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Johdanto
Vuoden 2021 toimintaa varjosti vuonna 2020 alkanut koronapandemia.
Koronatilanne vaihteli vuoden aikana – samoin koronarajoitukset. Toimintaa suunniteltiin ja kun
tuli rajoituksia, niin jouduttiin tekemään uudet suunnitelmat ja toimintaa jouduttiin supistamaan.
Tuo jatkuva epävarmuudessa eläminen on rasittanut seurakuntayhtymän työntekijöitä. Kaikille
työntekijöille on kuitenkin voitu tarjota töitä, eikä ketään ole lomautettu.
Seurakuntien toiminnassa on noudatettu valtiovallan, THL:n, kirkkohallituksen, piispojen ja
tuomiokapitulin ohjeita paikallisesti soveltaen. Toisena koronavuonna valtakunnalliset ohjeistukset eivät ole olleet niin selkeitä, kuin ensimmäisenä koronavuonna 2020, jolloin kiellot
olivat valtakunnallisia. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Lappeenrannan seurakunta ovat
noudattaneet valtakunnallisia ohjeistuksia. Joulukuussa 2021 Kirkkohallitus ja piispat linjasivat
kirkkolakiin vedoten, että lakisääteiset toiminnot jatkuvat ja rajoituksiin tuli oma tulkinta. Joulukuusta alkaen seurakuntien tilaisuuksiin on voinut osallistua 1/3 kirkon/kappelin maksimiosallistujamäärästä. Vuonna 2020 jumalanpalveluksia pidettiin niin, että seurakuntalaiset eivät voineet
osallistua niihin.
Koronatilanne Etelä-Karjalassa ei vielä loppuvuodesta 2021 näyttänyt laantumisen merkkejä.
Seurakunnat ovat kuitenkin toimineet antaen henkistä, hengellistä ja aineellista tukea seurakuntalaisille.
Pitkään jatkunut tautitilanne on vaikuttanut myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöön. Toiminta siirtyi monin osin nettiin. Osa toiminnoista muuttui ja työtekijöiden tehtävänkuvia jouduttiin tarkistamaan vastaamaan toimintaa. Varsinkin ruokapakettien hankkiminen ja jako
vaati paljon resursseja. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio ja yhteishenki on ollut kuitenkin
hyvä. Töitä on tehty sillä asenteella, että selviämme yhdessä tekemällä niin tästä kuin muistakin
tulevaisuuden haasteista.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan
vaikutusta. Verotulot jatkoivat kasvamistaan päinvastaisista ennusteista huolimatta. Taloutta on
korjattu hyvään malliin jo aikaisempina vuosina supistamalla henkilökunnan määrää sekä vähentämällä kiinteistöjä. Kertaluonteisena eränä taloutta paransi kuluneena vuotena Koulukatu
10 luovuttaminen apporttina perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle. Toisaalta saman kiinteistön
purkukustannukset ovat lisäämässä kuluja. Tulos näyttää vuodelta 2021 ylijäämää 1,6 milj. euroa.
Jäsenkehitys on jatkuvasti pienenevä. Edelleen jäsenmäärä pienenee noin -1 % tahtia. Hautausten määrä on samalla jatkuvassa kasvussa. Vanhentuva jäsenistö poistuu luonnollisen poistuman
kautta ja uusia jäseniä ei enää tule kasteen kautta entiseen tapaan.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän rakennemuutosprosessi päättyi loppuvuodesta 2021, kun
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päätti, että Lappeenrannassa seurakuntatyötä jatketaan
yhtymämallissa. Tuomiokapituli lausunnossaan vetosi Lappeenrannan seurakuntayhtymään ja sen
seurakuntiin, että yhtymämallin kehittämistä tulee jatkaa.
Edelleen voimme katsoa luottavina tulevaisuuteen. Talous ja toiminta voidaan pitää yllä ja sitä
kehittää huomioiden tulevaisuuden haasteet.
Hannu Haikonen
				Kari Virtanen
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja		
talousjohtaja
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1 Seurakunnat
1.1 Joutsenon seurakunta

Joutsenon kirkko täytti kesällä 2021 sata vuotta.
Juhla oli muuten haastavan koronavuoden kohokohta. Juhlajumalanpalvelusta vietettiin 22. elokuuta 2021 kirkon vihkimisessä käytössä olleen 1920-luvun jumalanpalveluksen kaavalla.

Juhlaviikolla oli sekä kirkossa että sen ympäristössä paljon tapahtumia. Esimerkiksi koululaiset
etsivät kirkkopuistossa koodisanoja ja kirkkosalissa tutustuivat kotikirkon historiaan.
Tenorissimon konsertti ja iltajuhla päättivät juhlavan viikkokokonaisuuden, jonka aikana kohdattiin paljon eri ikäisiä seurakuntalaisia. Joutsenolaisten kotikirkko sai arvoisensa juhlan.
5

