhonohjaajaa yhteisestä lapsityöstä
Kiinteistötiimissä on emäntä ja kaksi seurakuntamestaria, joista toinen on osa-aikainen. Siivouspalvelujen järjestelyt ovat meneillään.
Henkilöstö- ja säästösuunnitelman mukaisesti palvelussuhteita on tarkoitus lakkauttaa luonnollisen poistuman myötä.

Kuvat 30.8.2015 Miika Tammekann

LÄHETYS- JA KASTEKÄSKY
Jeesus sanoo:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne
joka päivä maailman loppuun asti."
Matt. 28: 18- 20

RAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY
Jeesus sanoo:
"Rakasta Herraa, Jumalaasi,
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä:
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
Matt. 22: 37 - 39
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