
Kahvinkeitosta 
kumppanuuteen

Vapaaehtoisuuden vahvistuminen ja vahvistaminen

Liedon kirkon jumalanpalveluselämässä



Mukana Realismi ja 
toivo –hankkeessa

• Liedon seurakunta on mukana
jumalanpalveluselämän ja kirkkotilojen
monikäyttöisyyden kehittämisessä

• Kehittämistyötä on tehty Liedon ja 
Littoisten kirkoissa

• Liedon kirkossa on erityisesti kehitetty
jumalanpalveluselämän
vapaaehtoisuuden vahvistumista ja 
vahvistamista

• Kolmen kirkon seurakunta (ja kohta
neljän), tavoitteena rikas
jumalanpalveluselämä kaikkialla

24.9.2020 Outi Tukia-Takala



Jumalanpalvelusryhmät Liedon kirkon pääjumalanpalveluksissa 

20.10.2020 Outi Tukia-Takala

5 ryhmää, kooltaan 5-20 ihmistä

Tavoitteena tavallisuus

Ryhmänvetäjät avain asemassa:

• Oman ryhmän kokoaminen: tuntevat ryhmäläiset 
ja heidän toiveensa ja mahdollisuutensa

• Yhteyshenkilöinä messun työntekijöiden ja 
ryhmän välillä

• Huolehtii tehtävien jakamisesta ryhmäläisille



Jumalanpalveluksen arki Liedon kirkossa

20.10.2020 Outi Tukia-Takala

Jumalanpalveluksessa mukana
• Työntekijät
• Jumalanpalvelusryhmät
• Vaihtuva väki (leiriltä tulevat, rippikouluryhmät, 

teemapyhät, yhteistyötahot jne.)

”Jumalanpalvelusryhmät palvelevat joka 
pyhä. Osallistumme mielellämme myös 
penkistä, jos riparilaiset haluavat jakaa 

keskenään kaikki tehtävät.”



Realismi ja toivo –hanke: Kohti kumppanuutta 

Syksyllä 2019 työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten Messu yhdessä -ilta: 
➢ Mikä on tilanne nyt?
➢ Tavoitteet, tarpeet ja toiveet
➢ Tulevaisuuden muisteleminen –työskentely
➢ Käytännön kysymykset



Tulevaisuustyöskentelyssä esiin nousseita ajatuksia:

20.10.2020 Outi Tukia-Takala

• Toisten hyvä palaute rohkaisee
• Uskallus kokeilla uusia tehtäviä
• työntekijät tukevat ja luottavat, 
• Uskallan kutsua ihmisiä mukaan
• Mahdollisuus saada perehdytystä ja koulutusta
• Toive tavata muiden seurakuntien jumalanpalvelusvapaaehtoisia
• Sakastirukouksen merkitys
• Tiedän, keneen työntekijään voin ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi ryhmässä 

jokin asia mietityttää tai on muuta tarvetta jutella
• Ryhmien määrä on suurempi ja siksi jaksaa paremmin
• Saan tukea työhöni sanasta ja ripistä



Kohti kumppanuutta - suunnitelma

Talvi 2020: KOULUTUS
• Perehdytystä ja uusien tehtävien esittelyä
• Vertaistukea ja kokemusten jakamista
• Käytännön kysymykset

(Kevät 2020: EHTOOLLISAVUSTAJAKOULUTUS)
• Koulutus yhdessä rippikoulun 

kesätyöntekijöiden kanssa

(Syksy 2020: HIIPPAKUNNAN JP-
VAPAAEHTOISTEN VERTAISTAPAAMINEN)



Kumppaneista
huolehtiminen

• Työntekijät ajantasalla sovitusta ja 
esimiehen vastuu tästä

• Pelisäännöt
• Kunnioitus
• Työntekijän mielestä rutiinitehtävä

ei välttämättä ole rutiinia
seurakuntalaiselle

• Avoin viestintä ja mahdollisuus
tulla mukaan





Pääsiäisyön messu Liedon kirkossa 2019. 
Kirkkoon oli katettu ateria valmiiksi.



KORONA-AIKA
JA MITÄ SITTEN 

TAPAHTUI

Pääsiäisyön jumalanpalvelus 2020



Kiitos!