Kesän aikana kehiteltiin uutta kohtaamistapaa
”Hyvän mielen Kahvila” maitokärrystä tehdyllä
kahvikärryllä. Kesäkaudella kahvila toteutettiin
kerran viikossa kirkon pihapiirissä eri työntekijöiden sekä vapaaehtoisen voimin.
Vuoden aikana moni vakiintunut toiminta toimi mahdollisimman hyvällä tavalla vaihtelevien
rajoitusten keskellä. Uutena asiana aloitimme
kuitenkin sekä jumalanpalvelusten sekä muun
toiminnan striimaamisen Joutsenon seurakunnan YouTube-kanavalle. Katsojia eri tilaisuuksille oli verrattain paljon ja niistä saatu palaute
oli positiivista.
Vuoden aikana opettelimme tekemään myös
muita videoita, hartauksia ja retkiä YouTubekanaville. Joutsenon hautausmaan työnjohtaja
Kimmo Petrell sanoitti ja sävelsi joulutervehdykseksi kappaleen ”kotikirkon joulu”, jonka
musiikkivideon toteutukseen myös koko työyhteisömme osallistui.
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1.2 Lappeen seurakunta
Lappeen seurakunnan perustehtävänä on edistää Jumalan valtakuntaa ja
julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Ihmisiä kutsutaan Jumalan yhteyteen sekä rohkaistaan välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Toiminta-ajatuksella Lappeen seurakunta liittyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan ”Ovet auki” vuoteen 2026.
Tavoitteet vuodelle 2021
Ovien pitäminen avoimina ja uusien ihmisten kutsuminen mukaan. Viime vuonna tämä tavoite
oli erittäin haasteellinen, ja tiukkojen koronarajoitusten osalta jäi osin toteuttamatta. Rajoitusten
puitteissa tätä tavoitetta kohti kuitenkin kilvoiteltiin.
Jumalanpalveluksiin kutsuminen
Jumalanpalveluksia Lappeen kirkoissa pidettiin seuraavasti. Lappeen Marian kirkko 76 messua,
6 sanajumalanpalvelusta, 52 viikkomessua. Nuijamaan kirkko 23 jumalanpalvelusta, Ylämaan
kirkko 25 jumalanpalvelusta, kylillä 6 jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelusten pitämistä rajoittivat
koronaepidemian vuoksi tulleet kokoontumisrajoitukset. Jumalanpalvelukset pidettiin avoimina rajoitustenkin aikana. Niihin otettiin ihmisiä ennakkoilmoittautumalla rajoitusten puitteissa
ja päivän jumalanpalveluksia järjestettiin niin monta, että kaikki halukkaat pääsivät kirkkoon ja
saivat mahdollisuuden osallistua ehtoolliselle. Kiirastorstai oli vuoden vilkkain päivä ja kirkoissamme pidettiin 12 ehtoollisjumalanpalvelusta, 8 Lappeen Marian kirkossa ja 2 Nuijamaalla sekä
2 Ylämaalla.
Kevään rajoitusten aikana Lappeella oli pyhäisin keskimäärin 2–4 ehtoolliskirkkoa, joista ensimmäinen aina välitettiin Järviradioon ja nettiin. Lappeen Marian kirkkoon hankittiin kiinteät striimausvälineet, joka on mahdollistanut jumalanpalvelusten säännöllisen välittämisen Järviradion lisäksi Lappeen YouTube-sivuilla. Jumalanpalvelusten yhteydessä tarjotut kirkkokahvit ovat olleet
merkittävä kohtaamisen paikka silloin, kun niitä on pystytty toteuttamaan. Kevätkauden kinkerit
peruttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Tuemme kristittynä kasvua
Kirkollisia toimituksia oli seuraavasti. Kasteet 80, vihkimiset 23, avioliiton siunaamiset 2, hautaan siunaamiset 86. Tavoite kirkollisten toimitusten osalta on toteutunut.
Kristillinen kasvatus rippikouluissa 5 ryhmää / 123 nuorta, toteutettiin leirimuotoisina. Nuorten
kerhot kokoontuivat Karhuvuoren seurakuntakodilla, Haapajärven kylätalolla, Ylämaan kirkolla
ja Lappeen, Kasukkalan, Myllymäen, Pontuksen ja Ylämaan kouluilla. Nuoria kerhonohjaajia oli
25 ja aikuisia 6. Rajoitusten aikana kokoontumisia jatkettiin etäyhteyksillä. Seurakuntien kanssa
yhteistyössä suunniteltuja varhaisnuorten leirejä oli tarvoitteena pitää 19, joista toteutettiin 9.
Lappeen alueella alakouluja on 8. Kouluihin tehtiin oppituntivierailuja, leirikoulupäivät 7 koululla, kouluun lähtevien siunauksia kolmessa kirkossa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa, adventtija jouluhartauksia kolmella koululla sekä yksi yökoulu.
Musiikkityö
Musiikkityön osalta vuosi oli joiltain osin rikkonainen ja esimerkiksi kuorot pääsivät harjoittelemaan kunnolla vasta syksyllä. Kuorot esiintyivät mahdollisuuksien mukaan 1–3 kertaa syksyllä.
Yhteistyötä syvennettiin niin yhtymän kanttoreiden kesken kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Uutta yhteistyötä syntyi mm. Kuusankosken seurakunnan kanssa.
Urkuprojekti eteni soittimen disposition suunnitteluun ja mietintään. Muilta osin kanttorit osallistuivat jumalanpalveluselämään sekä toimituksiin aktiivisesti mukaan lukien myös erikoismessut.
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Varhaisnuorisotyö
Vuosi 2021 oli Lappeen varhaisnuorisotyössä kaikenlaisen uuden aikaa. Kevätkaudella kerhotapaamiset olivat tauolla koronarajoitusten vuoksi, mutta onneksi leireistä osa saatiin pidettyä.
Kevään koulujen leirikoulupäivät jouduttiin myös koronan vuoksi siirtämään leirikeskuksista
koulujen pihoihin. Päivät olivat kuitenkin varsin onnistuneita sekä oppilaiden että opettajien
mielestä. Toukokuussa nuorisotyönohjaajan virassa aloitti Krista Ylä-Kotola ja varhaisnuorisotyön
seurakuntapastorin virassa Teemu Muuri.
Kerhot pääsivät alkamaan syyskuussa normaalisti, mutta kouluihin pääsi rajoitusten vuoksi melko
vaihtelevasti. Uudet keppihevosvälkät kokosivat paljon innokkaita estehyppääjiä. Oppituntivierailuissa leikittiin, ryhmäydyttiin ja askarreltiin. Kymppisynttärit ja Yö kirkossa Nuijamaalla olivat
molemmat erittäin onnistuneita tapahtumia. Joulun ohjelmassa oli kouluhartauksia, perheiden
askarteluillat varhaiskasvatuksen kanssa, Ylämaan koululaisten pikkujoulut vanhempainyhdistyksen kanssa ja uusi menestys kellotapulin joulukalenteri.
Diakoniatyö
Diakoniatyön painopiste Yksin? oli erityisen ajankohtainen. Yksinäisyys ja yksinasuvien määrän
kasvu näkyvät diakoniatyössä ja sen tuomat haasteet painottuvat myös tulevina vuosina erityisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Etsivän vanhustyön menetelmänä otettiin lokakuussa käyttöön Hoksauta minut -yhteydenottokortti. Sen myötä on syntynyt yhteistyötä, joka jatkuu eri tavoin yksinäisten tai palveluiden ulkopuolella olevien ikäihmisten auttamiseksi.
Kohtaamisia, keskusteluja ja eri ikäisten ihmisten diakonista asiakastyötä toteutettiin mahdollisimman hyvin koronan aiheuttamassa erityistilanteessa. Yksinäisyyttä ennaltaehkäisevä kokoava
toiminta ei toteutunut kaikilta osin suunnitelmien mukaan koronarajoitusten vuoksi.
Diakoniatyöntekijät ovat olleet tavattavissa koko Lappeen alueella ja avun mahdollisuuksista on
ilmoitettu monin tavoin. Keskustelu- ja yhteydenottojen tarve ei vähentynyt ja uusia ihmisiä hakeutui diakonian avun piiriin. Asiakastapaamiset hoidettiin puhelimitse, turvavälein sekä koti- ja
pihakäynnein.
Diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa painottuvat ohjaus, neuvonta ja muu käytännöllinen
tuki tilanteen selvittämiseksi. Diakoniatoimiston elintarvikevarasto on ollut myös tarpeellinen
äkillisissä tilanteissa. EU:n myöntämää elintarviketukea on ollut jaettavissa n. 2783 kg Lappeenrannan seurakunnan kanssa.
Toimiva verkostotyö toteutui ja se on vahvistanut diakonian vaikuttavuutta. Yhteistyö eri tahojen
kanssa on ollut välttämätöntä asiakkaiden auttamiseksi ja uusien yhteistyötahojen kautta avautuu
mahdollisuuksia.
Yhtymän yhteinen tavoite liittyen seurakunnan tukemiseen muuttuvassa toimintaympäristössä
toteutui diakoniatyössä ainakin ihmisten arjen tukena ja diakonisena välittämisenä.
Seurakuntarakenteen selvittely merkitsi vuoden aikana yhteistä diakonian visiointia ja diakoniatyön tulevaisuuden suunnittelua yhteisen lausunnon muodossa.
Lähetystyö
Toivon Ikkuna maailmalle -kauppa toi meille viime vuonnakin hyvän ja vankan perustan varainhankinnalle lähetystyössä. Saimme myös tavata kasvotusten monia seurakuntamme nimikkolähettejä, koska heidät oli pandemia tuonut Suomeen lomalle ja pääsivät vierailemaan nimikkoseurakunnissa. Seurakuntalaisten kohtaamisia, piiritoiminta ja joulumyyjäiset Nuijamaalla ja
Ylämaalla toteutui rajoitusten salliessa. Suuri ilo oli aina kohdata ja kohtaamisten tärkeys nousi
viime vuonna vahvasti esille, kun se ei ollut itsestäänselvyys. Junasukkia neulottiin lähetystyön
hyväksi kaikille Lappeen seurakunnassa kastetuille. Nimikkolähettisopimuksissa muutoksia
v. 2021: Mari-Siskon ja Hira Khadgien työsopimus päättyi ja tilalle otettiin lähettipariskunta
Etu-Aasiasta.
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Papin työn näkökulmasta
Seurakuntapapin työn osalta voin todeta, että työn pääpaino oli jumalanpalveluselämään ja toimituksiin liittyvissä tehtävissä. Toimituskeskustelut tuli käytyä vallitsevasta koronatilanteesta
riippuen kasvotusten tai etänä. Itselläni tässä uran alkuvaiheessa korostui myös tehtäviin liittyvään huolelliseen valmisteluun ja perehtymiseen käytetty aika. Toimitukset ja kohtaamiset esim.
kirkkokahveilla poikivat joitain kotikäyntejä ja puhelinkeskusteluja seurakuntalaisten tarpeen
mukaan. Myös rippikoulutyö ja kouluvierailut sekä joulunajan tapahtumat ja muutkin merkkipäivät olivat osa vuotta. Parisuhdetyö kärsi koronarajoituksista aiheutuneista peruuntumisista, mutta
pidin yhteyttä vapaaehtoisten ryhmään sekä järjestin yhden teemapäivän leirikeskuksessa.
Viimeiset pari vuotta on eletty enemmän tai vähemmän poikkeusaikaa, joka on vaikuttanut
merkittävästi kaikkeen ja rajoittanut tai kokonaan estänyt monet seurakunnan tapahtumat ja toiminnot. Papin työ on keskittynyt eniten kotikäynteihin, toimituskeskusteluihin, kirkollisiin toimituksiin, hartaushetkiin ja jumalanpalveluksiin. Poikkeusaika on näkynyt jumalanpalvelusten ja
muiden tilaisuuksien osallistujamäärissä. Erityisesti vapaaehtoistyö on kärsinyt ja uusien asioiden
kehittely on usein tyssännyt siihen, että ei voida kokoontua, osallistua tai järjestää tilaisuuksia.
Kellotapulin joulukalenteri
Lappeen kellotapulissa on 24 ikkunaa, johon jokaisena joulukuun päivänä sytytettiin uusi jouluvalo. Jouluaattona oli koko kellotapuli valaistu joulutähdillä.
Kotisivuillamme lappeenrannanseurakunnat.fi/joulukalenteri2021 avautui päivittäin luukun alta
kumppanien ja yhteistyötahojen joulutervehdys. Monet halusivat itse tulla sytyttämään valon
joulutähteen. Tällä tavoin Lappeen seurakunta yhdessä kumppanien ja yhteistyötahojen kanssa
toivotti kaupunkilaisille hyvää joulunodotusta! Kellotapulin joulukalenteri-tempauksella seurakunta sai positiivista julkisuutta ja kumppanit näkyvyyttä. Palaute oli hyvää ja tästä toivottiin
vuosittaista perinnettä.
Mukana olleet kumppanit ja yhteistyötahot olivat: Kirkkomuskarit, Toivon Ikkuna maailmalle,
Liiga-Saipa Oy, Catz, Sotainvalidit ry, Rakuunasoittokunta, Sound of Faith, Nuijamaa Seura, Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry, Green Leaf Lappeenrannan kaupunki, Naisten Pankki, Lappeenrannan kaupunginteatteri, Lappeenrannan kaupunginorkesteri, Lappeenrannan musiikkiluokkien
ry, Lakes ry, Kympin nuoret, Lönnrotin koulu, Maatalousyrittäjä, Lappeen kotiseutuyhdistys,
Kimpisen koulu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan Liitto, Ylämaan Kotiseutuyhdistys ja
Kaakkois-Suomen Raja.
Kauneimmat joululaulut toteutuivat liki suunnitellusti. Vain kolme kylää perui suunnitellut tilaisuudet. Ihmisiä oli paikalla selkeästi tavallista vähemmän, noin neljäsosa normaalista. Vain ulkoilmatilaisuuksissa väkeä oli paikalla yhtä paljon kuin ennen epidemiaa.
Ovia on pidetty auki yhteistyölle ja kumppanuuksille. Yhteistyötahoja ovat olleet alueen kotiseutuyhdistykset, kirkkomme herätysliikkeet (Rauhanyhdistys, Heränneet, SRO, ELY, Kylväjä),
Maasotakoulu, Lappeenrannan kaupunki (esim. koulut, kaupungin orkesteri).
Lähetystyössä yhteistyötä on tehty kaikkien alueen seurakuntien kanssa. Unkarin Szentendrein
ystävyysseurakunnan vierailu Lappeen seurakunnassa ei toteutunut koronarajoitusten vuoksi.
Yhteydenpitoa jatkettiin netin ja puhelimen välityksellä. Samoin ekumeeniset tapaamiset supistuivat rajoitusten vuoksi.
Lappeen Marian kirkon pääurkujen uusimisen on edistynyt. Urkutoimikunta on saanut valmiiksi
alustavan näkemyksen uusien urkujen dispositiosta.
Seurakunta on pysynyt raamissaan (toteuma noin 88,4 %). Raamin alitus johtuu poikkeuksellisesta vuodesta, jossa epidemian takia tilaisuuksia ja toimintaa on jouduttu toteuttamaan toisin,
supistettuna sekä osin perumaan.
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1.3 Lappeenrannan seurakunta

Lappeenrannan seurakunnassa on toimittu Lappeenrannan seurakuntayhtymän päivitetyn
Uskoon ja vastuuseen -strategian mukaisesti, joka määrittelee näkymme seuraavasti:
Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat ja seurakuntayhtymän yhteiset työmuodot kutsuvat ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen. Yhteys Jumalaan tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee vastuuseen lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Tuon strategian mukainen painopiste vuodelle 2021 oli: 2021 Seurakunta muuttuvassa toimintaympäristössä. Sitä on toteutettu Lappeenrannan seurakunnassa, vaikka työaloilla on voinut olla
omia painopisteitä.
Yleistä
Lappeenrannan seurakunnan toimintaa vuonna 2021 varjosti korona. Koronaohjeet muuttuivat
monta kertaa vuoden aikana ja kun toimintaa on suunniteltu ja sitten on jouduttu muuttamaan
suunnitelmia, on se ollut kuormittavaa työntekijöille.
Jumalanpalveluksia on striimattu, toimintaa on siirretty verkkoon. Toimintatapojen muutos on
vaikuttanut.
Uutena avauksena kasvatuksen alalla aloitettiin polku-työskentely. Polku-työskentelyllä tarkoitetaan, että: Lapsella ja nuorella on oma elämänpolkunsa vauvasta aikuiseksi – se on henkilökohtainen ja yksilöllinen. Polku-kokonaissuunnitelma ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että
lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla.
Polku-työskentelyä jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2022.
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnissa tulee olla nuorten vaikuttajaryhmä. Se pyrittiin aloittamaan yhtymätasolla, mutta nuoria on Kympin nuorista. Vaikuttajaryhmän kautta nuorisotyö teki palautekyselyn nuorille, jonka kautta uudistimme 2022 alkavaa nuortentoimintaa.
Joutsenon ja Lappeenrannan seurakuntien yhteisenä A-kanttori Toni Pussinen aloitti työnsä vuoden 2021 alussa. Musiikkityön merkittävänä toimintana olivat Händelin Messias-oratorio ja Lappeenrannan kirkon urkujen peruskorjauksen jälkeinen urkujen käyttöönottokonsertti.
Kouluikäisten parissa tehtävä työ
Keväällä koronan vuoksi kokoontui vain kaksi kerhoa, joissa oli yhteensä 13 lasta. Keväällä kerhonohjaajat tekivät YouTube-videoita. Syksyllä aloitti 11 kerhoa, joissa oli 20 kerhonohjaajaa,
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joista 15 on saanut kerhonohjaajakoulutuksen, sekä 105 kerholaista. Syyskausi päättyi kerholaisten ja perheiden yhteiseen joulukirkkoon. Tavoitteisiin on päästy hyvin, ottaen huomioon yleinen koronatilanne.
Kevään varhaisnuorten leirit peruttiin koronatilanteen takia. Kesällä Lappeenrannan seurakunta
oli mukana kahdella ja syksyllä kahdella leirillä. Näille leireille osallistui noin 95 lasta. Korona
vaikeutti tavoitteen saavuttamista.
Lappeenrannan seurakunnan kanssa yhteistyössä toimii kolme partiolippukuntaa. Yhteistyö Lappeenrannan Wallisirkkujen ja Walliveljien kanssa on ollut tiivistä, ja seurakunnan työntekijällä on
ollut useita kohtaamisia ja hän on ollut mukana retkillä. Saimaan Vartion kanssa on ollut etätapaamisia ja osallistuminen jouluretkelle.
Nuoriso- ja rippikoulutyö
Rippikoulujen osalta tavoitteena oli kuusi rippikoululeiriä. Tavoite toteutui. Kevään aikana kokoontumisia jouduttiin kuitenkin koronan takia pitämään etänä ja hiihtolomarippikoulu toteutettiin hydridirippikouluna. Kesän 2021 rippikoululeirit sekä päivärippikoulu toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Etätapaamiset toivat säästöjä rippikoulutyön budjettiin.
Lappeenrannan seurakunnan rippikouluikäisistä jäsenistä 94,3 % kävi rippikoulun. Kevät 2021
alkoi vahvasti etätoiminnan kautta, johon osallistuminen oli nuorten parissa vähäistä, niin kuin
nähtiin jo edellisen vuoden lopussa. Kaikki suunnitellut isosleirit jouduttiin perumaan, joka
heijastui suoraan nuorten isoskoulutukseen sitoutumiseen ja motivaatioon jatkaa toiminnassa.
Kevään jälkeen syksyllä isoskoulutuksessa jatkoi vain noin 30 kakkosvuoden isosta, joiden aloitusmäärä syksyllä 2022 oli 53.
Kevään loppupuolella toteutimme jaksukassien toimittamisen halukkaille nuorille ja kokonaisuudessaan toimitimme yli 80 kassia ympäri Lappeenrantaa. Kun lähitapaamiset eivät voineet toteutua, niin jaksukassilla muistutettiin nuorille, että seurakunta ei ole unohtanut heitä.
Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2021 oli nuorten seurakuntayhteyden uudelleen luominen, jossa emme päässeet onnistumaan kovinkaan hyvin. Joitain hyviä hetkiä koettiin vuoden
aikana, mutta korona varjosti toimintaa hyvinkin vahvasti. Vuoden lopulla listoilla oli noin 200
nuorta ja heistä aktiivisesti kasvokkain kohdattiin vuoden aikana yli puolet. Budjetissa pysyttiin,
koska toimintaa peruuntui.
Diakoniatyö
Yksilökohtainen toiminta
Työntekijät tapasivat asiakkaita vallitsevia koronaohjeistuksia noudattaen kotikäynneillä, laitoskäynneillä, palvelukodeissa, toimistoissa, puhelinkeskusteluissa ja sähköisessä viestinnässä. Korona-aikana yksilökohtaisessa toiminnassa painottuivat kohtaamiset puhelimitse ja sähköpostitse.
Yhteistyötä kehitettiin eri auttajatahojen kanssa niin, että pyrimme löytämään Lappeenrannan
seurakunnan alueelta henkilöitä ja perheitä, joiden elämä oli kriisiytymässä.
Ryhmätoiminta ja muu toiminta
Avoimet ja suljetut ryhmät, avoimet kohtaamispaikat, leiripäivät ja retket, merkkipäivämuistamiset ja juhlat, diakoninen vastuu, diakoniakasvatus sekä taloudellinen avustaminen ja neuvonta.
Korona-aikana ei etsitty aktiivisesti uusia ihmisiä lähimmäispalveluun. Uusia lähimmäisiä ei tullut
Lappeenrannan seurakunnan alueelta. Korona-aika vaikutti merkittävästi toimintojen toteutumiseen. Osa toiminnoista jäi kokonaan toteutumatta, esim. leiripäivät, retket ja Kirkonkulman
aamu, ja osa toiminnoista toteutettiin etukäteissuunnitelmista poikkeavin tavoin, esim. kevätkaudella osa ryhmistä toteutettiin puhelinryhminä ja ripariralli toteutettiin etätehtävin.
Kesäkautena jalkauduimme ulos kohtaamaan ihmisiä Helmi-kärryn kanssa Kirkkopuistoon,
D-day:nä 1.9. Kansalaistorille ja vanhustenviikolla Marian aukiolle. Vanhustenviikon aluetapah11

tuma toteutettiin ulkona ikäihmisten porukkakävelynä. Syyskaudella diakoniatyön ryhmät toteutettiin koronaturvallisuutta noudattaen lähiryhminä. Ainoastaan mielenterveyskuntoutujien
ryhmä toteutettiin läpi vuoden lähiryhmänä. Perinteinen ikäihmisten joulujuhla korvattiin joulukahveina pienryhmissä.
Merkkipäivämuistamiset 80-vuotiaille toteutettiin yhteisen juhlan sijaan postitse lähetetyillä tervehdyksillä ja lahjoilla. Etukäteissuunnitelman mukaisesti muita ikäryhmiä (85-, 90-, 95-, 100- ja
yli 100-vuotiaita) muistettiin syntymäpäiväkorteilla. Yhteisvastuukeräys toteutui joillain uusilla
tavoilla, kuten rippikoulukolehdein, liikuntapassein ja yv-pahvihahmoin. Kokonaiskeräystuotto (v. 2021 vähävaraisten ikäihmisten hyväksi) pysyi lähes ennallaan korona-ajasta huolimatta
(6095,74 €).
Erityistyömuodot
Koko seurakuntayhtymän alueella näkövammaisille toteutettiin ryhmätoimintaa kuukausittain,
ryhmätapaaminen kesällä, joulujuhla sekä koti- ja laitoskäyntejä läpi vuoden. Kuuroille toteutettiin saunailta kesäaikana kerran kuukaudessa sekä joulukirkko ja kahvit. Etsivän vanhustyön verkostossa (diakoniatyön lisäksi Eksote, Etelä-Karjalan Muistiluotsi ja Lpr:n kaupunki) luotiin Hoksauta-kortti Lappeenrantaan yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa. Kortin avulla etsitään yksinäisiä,
palveluiden ulkopuolella olevia ikäihmisiä erilaisen avun piiriin. Etsivän vanhustyön ryhmä jatkaa
työskentelyä palveluiden ulkopuolella olevien ikäihmisten hyväksi. Lisäksi on oltu mukana seurakuntayhtymän moniammatillisissa Vanhustyö näkyväksi ja Diakoninen perhetyö -verkostoissa
sekä HeHu-toiminnassa. Myös palliatiivisen poliklinikan yhteyshenkilönä ja saattohoitoverkostoissa toimiminen on jatkunut.
Lähetystyö
Lähetystyöntekijöinä Lappeenrannan viidessä seurakunnassa on kolme. Lappeenrannan, Lappeen
ja Lauritsalan lähetyskasvatussihteerit tekevät seurakunnissa 66,6 % työpanoksella. Todellisuudessa tekevät varmasti enemmän, mutta he toimivat seurakuntarajat ylittäen.
Lappeenrannan seurakunnan oma toiminta
Tavoite: kirkkokahvirinki, lähetyspiiri, yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysjärjestöihin,
Ystävärengastoiminta, väh. 4 krt / vuosi (50 jäsentä), Kauneimmat joululaulut, edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Toteutus: Toteutui, jos koronarajoitukset sallivat. Kesäjuhlat olivat netissä,
ei lähtenyt edustajia juhlille.
Lappeen ja Lappeenrannan seurakuntien lähetystyön yhteinen toiminta
Tavoite: Kouluvierailut, osallistuminen Nuorten Kympin isos/rippikoulutoimintaan (kynttiläpalvelu hautausmaille, ripariralli), Lähetystilaisuudet esim. nimikkolähettivierailut.
Toteutus: Korona sotki suunnitelmia, esim. kouluvierailut siirtyivät, ripariralli etänä, mutta kynttilöitä sytytettiin ennätysmäärä haudoille.
Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen lähetystoiminta
Tavoite: Yhteinen loppiaisjuhla, Toivon Ikkuna maailmalle -kaupan kehittäminen ja pyörittäminen, lähetysväen retkipäivä, Nikkaripiiri miehille Ristikankaalla, lähetysjärjestöjen ajankohtaispäivät, Meijän kylä 3 aloittaminen.
Toteutus: Loppiaisjuhla 6.1. streeminä. Kaupan kehittäminen, uusia vapaaehtoisyhteistyötahoja
esim. harjoittelija Samposta (Kauppaopisto), tuotteiden laajentaminen. Nikkaripiiri toimi, kun
korona sen salli. Lähetysjärjestöjen ajankohtaispäivät ja Meijän kylä 3 koronan takia ei toteutunut suunnitelmien mukaan.
Rovastikunnallinen yhteistoiminta
Tavoite: Lähetysjuhlamatka Ouluun toukokuussa. Rovastikunnallinen lähetyksen starttipäivä.
Toteutus: Lähetysjuhlat siirrettiin nettiin, rov.kun. starttipäivä toteutui.
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Koulutus ja päivittäminen
Tavoite: Osallistuminen seurakuntalaisten kanssa Lähetysjuhlille ja HPK:n lähetysseminaariin. Lähetyskasvatussihteerin moduuli 4/5 Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle.
Toteutus: Tapahtumat peruttiin tai siirrettiin nettiin. Koulutusta ei ollut viime vuonna.
Muutoksia
Vuoden aikana moni asia jouduttiin perumaan koronan takia, mutta syntyi myös uutta, esim. kouluille teimme videon yhdessä muiden lähetyssihteereiden ja lähetystyöntekijän Kirsi Salmelan
kanssa. Vuonna 2021 osallistuin myös seurakunnan chattitoimintaan ja pidin yhteyttä puhelimella lähetystyön uskollisiin kannattajiin.
Musiikkityö
Järjestetään musiikillisesti erilaisia messuja.
Toteutuma: Koronavuosi toi haasteita musiikillisesti erilaisten messujen toteuttamiseen, joten
erityisesti ei järjestetty mainittuja jumalanpalveluksia.
Rohkaistaan seurakuntalaisia mukaan soittamaan ja laulamaan.
Toteutuma: Kuorot toimivat mahdollisuuksien rajoissa ja soittajia kutsuttiin erityisesti Messias-oratorion esittämiseen. Kamarikuoro toimi aktiivisesti.
Tuetaan arjessa jaksamista järjestämällä musiikki-iltoja kirkolla ja Ristikankaalla.
Toteutuma: Laulutuokioita järjestettiin Kauneimpien joululaulujen lisäksi kirkon portailla, ja Ristikankaalla oli pyhäinpäivänä useamman tunnin musiikkihetki. Konserteista mainittakoon Messias-oratorio, urkujen käyttöönottokonsertti ja Kamarikuoron pitämä adventin musiikki-ilta.
Lappeenrannan seurakunnan kanttorit soittivat vuonna 2021 yhteensä 333 hautaan siunaamista.
Ystävyysseurakuntatyö
• Toiminta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja muutetaan suunnitelmia koronatilanteen mukaan
• Jumalanpalvelusyhteistyötä jatketaan ja käytännön asioista sopii ystävyysseurakuntatyöryhmä
• 30-v. kirkon juhla, Vladimir 50 v. ja 15 v. kirkkoherrana 28.2. Retki mikäli mahdollista
• Svetogorskin kappeliseurakunnan uusien toimitilojen talkoot jatkuvat, kunhan raja aukeaa
• Joululaulutapahtuma Viipurin kirkossa joulukuussa 2021
• Konserttivierailuja
• Inkerinmaan kierrosretki keväällä tai syksyllä. Suunnittelu alkuvuodesta, kun tiedetään onko se
mahdollista
Arviointi: Rajan ollessa läpi vuoden kiinni ei toimintaa ole voitu toteuttaa. Yhteydenpito on rajoittunut sähköpostiviesteihin sekä WhatsApp-puheluihin
Lasten ja nuorten toiminta
• Yhteistyötä yhtymän nuorisotyön kanssa jatketaan ja kehitetään edellisten vuosien tapaamisten
ja tapahtumien pohjalta.
• Yhteinen leiri Lappeenrannan seurakuntien kanssa elokuussa tai syksyllä
• Hiippakuntaleiri kesällä 2021
Arviointi: Rajan ollessa kiinni koko vuoden ei toimintaa voitu toteuttaa.
Avustustoiminnan osalta budjetissa on pysytty. Talousarviossa suunniteltu avustus on saatu perille käyttäen kuriiripalveluita, sekä kerran avustus meni perille hiippakuntasihteerin mukana.
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1.4 Lauritsalan seurakunta

Toiminta-ajatuksena on ”Kirkko keskellä elämää – seurakunnallisesta kuluttajasta perustehtävän omistajaksi”. Toiminnan pohjana on Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategia
Usko ja hyvän tekeminen 2020. Vuoden 2021 painopisteenä on Lappeenrannan seurakuntayhtymässä ollut Seurakunta muuttuvassa toimintaympäristössä.
Musiikkityössä oli Luukaskuorossa 13 jäsentä ja Ikäihmisten kuorossa 12 jäsentä. Kauneimmissa
joululauluissa kävi parisataa ihmistä ja saman verran katsoi striimausta. Pandemian vuoksi Uskon
yö -tapahtumaa ei järjestetty. Kasvatuksen toimialalla kerhoja oli 10 ja niissä lapsia toistasataa.
Kerhonohjaajia oli 17. Koululuokat kohdattiin erilaisissa tapahtumissa muutamaa lukuun ottamatta. Koulukirkkoja ja koulujen YJ-vierailuja peruttiin koronan vuoksi. Rippikouluja jouduimme pitämään osittain etänä. Isostoiminnan aloitti 10 nuorta ja isosia oli kaikkiaan 21 nuorta.
Partiotyössä sudenpentuleiri ja partioparaati jouduttiin perumaan. Muuten suunnitelma toteutui.
Diakoniatyössä kohdattiin 3000 ihmistä sekä lisäksi kaikki pienryhmien kohtaamiset.
Taloudellista tukea annettiin 348 kertaa ja EU-ruoka-apua jaettiin 2148 kg. Avun tarve näyttää
koronan myötä kasvaneen. Työmuodon hengellisissä tilaisuuksissa kävi 650 seurakuntalaista. Lähetystyön alalla YJ-tapahtuma jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Muuten kannatustavoitteet
toteutuivat ja yhteistyö diakonian kanssa oli tiivistä. Työmuodossa oli paljon aktiivisia vapaaehtoisia. Perhetyössä adventtitapahtumassa oli sata henkeä. Päiväkotiyhteistyö odottaa yhteistyösopimuksen valmistumista kaupungin kanssa. Kastettujen kirkko ei toteutunut koronan vuoksi.
Koronapandemia on leimannut koko vuoden toimintaa. Välillä on voitu pitää kokoontumisia,
mutta suuren osan aikaa olemme joutuneet toimimaan etäyhteyksillä. Kirkkoomme asennettiin
uudet striimauslaitteet. Puolet työyhteisöstä on käynyt striimauskoulutuksen ja toiselle osalle
koulutus on tulossa. Messut striimataan joka sunnuntaina seurakuntalaisille YouTube-kanavalle.
Parantuneet tekniset valmiudet ovat tulleet jäädäkseen. Etäyhteyksien toteutuminen tässä laajuudessaan ei olisi toteutunut ilman pandemiaa.
Kokoontumisrajoitukset ovat jatkuneet pitkiäkin aikoja. Tästä johtuen tapahtumia jouduttiin
perumaan. Perinteisen kokoustoiminnan puuttuminen on aiheuttanut sen, että osa ennen kokouksissa käyneistä seurakuntalaisista on jäänyt pois toiminnoista. Uudelleen avautunut kokoustoiminta on vetänyt aiempaa vähemmän ihmisiä. Tästä johtuen koronan jälkeisen ajan keskeisiä
tehtäviä tulee olemaan ihmisten vetäminen jälleen mukaan seurakunnan toimintaan.
Pentti Berg, kirkkoherra
Lauritsalan seurakunta
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1.5 Sammonlahden seurakunta

1. DIAKONIATYÖ
Toiminta-ajatus
Olla läsnä, tukea ja auttaa sammonlahtelaisia elämäntilanteissa, joissa diakoniaa tarvitaan. Tukea
asukkaiden tahtoa ja kykyä elää hyvää elämää yhteisössä Sammonlahdessa. Toimia niin, että usko
ja luottamus Jumalaan vahvistuu elämässä.
Koko vuosi toimittiin koronapandemian keskellä. Näkyvimpänä tarpeena ruoka-avun tarve.
Sammonlahden alueella Päiväkeskus Tikankulma toimi isoimpana tekijänä avustusruoan antajana
(yhteensä noin 11 000 hävikkiruoka-annosta ja ruokakassia). Oman diakonian ruoka-apukasseja
annettiin 215 kpl ja joulupuuroannoksia tykistä n. 250 kpl. Lahjoituksena Pelastakaa Lapset ry:lta
ja yksityisiltä lahjoittajilta saatuja lahjakortteja myönnettiin 35 kpl.
Muiden isojen avustusanomusten määrä väheni aikaisempaan verrattuna. Kirkon diakoniarahastosta, Tuki-kummeilta ja Kotimaan avulta saatiin seitsemän myönteistä päätöstä, summa yht.
5260 €. Kirpputoritoiminta tukee avustustoimintaa, kävijöitä siellä pandemiasta huolimatta
1002, ja tuotto n. 2300 €
Pandemian vaikutukset avustustoiminnassa ovat olleet näkyvissä odotettua vähemmän.
Asiakaskontakteja (sis. puhelut) n. 1000. Pandemiatilanteen vaihtelu on pitänyt huomion ajankohtaisissa käytännöissä.
Ryhmätoimintaa tai muita kokoavia toimintoja ei voitu keväällä ja syksyllä toteuttaa koronan
vuoksi. Kesällä diakonia oli mukana kirkon pihalla viikoittaisissa nuotiokahvi-iltapäivissä, jotka
toteutettiin työmuotojen yhteistoimintana. Uusia vapaaehtoisia (13) saatiin avustamaan elintarvikekassien kokoamisessa ja jakamisessa joulun alla.
Yhteisvastuukeräys toteutettiin pääosin lipaskeräyksenä, tuotto 1970, 20 €. Toimintavuonna ei
ollut vapaaehtoiskerääjiä koronasta johtuen.
Sopiva määrä työtehtäviä ja työhyvinvoinnin huomioiminen
Toimintavuonna diakoni Soili Hämäläinen-Mujo oli virkavapaalla 1.1.–12.6.2021, sijaisena sosionomi Mervi Karhula.
Vuoden aikana erityisiä työskentelyä ja opettelua vaativia asioita ovat olleet seurakuntarakenteen
pohtiminen, uusi diakonian Katrina-asiakastietojärjestelmä ja yhtymän uusi Katrina-kalenteri,
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sekä Teams ja tiedostojen ja työskentelyn siirtyminen sinne. Korona-aika on vähentänyt joitakin
työtehtäviä, kuten kotikäyntejä, ryhmätoimintaa ja asiakasvastaanottoja lähitapaamisena.
Diakoniaa kehitetään yhä enemmän yhtymän diakoniatyöntekijöiden yhteisessä diakoniatiimissä,
jossa on paneuduttu mm. avustamisen yhteisiin käytäntöihin.
Keskustelun ja henkisen tuen tarve puhelimitse tai ulkona tapahtuvien tapaamisten muodossa
nousivat pinnalle. Tarve on niin asiakkailla kuin työtovereillakin.
Mahdollisuus tehdä etätyötä on vähentänyt kuormitusta fyysisesti, mutta yksin tekeminen ja
työyhteisön häipyminen taustalle ja yhteyden ohentuminen Teams-kokouksiin ovat vaikuttaneet
uuvuttavasti. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on osin jäänyt koronaetäisyyden alle.
Eri kansallisuuksista tulevien asiakkaiden ja kansainvälisen diakoniatyön huomioimisessa pandemia on vaikuttanut suuresti. Koronan takia ei ole voitu tavata seurakuntalaisia kodeissa eikä
sisätiloissa, eikä kutsutilanteita ole voitu järjestää, joten kontaktit ovat olleet satunnaisia. Kirpputoritoiminnassa on eri tavoin työllistettynä usean eri kansallisuuden edustajia.
2. LÄHETYSTYÖ
Toiminta-ajatus
Auttaa sammonlahtelaisia elämään kristittyinä omissa yhteisöissään. Kristitty lähimmäinen Sammonlahdessa. Kokoava ja syventävä toiminta, toiminnan laadun ja merkityksellisyyden tarkastelu
”Meijän kylä”- projektin käynnistäminen
Meijän kylään liittyen pidettiin yhtymässä kaksi iltaa. Ensimmäisessä illassa uudeksi Meijän kyläkohteeksi valikoitui Nepal yhteistyössä Suomen Lähetysseuran ja Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Syksyllä kohde muuttui Kambodzaksi Lähetysyhdistys Kylväjän lähettien Khadkien vetäydyttyä Nepalista. Lähetyksen työntekijävajauksen vuoksi hankkeen käynnistyminen on siirtynyt
vuodelle 2022.
Lähetystyö on seurakunnan yhteinen asia
Varhaiskasvatus on ollut toteuttamassa joulukauden avausta kaupalla sekä missiovaellusta. Kastetuille lahjoitettu puuntaimi-kortit Lähetysseuran kautta. Varhaisnuorten leirillä on vieraillut lähettejä (Teams) ja lähetyskasvatussihteereitä.
Diakonialla ja lähetyksellä on kirkon alakerrassa yhteinen työntekijä ja työkuntoutujat osallistuvat sekä lähetyksen että diakonian toimintaan.
Työyhteisölle esiteltiin uutta nimikkolähettiä Pasi Pitkästä ja kirkollisen työn vahvistamista Kambodzassa.
Aikuistyön ryhmien kahvirahat tilitettiin lähetystyölle.
Sopiva määrä työtehtäviä ja työhyvinvoinnin huomioiminen
Lähetyskasvatussihteerin työ on hyvin laaja-alaista, joskin tarjoaa liittymäpintaa muihin työaloihin. Vuorotteluvapaan sijaisen poissaolo vaikutti niin, että osa töistä siirtyi muiden seurakuntien
lähetyskasvatussihteereille, osa lähetyspapille, osa lähetyksen vastuuryhmälle ja osa työtehtävistä
jäi tekemättä. Vaikka lähetyskasvatussihteerin hyvinvointi kohenikin, tilanne aiheutti muille lisäpainetta.
Nimikkosopimuksille tilitettiin 39 420 € / 27 980 €.
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3. MESSUTYÖRYHMÄ
Vuoden 2021 painopisteenä oli Seurakunnan tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Muuttuva toimintaympäristö oli ja on haasteellinen monin tavoin.
Pyrimme kutsumaan alueen ihmisiä eri tavoin mukaan messuihin ja muuhun seurakunnan toimintaan. Erityisen haasteellista tämä oli messujen osalta koronapandemian vaikeuttaessa koolle tulemista suuren osan vuotta, koskettivathan kokoontumisrajoitukset juuri jumalanpalveluselämää
erityisen merkittävästi. Kesällä rajoitukset olivat väljempiä ja messuihin oli taas mahdollisuus
osallistua, mutta syksyllä rajoitukset tiukkenivat uudelleen.
Messujen vakiokävijät oppivat toimimaan koronaohjeiden mukaan niin yleisesti kuin myös ehtoolliselle osallistuttaessa. Kesän konfirmaatiot toteutettiin pienemmällä joukolla, jollon vain
rajoitettu määrä läheisiä voi saapua kirkkoon. Kaikki konfirmaatiot striimattiin.
Toimintaympäristön haasteet ja koronan rajoitteet tuntuivat työntekijäjoukossa. Kuitenkin työyhteisö sopeutui koronatilanteeseen ja siinä kasvoi taito toimia teknisten välineiden kanssa. Kirkon
valot ja äänentoisto uudistettiin ja loppuvuodesta hankittiin laadukas kalusto striimauksia varten.
Sammonlahdesta toteutettiin kaksi radiokirkkoa, tammi- ja toukokuussa.
Seurakunta vietti tuomiokapitulin luvalla kuukauden viimeisenä sunnuntaina iltamessua.
4. MUSIIKKITYÖ
Toiminta-ajatus
Musiikki Sammonlahden seurakunnan toiminnassa.
Tavoitteiden toteutuminen
Heidi-kanttorille hankittiin kannettava tietokone, mikä mahdollistaa etätyöskentelyn.
Koronan vuoksi Tavikset-kuoron syntymäpäivät siirtyivät vuodelle 2022.
Korona esti osin kokoontumista yhdessä laulamaan. Kevään aikana järjestettiin Facebook-liven
kautta lauluhetkiä. Kauneimmat joululaulut järjestettiin kirkossa, mutta ne kokosivat tavallista
vähemmän väkeä.
Seurakunnan kuorot, Pikkukuoro, Lapsikuoro, Heijastus, Seurakuntakuoro ja Tavikset harjoittelivat ja toimivat koronan sallimissa rajoissa.
5. RUOTSINKIELINEN TYÖ
Tavoitteena on tukea Etelä-Karjalan ruotsinkielisiä säilyttämään oma identiteettinsä myös silloin,
kun osallistuminen tilaisuuksiin ei ole mahdollista. Tässä mielessä striimattiin Vackraste julsånger -tilaisuus. Tämä onnistui hyvin ja saimme myös kontakteja uusiin ihmisiin.
Kokeiltiin uutta yhteistyömuotoa Kuusimäen koulun kanssa, kun Ulla ja Mathias Junell kävivät
pitämässä koulussa ruotsin tunnin Lucia-aiheesta. Samalla luokka askarteli kirkon ikkunaan koristeita. Samoin tekivät myös Vackraste julsångeriin osallistuneet lapset Anne Seinon johdolla.
Tavoitteena oli miettiä keinoja kohdata sairaaloissa olevia ruotsinkielisiä vanhuksia. Tämä ei toteutunut, koska sairaaloihin pääsy oli koronan vuoksi rajoitettua.
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6. AIKUISTYÖ
Toiminta-ajatuksena on tarjota Sammonlahden alueen aikuisille ja perheille ryhmätoimintaa
sekä läpäisyperiaatteella eri työalojen kanssa tilaisuuksia.
Perusryhmät (kirjallisuus- ja keskustelupiiri, Raamattupiiri, Naisten hyvänolonillat, Gideonit ja
miesten talkoot sekä arkiretriitit) kokoontuivat vain osan vuotta koronan vuoksi.
Parisuhdetyö siirtyi pois Sammonlahden seurakunnan vastuulta.
Tavoittava työ netissä ja muualla
Aikuistyön pappi on pitänyt yllä seurakunnan FB-sivuja, ja päivystänyt aktiivisesti seurakuntayhtymän chat-palvelussa. Sammonlahden papit ovat toimineet aktiivisesti lehmuspappeina.
7. RIPPIKOULUTYÖ
Toiminta-ajatus
Auttaa sammonlahtelaisia elämään kristittyinä omissa yhteisöissään. Kristitty lähimmäinen Sammonlahdessa. Kokoava ja syventävä toiminta, toiminnan laadun ja merkityksellisyyden tarkastelu.
Uuden rippikoulusuunnitelman toteuttaminen toteutui hyvin. Rippikoulujen leirijaksot kyettiin toteuttamaan koronatilanteen kevennyttyä kesäksi.
Suunnitellun neljän ryhmän sijaan toteutettiin opetus kolmessa ryhmässä, jotka olivat varsin suuria.
Palvelutehtävien kehittämiselle korona asetti haasteita.
Isoskoulutus toteutui hyvin ja vuodelle 2022 saatiin kaksi vuotta koulutuksessa olleet isoset.
Isosia kasvatettiin muutoinkin aktiiviseen seurakuntalaisuuteen.
8. NUORISOTYÖ
Toiminta-ajatuksena auttaa sammonlahtelaisia elämään kristittyinä omissa yhteisöissään. Kristitty
lähimmäinen Sammonlahdessa. Osa tapahtumista jäi koronan vuoksi toteuttamatta. Paljon toimintaa ja kohtaamisia toteutettiin eri tavoin netin kautta. Live-nuortenilloissa oli keväällä hiljaisempaa, syksyllä enemmän kävijöitä.
Osaa leiri- ja retkitoiminnasta rajoitti edellisvuoden tapaan korona. Polku-suurleiri siirtyi vuoteen
2022. Nuorisotyönohjaaja oli aktiivisesti mukana partiotoiminnassa osallistuen myös 2022 Kajo-suurleirin valmisteluun.
9. VARHAISNUORISOTYÖ
Toimintavuotta leimasivat korona ja työntekijän vaihtuminen.
Toimintaa ja yhteydenpitoa on kehitetty eri nettisovellusten avulla.
Osa kerhotoiminnasta toteutui, erityisesti syyspuolella.
Suurin osa kouluyhteistyöstä toteutui, kymppisynttärit ja 3-lk.:n kinkerit jäivät koronan vuoksi
pitämättä. Päivänavauksia ja hartauksia on toteutettu videoina.
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2 Yhteiset työmuodot
2.1 Varhaiskasvatus

Kuva 1: Sammonlahden pikkukerholaiset leikin tohinassa.
Kuva 2: Helmen päiväkerholaisten askartelemia enkeleitä vanhusten iloksi.
Kuva 3: Vauvat taiteilemassa kesäperhekerhossa.

Perhe-, päivä- ja kesäkerhotoiminta, pyhäkoulutyö sekä koululaisten iltapäivätoiminta
1. Toiminta-ajatus
Kaste kantaa ja kasvatus kannattaa! Varhaiskasvatuksen perustehtävänä on antaa kasteopetusta
vahvistamalla lapsiperheiden seurakuntayhteyttä ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä, jossa hengellisyys on osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
2. Painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2021: Seurakunta muuttuvassa toimintaympäristössä
1) Kotien hengellisen elämän vahvistaminen kasteopetuksen hengessä: vaippaikäisten kerhotoiminnan käynnistäminen syksyllä 2021, kirkkomuskari 3 -materiaaliin kouluttautuminen ja vieminen osaksi kerhotoimintaa, Kaste- ja kummiusprojektin jatkaminen seurakuntayhtymän alueella,
Kasvun polku -ajatukseen kouluttautuminen ja kasvatuksen kaaren työstäminen seurakuntien
nuorisotyönohjaajien kanssa.
2) Matalan kynnyksen varhaiskasvatuksen ja perhetyön kehittäminen: mukana mahdollisuuksien
mukaan erilaisissa tapahtumissa, PikkuHelppi-toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen, arkiperheleiritoiminnan kokeilut ja kehittäminen yhteistyössä PANK:n kanssa.
3) Lapsiystävällinen kirkko ja yhteiskunta: LAVA-koulutuspäivä päättäjille, kaupungin ja seurakunnan yhteistyösopimuksen edistäminen ja laatiminen sovitulla aikataululla.
4) Seurakuntalaisten ja työntekijöiden turvallisuuden tunteen tukeminen ja lisääminen muuttuvassa toimintaympäristössä: uudet toimintamuodot ja koulutus.
Toiminnan kuvaus ja arviointi vuodelta 2021
Uutena avauksena oli vaippaikäisten kerhotoiminnan käynnistäminen syksyllä 2021. Nämä pikkukerhot starttasivat Helmen, Karhuvuoren ja Sammonlahden kerhopisteissä. Lisäksi Keskuspappilan päiväkerhoryhmään integroitiin 2-vuotiaita mukaan. Pikkukerhoissa kävi yhteensä 36 lasta.
Pikkukertotoiminnan arvioinnissa kaverit ja leikki nousivat keskiöön. 3–5-vuotiaille suunnatut
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päiväkerhot kokoontuivat normaalisti tammi-helmikuun ajan,
minkä jälkeen pidettiin taukoa pääsiäiseen saakka. Pääsiäisen
aikaan päiväkerholaisia ilahdutettiin pääsiäispussien kera.
Päiväkerholaisia oli kirjoilla kertomuskauden lopussa 43 lasta.
Eniten kävijöitä oli Joutsenon Keskuspappilan päiväkerhossa.
Ekavauva-, taapero- ja perhekerhojen toiminta oli haasteellista
koko kertomusvuoden ajan. Digitaitojen kartuttua perheisiin
pidettiin yhteyttä videoiden välityksellä. Kesäperhe-kahvilassa
päästiin kuitenkin nauttimaan mm. vauvojen värikylpyelämyksestä.
Kirkkomuskaritoiminta jatkoi suosiotaan pandemian aikana:
osallistujia oli ennätysmäärä koko toimintavuoden ajan. Ryhmiä lisättiin kesälle ja syksylle ja viikoittaiset hybridimuskarit
jatkuivat koko syyskauden Teamsin välityksellä. Muskarien
Eväskasseja kummipicnic-retkeä varten.
hybriditoteuttaminen edellytti laadukkaiden musiikin toistovälineiden ym. tekniikan hankintaa. Tarve live-, video- ja
hybridimuskareihin oli ilmeinen ja näyttää siltä, että hybridimalli on tullut jäädäkseen. Joutsenon
vastaanottokeskuksen muskaritoiminta järjestettiin keväällä videoina ja syksyllä paikan päällä.
Kirkkomuskareiden teknisen toteuttamisen opiskelu ja yhtymän valitseman editointiohjelman
haltuunotto vaati oman aikansa, ja asianmukaisen tekniikan hankinta aiheutti perustellusti talousarviomäärärahan ylittymisiä. Yhden lastenohjaajan työpanos annettiin kirkkomuskari-toimintaan.
Elokuussa kaikki lastenohjaajat osallistuivat rovastikunnalliseen Kirkkomuskari 3 -koulutukseen.
Materiaalin vieminen kerhotoimintaan jäi kuitenkin kesken.
Kaste- ja kummiusprojekti jatkui seurakuntayhtymän alueella pääsääntöisesti pastori
Jaana Pussisen ja lastenohjaaja Anne Seinon
voimin. Kesän kynnyksellä jaettiin 120 kummi-päiväkassia, joihin K-Supermarket Lehmus
lahjoitti sisältöä. Kummiottelut järjestettiin
PePon, Pesä Ysien, Saipan ja Catzin kanssa.
Kasvatuksen kaaren yhteistyötä edistettiin
osallistumalla Kirkkohallituksen ja Mikkelin
hiippakunnan tuottamaan Kasvun POLKU
-koulutukseen, jonka pääajatuksena on kristillisen kasvatuksen vahvistaminen vauvasta
Nenäpäivä.
aikuiseksi saakka; POLKUa toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten sekä työntekijöiden kesken. Koulutuksen paikallisena koordinaattorina
toimi pastori Reetta Karjalainen. Yhtymän sisäistä kasvatuksen kaaren yhteistyötä edistettiin kutsumalla ”varkkaohjaajat” mukaan varhaiskasvatus ja seurakunnat -tiimiin. Tämä runsaslukuinen
tiimi sai lempinimen ”konklaavi”.
Lapsiperheitä tavoitettiin erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa ja kohtaamisissa. Perinteistä Lappeenranta-salissa järjestettävää 5-vuotissynttärijuhlaa ei voitu toteuttaa vuosina 20202021, sen sijaan tarjottiin synttärisankareille ja heidän perheilleen Pekka Laukkarinen trion livestriimi-konsertti 22.5.2021. Lisäksi jaettiin 150 lastenraamattua ja tikkareita eri kirkoilla; näin
syntyi hyviä kohtaamisia.
”Varkkaohjaajien” kanssa osallistuttiin Sataman valot -tapahtumaan, jossa kohdattiin perheitä tungokseen saakka sään suosiessa. Nenäpäivä toteutettiin diakoniatyön kanssa, Lasten oikeuksien
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päivään osallistuttiin Etelä-Karjalan perhejärjestöjen kanssa sekä joulunavaustapahtumaan
Lakes ry:n ja Toivon ikkuna -kaupan kanssa.
Matalan kynnyksen perhetyöhön PikkuHelppiin
resursoitiin kaksi työntekijää, jotka auttoivat
23 perhettä tehden yhteensä 73 kotikäyntiä.
PikkuHelppi verkostoitui neuvolan ja valtakunnallisen PikkuHelppi-toiminnan kanssa. Myös
Marttojen kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä.
PikkuHelpin työntekijät coutsasivat seurakun- Pupujen joulukirkkohetki lähetettiin Joutsenon alueen
päiväkoteihin.
tia, joissa tämä toiminta oli aivan alullaan.
Lapsivaikutusten arviointia (LAVA) käsittelevä koulutus ei toteutunut, mutta kalenteroitiin yhtymän LAVA-vastaavien koulutusmatka syksyyn 2022. Lapsiystävällisyyttä edistettiin uusimalla
Keskuspappilan keinut sekä hankkimalla vuonna 1992 valmistuneen Sammonlahden kirkon
pihalle ensimmäiset keinut. Yhteydenpito kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa oli haasteellista
yhtäältä pandemian, toisaalta viranhaltijavaihdosten vuoksi. Kaupungin varhaiskasvatuksen johdon kanssa neuvoteltiin yhteistyösopimuksen tarpeesta. Tässä Teams-kokouksessa oli mukana
myös kirkkohallituksen katsomuskasvatuksen asiantuntija, KM Ilkka Tahvanainen.
Päiväkotimentoreiden kanssa tuotettiin katsomuskasvatuksen vuosikello kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön pohjaehdotukseksi. Vaikka päiväkodeissa ei voitu vierailla, niiden lähimaastoon
tuodut rastiradat saivat kiitosta. Kaupungin varhaiskasvatukselle tehtiin myös joulukirkkovideot.
Lapsiystävällisyyden edistämiseksi on nähtävä myös varhaisiän musiikkikasvattajan ja varhaiskasvatuksen johtajan tekemä vaikuttamistyö Mikkelin hiippakunnan tasolla: Marjo-Riitta Lehtonen
oli mukana toteuttajana Hiippakunnan projektissa ”Kaikenikäisten kirkko 2030” ja varhaiskasvatuksen johtaja piti esillä kasvatuksen kysymyksiä hiippakuntavaltuuston pappisjäsenenä.

Joulupukki tutustumassa Toivon ikkuna -puotiin Lakesin joulunavaustapahtumassa.
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Kuva 1: Keinujen asennus vaati kunnon pohjatyöt. Kuva: Anne Mononen.
Kuva 2: Elokuussa askarteltiin rukouksen leijoja myötätunnon osoituksena Afganistanin tilanteelle. Kuvassa Lavolan
ip:n leijat. Kuva: Anne Mononen.
Kuva 3: Pulpin ”iipparit” korjaamassa tähden asentoa joulujuhlapäivänä. (KLPS)

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestettiin viidessä toimipisteessä: Lavolan koululla, Kourulan
seurakuntakodilla, Kaukaan kerhohuoneella, Pulpin seurakuntatalolla ja Korvenkylän seurakuntakodilla. Vuoden lopulla ip-lapsia oli yhteensä 85. Ip-toiminnan merkitystä ja tulevaisuutta osana
kirkon työtä arvioitiin kriittisesti. Toisaalta tämä toimintamuoto tarjoaa hyvän kumppanuusmuodon seurakunnan ja kaupungin välillä. Koulutettujen ohjaajien järjestämä iltapäivätoiminta puuha-, lepo ja välipalahetkineen on merkityksellistä alakouluikäisille ja heidän perheilleen. Kirkkovuoden teemat kulkevat perheisiin joulu- ja pääsiäisaskartelujen myötä. Iltapäivätoiminnasta saatava tuotto on varhaiskasvatukselle merkittävä tulonlähde, jolla voidaan kattaa muutaman lastenohjaajan palkkakulut.
Budjetin 2021 toteutuma oli 77,8 %. Koronapandemiasta johtuen Kummi- ja arkiperheleiri sekä
LAVA-koulutus jäivät toteutumatta. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi siitä, että useampi sijaisuus
jätettiin täyttämättä. Myös lomarahavapaita hyödynnettiin runsaasti.
Vuoteen 2032 mennessä varhaiskasvatuksen työntekijöistä 40 % saavuttaa eläkeiän, mikä tarkoittaa työalan henkilöstökulujen merkittävää pienenemistä. Yhtäältä tämä tukee sopeutumista
ikäluokkien pienenemiseen sekä mahdolliseen iltapäivätoiminnasta luopumiseen, mutta toisaalta
työntekijäkunnan ikääntyminen tuo oman varjonsa työalan uusiutumiseen, varsinkin jos uusia
rekrytointeja ei voida tehdä.

V. 2032 mennessä 40 % varhaiskasvatuksen henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän.
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2.2 Oppilaitostyö
1. Toiminta-ajatus ja tehtävä
Oppilaitospapit työskentelevät kirkon työntekijöinä
oppilaitoksissa. He toimivat yhteisöllisyyden rakentajina ja sielunhoitajina oppilaitosyhteisöissä. Oppilaitospappien työote on yhteisölähtöinen. Työn sisältö rakentuu yhteisön tarpeista käsin yhteistyössä
opiskelijoiden, oppilaitosten henkilöstön, YTHS:n ja
Eksoten kanssa.
2. Tavoitteet vuodelle 2021
Oppilaitostyölle oli asetettu seuraavat tavoitteet
vuodelle 2021:
1. Pidetään entistä enemmän esillä ja mainostetaan
mahdollisuutta tulla keskustelemaan kampuspapin
kanssa (mm. sielunhoito, hengellinen ohjaus).
2. Kehitetään moninaisia tapoja kohdata (kasvokkain, verkon välityksellä esimerkiksi Discordissa/
seurakuntayhtymän chatissa).
3. Kokoavaa toimintaa kehitetään entistä yhteisölähtöisemmin eli yhteisön tarpeista ja toiveista käsin, esimerkiksi pienryhmätoimintaa opiskelijailtojen muodossa.

Teetä, juttuseuraa ja mielenrauhaa oli syyslukukaudella tarjolla kampuspappien työhuoneella Skinnarilan kampuksella joka viikko tiistaista torstaihin.

4. Suunnitellaan ja toteutetaan nuorten aikuisten
toimintaa yhdessä seurakuntien kanssa (esimerkiksi
nuorten aikuisten kirkkotee Sammonlahden kuukausittaisen iltamessun yhteydessä).
3. Toiminnan arviointia vuodelta 2021
Edellisen tavoin myös vuosi 2021 oli poikkeuksellinen oppilaitostyössä sekä virkajärjestelyjen että
koronaviruspandemian vuoksi. Pandemiarajoitukset
samoin kuin työntekijäresurssit vaikuttivat oppilaitostyön arkeen etenkin vuoden ensimmäisellä
puoliskolla.
Toisen viranhaltijan siirtyessä muihin tehtäviin työalaa oli hoitamassa muutaman kuukauden ajan vain
yksi viranhaltija. Pandemiarajoitukset puolestaan
estivät jalkautuvan työn oppilaitoksissa sekä kokoavan toiminnan järjestämisen ajoittain kokonaan
kevätkaudella 2021. Niin yksilö- kuin ryhmäkohtaamiset olivat suurelta osin verkossa.
Syyslukukaudella oppilaitostyötä tehtiin korkeakoulukampuksella hybridimallin mukaisesti. EsiOppilaitostyö oli mukana Sampon uusien
merkiksi uusien opiskelijoiden infot ja tervetuloopiskelijoiden ryhmäyttämisessä syksyllä 2021.
juhla sekä verkostokokoukset toteutuivat verkossa.
23

Kampuksen avauduttua opiskelijoille 31.7.
täydellisen sulun jälkeen myös jalkautuva työ
oli kuitenkin jälleen mahdollista mm. päivystysten muodossa.
Päivystyksiä pidettiin kolmena päivänä viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Päivystysten lisäksi
kampuspapit tapasivat opiskelijoita ja henkilökuntaan kuuluvia kampuksella myös ennalta
sovittuina keskusteluaikoina.
Myös Saimaan ammattiopisto Sampon tiloissa jalkautuminen oli mahdollista tilannetta
seuraten syyslukukaudella. Poikkeuksellisesti
uusien opiskelijoiden ryhmäytyminen ja perinteiset kahviparkit kuitenkin järjestettiin
pääasiassa ulkona eri puolilla kampusta,
mikä toisaalta lisäsi työn näkyvyyttä ja
tavoittavuutta entisestään. Lukukauden alusta
oppilaitospapit luopuivat säännöllisestä
päivystyksestä Sampon tiloissa, ja kohtaamisessa siirryttiin vapaamuotoisempaan jalkautuvaan työhön luokissa, työsaleissa ja käytävillä.
Sampon yhteydessä toimivan ammattiopisto
Joulupöytä korkeakoulukampuksella joulukuussa 2021.
Luovin kanssa ryhdyttiin lisäksi järjestämään
kuukausittain erityisoppijoiden ryhmätoimintaa seurakuntien nuorisotilassa Nuorten Kympissä
(Kirkkokatu 10).
Syyslukukaudella yhteistyötä Kimpisen lukion hyvinvointityöntekijöiden ja oppilaskunnan kanssa tiivistettiin, ja oppilaitostyö oli mukana järjestämässä noin kerran kuukaudessa toiminnallisia
kahviparkkeja lukion tiloissa. Oppilaitospapit otettiin lämpimästi vastaan myös lukioyhteisössä.
Loppuvuodesta aloitettiin neuvottelut yhteistyösopimuksen solmimiseksi Lappeenrannan seurakuntien ja molempien lukioiden välillä.
Kansainvälinen toiminta käynnistyi lokakuun alussa kansainvälisen messun muodossa. Englanninkielisen messun jälkeen vietettiin silloisten rajoitusten puitteissa myös opiskelijoiden yhteistä
saunailtaa Sammonlahden kirkolla. Muuna kokoavana toimintana oppilaitostyö järjesti myös
toisen opiskelijaillan marraskuun alussa Skinnarilan saunalla. Tässäkin tilaisuudessa kielinä olivat
suomi ja englanti.
Joulukuussa päästiin lisäksi laulamaan perinteiset kansainväliset Kauneimmat joululaulut Lappeenrannan kirkossa. Tunnelmallinen yhteislaulutilaisuus järjestettiin tänä vuonna oppilaitostyön,
Lappeenrannan seurakunnan ja Skinnarilan kampuksen naiskuoro Resonanssista kootun vapaaehtoisjoukon yhteistyönä. Joulutunnelmaa ja -sanomaa tuotiin myös kampukselle joulupöydällä,
jonka takana seisoessaan kampuspapit kohtasivat muutaman tunnin aikana yli 100 opiskelijaa.
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2.3 Perheneuvonta

Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskenteli vuonna 2021 yhteensä kuusi
perheneuvojaa, vaikka täysiaikaisia virkoja on vain kolme. Yksi vakituisista perheneuvojista oli
kokoaikaisesti töissä, toinen puolitoimisesti ja kolmas oli melkein koko vuoden opintovapaalla.
Sijaisjärjestelyin, kokeneiden työntekijöiden voimin, tehtävät hoituivat kuitenkin hyvin.
Toiminta-ajatus ja tehtävä
Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävä ei ole vuosien saatossa muuttunut. Tarjoamme EteläKarjalan alueen asukkaille ilmaista ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.
Tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2021
1. Tarjota perustehtävän mukaisesti ammatillista keskusteluapua, perheasiain sovittelua ja ryhmätoimintaa pareille, yksilöille ja perheille elämän kriisitilanteissa.
2. Kehittää parisuhteen ammatillisen hoidon osaamista: asiakaspalautteen kerääminen ja terapiaprosessien syventäminen.
3. Ylläpitää ja syventää sekä seurakunnallisia että maakunnallisia pari- ja perhetyön verkostoja,
mukana mm. arkiperheleirien suunnittelussa ja toteutuksessa varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden kanssa.
Korona muutti perheneuvontaa
Valtakunnallisesti perheneuvonnan kysyntä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Siihen pystyttiin
vastaamaan resursseja lisäämällä. Meillä sekä resurssit että asiakasmäärä säilyivät entisellään,
mutta 30–49-vuotiaiden osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Korona-aikana parien vuorovaikutusongelmat nousivat korostetusti esille, peräti 57 % ilmoitti tämän tulon syyksi.
Vanhemmuuteen liittyvät kysymykset olivat keskusteluissa myös usein esillä. Yksin perheneuvontaan hakeutuneilla elämänvaihekriisit ja erokysymykset nousivat ensisijaisiksi syiksi.
Vuonna 2021 tapaamisista melkein puolet eli n. 43 % toteutettiin videoyhteydellä tai puhelimitse. Asiakkaiden kokemukset etätapaamisista vaihtelivat: osa koki ne hankalina, osa muutaman
kerran jälkeen toimivina, joillekin tapaamiset mahdollistuivat etänä helpommin pitkien matkojen
25

tai eri paikkakunnilla olemisen takia.
Taulukko: Hoidollinen työ moduuleina (1 moduuli = 45 min.)
Muoto
vastaanottoneuvottelut
yksilöneuvottelut
pari- ja perheneuvottelut sekä erillisneuvottelut
Hoidollinen työ yhteensä

2021
(57)
865
1577
2442

videoyhteys

muu väline

243
583
826

195
40
235

Linkki: https://evl.fi/uutishuone/tiedotearkisto/-/items/item/42110/Perheneuvonnan+asiakasmaarat+kasvoivat+ennatyslukemiin+-+korona+lisasi+vanhemmuuteen+liittyvia+kysymyksia
Korona muutti perheneuvonnan työtapoja
Perheneuvojat ovat harjoitelleet uudenlaisia tapoja kohdata asiakkaat. Toimiston sijasta he ovat
Teamsin välityksellä vierailleet asiakkaiden olohuoneissa. Nojatuolien sijasta asiakkaat ovat
istuneet vierekkäin ja lähekkäin kotisohvallaan tai pöydän ääressä. Joskus asiakkaat ovat olleet
fyysisesti eri paikoissa, mutta perheneuvoja on nähnyt heidät vierekkäin ruudulla. Joidenkin
kohdalla kohtaaminen on perustunut vain kuuloaistimukselle ryhmäpuhelun muodossa.
Monipuolistuneet tavat ovat tuoneet kohtaamisiin uusia sävyjä. Monet asiakkaat kokivat etätapaamiset toimivina, osa toki halusi mieluummin tavata kasvokkain. Kotona saattoi olla haasteellista löytää rauhallista paikkaa keskustelulle, varsinkin jos lapset olivat lähistöllä. Toisaalta
asiakkaiden oleminen tutussa kotiympäristössään saattoikin vapauttaa heitä ilmaisemaan itseään
paremmin. Puolisoiden istuminen lähekkäin antoi perheneuvojalle uudenlaista informaatiota heidän suhteestaan.
Perheneuvojat ovat kehittäneet osaamistaan kouluttautumalla ja osallistumalla sekä yksilö- että
ryhmätyönohjauksiin. Asiakkailta on pyydetty suullista palautetta prosessin kuluessa ja päättyessä. Viimeisellä käyntikerralla asiakkaille on annettu valtakunnallinen palautelinkki nettiosoitteen
ja QR-koodin muodossa.
Linkki valtakunnalliseen palautteeseen:
https://link.webropolsurveys.com/short/38f1b039111b4e34a6d3011c43fd3493
Korona muutti yhteistyön muotoja
Perheneuvojat ovat osallistuneet yhteistyöneuvotteluihin ja erilaisiin verkostoyhteistyöhankkeisiin Eksoten, kaupungin ja perhetyötä tekevien järjestöjen kanssa. Neuvottelut toteutuivat koronatilanteen mukaan joko paikan päällä tai verkossa.
Seurakuntien ja yhteisten työmuotojen kanssa luotiin diakonisen perhetyön mallia. Yhteistyössä
varhaiskasvatuksen, Eksoten ja järjestöjen kanssa suunnitellut arkiperheleirit jouduttiin perumaan koronatilanteen takia.
Lappeenrannan seurakunnat ovat osallistuneet kirkon perheneuvojien ylläpitämän rakkausklinikan kustannuksiin. Se toimii terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelussa terve.fi:ssa A-lehtien
toteuttamana. Linkki: https://www.terve.fi/teemat/rakkausklinikka.
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2.4 Sairaalasielunhoito
Toiminta-ajatus ja tehtävä
Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi.
Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja
lohduttamista elämän suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa.
Sairaalasielunhoito toimii asiakaslähtöisesti eli
kohdattavan ihmisen tarpeista käsin. Sairaalasielunhoito pyrkii kannattelemaan ihmisen elämässä olevaa toivoa, vaikka se olisi haurastakin.
Tärkeimpänä työskentelytapana on kahdenkeskinen keskustelu. Myös erilaisten ryhmien ja hartaustilaisuuksien toteuttaminen sekä ehtoollisen
tai rukoushetken toimittaminen ovat työssä keskeisellä sijalla. Näin sairaalasielunhoito muistuttaa Pyhän läsnäolosta ihmisten elämässä. Potilaiden ja heidän läheistensä auttamisen, tukemisen
ja lohduttamisen rinnalla sairaalasielunhoito pyrkii tukemaan terveydenhuollon henkilökuntaa
hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämä sairaalasielunhoito toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Sairaalasielunhoitoa toteutetaan valtakunnallisesti yhteneväisten
periaatteiden mukaisesti. Paikallisesta yhteistyöstä on laadittu kirjalliset sopimukset toimijoiden
kesken. Näin on toimittu myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kesken. Sopimus määrittää sielunhoitotoiminnan keskeisen
sisällön sekä toteuttamisperiaatteet.
Työmuodon toteutukseen ovat Lappeenrannan seurakuntayhtymän lisäksi sopimuksin liittyneet
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen evankelisluterilaiset seurakunnat: Imatra, Luumäki, Parikkala, Ruokolahti ja Taipale. Yhteistoimintasopimus on päivitetty vuonna 2020.
Painopiste ja tavoitteet vuodelle 2021
Vuoden 2021 painopisteeksi asetettiin, perustehtävän hoitamisen lisäksi, seurakuntayhtymän
strategian mukaisesti, tukea sairaalasielunhoitotoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä.
Perustehtävän hoitamisen osalta tavoitteena oli kohdata potilaat ja asukkaat, heidän läheisensä
ja henkilökunta ammattitaitoisesti, käyttää laaja-alaisesti sielunhoidon työskentelytapoja ja huolehtia näin siitä, että heillä on mahdollisuus käsitellä hengellisiä kysymyksiä ja saada hengellistä
apua ja tukea.
Tämän ohella tavoitteena oli käydä läpi sairaalasielunhoitajien työkenttä ja tehtäväkuvaukset
vaativuusarviointeineen ja tarvittaessa tehdään muutokset, jotka tukevat työssä suoriutumista
ja jaksamista. Edelleen tavoitteena oli laajentaa ja ylläpitää sairaalasielunhoitajien ammattitaitoa
osallistumalla sekä kirkon että muiden toimijoiden järjestämiin sielunhoito- ja (psyko)terapiakoulutuksiin. Sairaalasielunhoitotoimintaa oli tavoitteena tukea myös mahdollistamalla tarvittava
työnohjaus sekä hengellinen ohjaus ja osallistuminen oman ammattikunnan ja kirkon työntekijöiden yhteisiin kokoontumisiin sekä valtakunnallisesti että hiippakunta- ja yhtymätasolla.
Vuosi 2021 – koronan varjossa, mutta ei pimennossa
Vuoden 2021 toiminnan ylle loi varjonsa edelleen jatkunut koronapandemia. Vuoteen mahtui
kuitenkin hyvin erilaisia vaiheita. Vielä kevättalvella rajoitukset olivat varsin tiukkoja. Keväällä ja
alkukesällä rajoituksia alettiin höllentää tautitilanteen helpottaessa. Kesällä tartunnat taas lisään27

tyivät muun muassa jalkapallon EM-kisaturismin seurauksena. Syksyn tullen tilanne taas hieman
helpotti, kunnes ihan loppuvuonna jouduttiin uuden virusmuunnoksen myötä tiukentamaan rajoituksia selkeästi.
Tämä aaltoliike näkyi myös sairaalasielunhoidossa. Kun koronasta ei juurikaan puhuttu pyyntöjä
tuli kohtuullisen paljon. Välittömästi kun alettiin puhua siitä, että koronatartunnat ovat kääntyneet nousuun, pyyntöjä osastoille tuli vähemmän. Kuitenkin koko ajan sairaalasielunhoito sai
toimia eri yksiköissä ja osastoilla. Pääosin kohtaamiset, kirkolliset toimitukset, rukoushetket ja
pienryhmät voitiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kun sairaalasielunhoidon keskeisin työtapa on kohdata potilaita, asukkaita ja heidän läheisiään
kahden kesken tai pienessä ryhmässä, niin on ymmärrettävää, että tilanteessa, jossa kontakteja
rajoitetaan, tämä vähentää kohtaamisten määrää ja merkitsee toisaalta sitä, että niiden toteuttaminen vaatii tilannetajua ja myös luovuutta. Mutta koska samanaikaisesti terveydenhuollossa on
ymmärretty näiden tapaamisten merkitys ja niille on pyritty järjestämään mahdollisuus ja tila,
niin rajoitustoimet ovat vähentäneet pääosin vain ns. satunnaisten kohtaamisten määrää.
Palvelukodeissa sairaalapastori sai vierailla ilman erityisiä rajoituksia lähes koko vuoden. Tämä
johtui ennen kaikkea siitä, että palvelukodeissa sekä henkilökunta että asukkaat saivat koronarokotteet heti alkuvuodesta. Sama päti sairaalapappeihin. Kuitenkin sairaalan osastoille sairaalapapit saivat mennä pääosin vain erikseen pyydettyinä. Tämä on tietysti ymmärrettävää, koska osastoilla saattoi olla myös rokottamattomia potilaita sekä luonnollisesti heitä, jotka olivat erityisen
suojelemisen tarpeessa sairautensa takia.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia tehdä työtä sekä myös löytää ja
kehittää uutta. Sairaalapastori Pia Haikonen kuvaa omalta osaltaan vuotta 2021 seuraavasti:
”Viime vuosi meni jo totutusti koronan ehdoilla. Yhtä osastoa lukuun ottamatta sain toimia varsin
normaalilla kierrolla omalla kentälläni. Vuoden alussa oli reilu kahden kuukauden käyntikielto, mutta muuten olen saanut kulkea kentällä erilaisin varotoimin ja aikarajoituksin. Pääsiäisen
aikaan jaoin palvelutaloissa ehtoollista halukkaille huoneisiin ja ennen joulua saimme laulaa
kauneimpia joululauluja. Toimitusten osalta, siunausten lisäksi, sain olla kastamassa uusia jäseniä
seurakuntaan.
Vanhustyöryhmä toimi aktiivisesti koko vuoden. Laadimme ryhmälle oman ohjelman, suunittelimme tulevaa (toteutuu kun korona joskus hellittää) ja osallistuimme vanhustenviikkoon messulla Sammonlahdessa, jossa saarnasin. Vanhustyöryhmän jäseniä rantautui vanhustenviikolla
kaduille jakamaan enkeliheijastimia ohikulkijoille. Vanhustenviikolla laulettiin toivevirsiä Joutsenossa ja Lappeella. Vanhustyöryhmä järjesti myös kampanjan, jossa pyydettiin Lappeenrantalaisia
neulomaan sukkia palvelutalojen asukkaille ja hoitajille lapasia. Neuleita jaettiin palvelutaloihin
joululahjoiksi. Aloitin myös verkostojohtamisen koulutuksen, johon oli Eksoten toimesta kutsuttu vanhusten parissa toimivia ihmisiä eri tahoilta ja eri puolilta Etelä-Karjalaa. Koulutus jatkuu
vuoden 2022 kesäkuuhun.
Viime vuoteen mahtui uusia alkuja. Aloitin hengellisen ohjauksen, joka on ollut todella virkistävä. Minut kutsuttiin Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn työryhmään, jossa pohditaan ja suunnitellaan yhtymän yhteiskunnallista työtä. Ryhmä jatkaa toimintaansa myös
vuonna 2022.
Jatkoin vuoden tauon jälkeen Joensuun teologisen tiedekunnan teologiopiskelijoiden identiteetti- ja sielunhoitoryhmän ohjaamista. Syksyllä siihen liitettiin myös koordinaattorin 50 % osuus.
Eksoten Lasten- ja Nuorten talon neuropsykiatrisen työryhmän pyynnöstä perustin autismikirjon
vanhemmille vertaistukiryhmän, joka ehti kokoontua viime vuonna kerran. Jatkossa ryhmä ko28

koontuu ryhmän tarpeen mukaan. Neuropsykiatrinen työryhmä ohjaa sinne osallistujat.
Näin jälkikäteen katsottuna viime vuosi oli koronasta huolimatta aktiivinen ja innostava.”
Perustehtävän hoitamisen ohella tavoitteena vuonna 2021 oli tehdä toimenpiteitä, joilla tuetaan sairaalasielunhoitotoimintaa. Näissä onnistuttiin. Tavoite käydä läpi sairaalasielunhoitajien
työkenttä ja tehtäväkuvaukset vaativuusarviointeineen ja tarvittaessa tehdä muutokset, jotka
tukevat työssä suoriutumista ja jaksamista toteutui. Työkentät, tehtäväkuvaukset ja työn vaativuusarvioinnit sekä niihin liittyvät virkojen sisältöihin ja hoitamiseen liittyvät erityiset perusteet
tarkennettiin. Tähän liittyen tehtiin myös palkan tarkistuksia.
Samoin työntekijöiden työssä suoriutumista ja työssä jaksamista tukevat tavoitteet laajentaa ja
ylläpitää sairaalasielunhoitajien ammattitaitoa osallistumalla sekä kirkon että muiden toimijoiden
järjestämiin sielunhoito- ja (psyko)terapiakoulutuksiin, mahdollistaa tarvittava työnohjaus sekä
hengellinen ohjaus ja osallistuminen oman ammattikunnan ja kirkon työntekijöiden yhteisiin kokoontumisiin sekä valtakunnallisesti että hiippakunta- ja yhtymätasolla toteutui – tosin pääosin
etäyhteydellä toteutetuissa tapaamisissa, koulutuksissa ja kokouksissa.
Sairaalasielunhoito toimi vuoden 2021 pääosin hieman vajaalla resurssilla, kun sairaalapastori
Laura Siitonen sijaisti perheneuvossa 30 % ensin 7.9.2021 saakka ja edelleen 1.11. – 31.12.2021.
Edellä useasti mainitun koronatilanteen johdosta työtehtävät pystyttiin kuitenkin hoitamaan hyvin. Menettely toi sairaalasielunhoidolle jonkin verran taloudellista säästöä.
Tilastot
Työn määrällisestä sisällöstä kertovat tilastot. Kirkossa tilastoinnin hoitaa Kirkkohallitus. Se
muutti tilastointijärjestelmää vuoden 2021 alusta. Jatkossa myös erityistyömuotojen (mm. sairaalasielunhoito) tiedot tilastoidaan samoilla lomakkeilla kuin yleisen seurakuntatyön. Muutoksen
yhteydessä myös tilaisuustyyppien sisältöjä (mitä toimintaa ko. kohtaan tilastoidaan) muutettiin.
Tilaisuustyyppejä on neljä: (1) jumalanpalvelukset ja rukoushetket, (2) kirkolliset toimitukset, (3)
tilaisuudet, retket ja leirit sekä ryhmätoiminta ja (4) kohtaamiset.
Seuraavassa on edellä mainitusta tilastoinnista tilaisuustyypeittäin poimittu Lappeenrannan sairaalasielunhoidon lukuja vuodelta 2021.
1. Jumalanpalvelus ja rukoushetket (messu, viikkomessu, sanajumalanpalvelus ja hartaus- ja rukoushetki)
Tilaisuuksia 		
Osallistujia 		

38
170

2. Kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, hautaan siunaaminen, kodin siunaaminen, yksityinen ehtoollinen ja rippi)
Tilaisuuksia 		
Osallistujia 		

156
714

3. Tilaisuudet, retket ja leirit sekä ryhmätoiminta (juhla, keskustelutilaisuus, luento tai opetus,
ateria tai ruokailu, musiikkitilaisuus, muu tilaisuus, retki tai leiri, ryhmä)
Tilaisuuksia		
Osallistujia		

66
531

4. Kohtaamiset (etukäteen sovittu kohtaaminen, satunnainen kohtaaminen, vierailu tai päivystys,
kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä)
Kohtaamisia		
Kohdattuja		

931
958

29

2.5 Erityisnuorisotyö

Vuoden aikana etsivää työtä on tehty jalkautuen yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa, mm. koulujen päättymisiltana ja sataman valoihin.

Toiminta-ajatus
Erityisnuorisotyö tähtää yksinäisyyden ja
ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen ja
nuoren voimistumiseen ja hyvinvointinsa
vahvistamiseen. Työn tavoitteena on, että
jokainen nuori kokee olevansa hyväksytty
ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana.
Erityisnuorisotyön tavoitteet vuodelle
2021
Tavoite 1. Erityisnuorisotyön tavoitteena
on kohdata nuoria yksilöllisesti ja tarjota Ulkopuolisuuden ehkäisyn teemapäivässä oli 58 osallistujaa.
heille pitkäjänteistä ja yksilökohtaista tu- Palaute päivästä oli positiivista.
kea. Tavoitteeseen pyritään seuraavien työmuotojen kautta: ryhmämuotoinen erityisnuorisotyö,
diakoninen yksilö- ja perhetyö, etsivätyö, pienryhmärippikoulu ja muut työmuodot.
Tavoite 2. Ulkopuolisuuden ehkäisy kirkon kasvatuksessa – teemapäivän järjestäminen rovastikunnallisesti. Teemapäivän tavoitteena oli lisätä työntekijöiden osaamista ulkopuolisuuden ehkäisemisessä kasvatustyössä. Teemapäivä toteutui 10.11.2021 Sammonlahden kirkolla.
Toiminnan arviointia vuodelta 2021
Erityisnuorisotyön tavoitteet eivät toteutuneet täysin koronan rajoittaessa ryhmätapaamisia.
Korona rajoitti ryhmätoimintaa tammi-, maalis-huhtikuussa, jolloin on työskennelty etänä esim.
verkkosovellusten kautta. Koulutyön ja pienryhmätoiminnan kautta toteutui yht. 14 ryhmää.
Nämä tavoittivat noin 120 nuorta tapaamiskuukausina.
Diakonisessa yksilö- ja perhetyössä tukinuoria oli yhteensä 6 nuorta, joiden kanssa tapaamisia
on ollut 2-4 viikon välein, koronasulun aikana osan kanssa tiiviimmin. Tukikummit-avustuksia
kauttamme on myönnetty diakoniarahastosta 1 perheelle yhteensä 2000 €. Tukikummiasioissa
on työskennelty 6 eri perheen kanssa. Lisäksi erityisnuoristyö on ollut mukana käynnistämässä
diakonisen perhetyön työryhmää seurakuntayhtymässä.
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Korona-aika on lisännyt retkien määrää ja kohtaamisia ulkona.

Erityisnuorisotyö on tehnyt aktiivista verkostoyhteistyötä Lappeenrannan alueella nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisnuorisotyö organisoi jälleen School’s Out -päivystyksen, jossa
mukana oli myös vapaaehtoisia aikuisia. Yhteensä jalkautuessa on kohdattu n. 800 nuorta.
Muiden työmuotojen osalta erityisnuorisotyö on tukenut seurakuntien nuorisotyötä konsultoimalla työntekijöitä ja olemalla mukana kahdessa rippikoulussa, Nuorten kympin toiminnassa ja
osallistumalla hävikkiruokarinkiin. Lisäksi erityisnuorisotyönohjaaja Juho Karjalainen on vastannut HEHU (henkisen huollon) -päivystyksen johtamisesta.
Erityisnuorisotyönohjaajat Juho Karjalainen ja Paula Seppänen, erityisnuorisotyön painotuksella työskentelevä pappi Ulla Junell ja esimies Mika Lehtola.

Vasemmalla: Pienryhmärippikoulu toteutui leirimuotoisena ja siitä konfirmoitiin 10 nuorta.
Oikealla: Seurakuntayhtymän työntekijät osallistuivat ensimmäistä kertaa Pesäysien järjestämään Firmapesisturnaukseen. Tuloksina pesispäivästä jäi mieleen kohtaamiset muiden joukkueiden kanssa ja paljon hyvää mieltä.
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2.6 Varhaisiän musiikkikasvatus
Toiminta-ajatuksena on viikoittaisten kirkkomuskariryhmien järjestäminen, osallisuus kasteopetukseen
yhdessä seurakuntien ja varhaiskasvatuksen kanssa,
lasten hengellisen musiikin ylläpito ja uuden materiaalin opettaminen muille työntekijöille sekä täydentää yhtymän kanttoritarvetta viikoittaisen ryhmäkauden ulkopuolella.
Ryhmiä olivat
- maanantaisin Joutsenon srk-salissa klo 10 perheryhmä ja klo 12 vauvat
- tiistaisin Lauritsalan srk-salissa klo 9.15 taaperot,
klo 10 yli 2-v. ja sisarukset
- klo 12 vauvat
- keskiviikkoisin Lpr:n kirkon alasalissa klo 9.15
taaperot, klo 10.15 yli 2-v. ja sisarukset, klo 11.30
vauvat 7–12 kk ja klo 12.30 vauvat 3–6 kk
- torstaisin Karhuvuoren srk-sali klo 16 taaperot, klo
17 4–6-v., klo 18 perheryhmä
- perjantaisin Sammonlahden Majakassa klo 9.15
taaperot, klo 10 yli 2-v. ja sisarukset, klo 12 vauvat
- tiistaisin Sammonlahdessa pikkukuoro klo 16.45
4–6-v.
Tammikuusta toukokuun alkuun oli poikkeusaikaa
myös kirkkomuskareissa. Ryhmät eivät kokoontuneet ja niitä korvasivat lukuisat kirkkomuskarivideot
sekä etämuskarit Teamsin kautta. Kirkkomuskareille
perustettiin oma YouTube-kanava, ja tiedotus sujui
parhaiten Instagramin ja Facebookin tilien kautta.
Toteuttaminen vaati työparin asioiden sujumiseksi.
Yhdessä lastenohjaaja Tuulia Kopperin kanssa toteutimme ja samalla opimme lisää mm. työnantajan
mahdollistamasta editointiohjelmasta.
Perheiden pääsiäiskirkko toteutettiin videona lprseurakuntien tubessa.
Kevätkesä mahdollisti ryhmien toiminnan neljäksi
viikoksi, tulijoita oli ennätyksellisesti ja ryhmiä lisättiin keskustaan torstaipäiviksi.
Kesään kuului Sammonlahden srk:n rippileiri ja kehitysvammaisten rippileiri.
Syyskausi alkoi runsaalla osallistujamäärällä; toimintaan ilmoittautui 178 perhettä. Ryhmäkoon
järkevöittämiseksi suurimpien ryhmien osalta keskiviikon taaperot sekä isot vauvat -ryhmä jaettiin
kahtia, paikalle pääsi joka toinen viikko ja toiset
olivat etänä, seuraavalla viikolla päinvastoin. Hybridimuskarit vakiinnuttivat paikkansa niin että
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keskiviikkoisin pääsi mukaan jokaiseen ryhmään etänä ilmoittautumalla
sähköpostitse. Pandemiaa ennen ja sen aikana syntyneet lapset eivät olleet
päässeet yhteyteen muiden kanssa, joten into osallistua oli suuri. Toisaalta
pienikin flunssanpoikanen esti pääsyn paikalle ja siksi etämuskarit olivat
tarpeen ja ne jäänevät pysyväksi käytännöksi. Syyskausi toteutui ryhmien
osalta suunnitellusti.
Joutsenon vastaanottokeskuksen pyynnöstä toteutui siellä oleville perheille muskari- ja askartelutuokiot. Toimintatuokiot olivat mielenkiintoisia ja
opettavaisia; ennakkoon ei ollut tietoa ketä tulee paikalle, kuinka monta ja
onko yhteistä kieltä tms. Paikalle pääsääntöisesti tuli äitiä ja lapsia.
Syksyn mittaan perheiden isät innostuivat soittamaan viisikielisiä kanteleita. He istuivat keskittyneesti eteisessä omissa nurkissaan kuulostellen
ääniä ja välillä soittivat yhdessä rytmisoittimet mukana. Eri maanosista ja
kansalaisuuksista koostuva isäbändi harjoitteli perheiden pikkujouluihin
ohjelmistoa yhteislaulujen säestykseksi.

Lasten jouluiset muskarikirkot ja muut toteutuivat
yleisömäärien rajoitteissa ja etäyhteyden mahdollisuutena.
Loppuvuodesta tehty kysely kirkkomuskaritoimintaan osallistuneilta kertoi mm.
 toiminnan seuraaminen Instagram 65 %,
Fb 15 %, yhtymän nettisvut 15 %, muut 2 %
 noin puolet vastanneista katsoivat kirkkomuskarivideoita ja pitivät niitä tarpeellisina
 noin puolet osallistui etämuskareihin
 toiminta löytyi helposti ja sitä suositeltiin tuttaville
 toimintaan oltiin tyytyväisiä asteikolla 1–5 vastaus oli 4.9
 muskaritoiminta aktivoi aikuisten laulamista kotioloissa lapsille ja lasten omaa musisointia
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2.7 Erityisdiakonia

Toiminta-ajatus
Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisdiakonian tarkoitus on tukea ihmisen halua elää päihteettömästi ja tukea rikoksetonta elämää. Työhön kuuluu päiväkeskustyö, henkilökohtaiset tapaamiset, sielunhoito ja uskon kysymykset, tarvittaessa hoitoonohjaus, kuntoutuksen tukeminen,
asiakkaan elämäntilanteeseen vaikuttaminen yhteisellä suunnittelulla ja päivittäisten toimintojen
rakentamisella. Perustana diakonian omaleimaisuus kristillisen toivon ja armon välittäjänä.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoite 1: Päiväkeskustyön kehittäminen yhdessä Eksoten kanssa
Toteutuma: Tavoite toteutunut osin. Toteutunut kuntouttavien henkilöiden aktivoinnilla oman
arjenhallinnan ja tulevaisuuden suunnittelulla. Eksoten työvalmentajan työ pitkälti ohjausta ja
perustyötä, ei toistaiseksi syventäviä töitä tai kokonaisuutta kehittävää.
Tavoite 2: Kesken olevien projektien käyttöön saaminen; vene, päiväkeskuksen toimintaryhmät,
esittelymateriaalit.
Toteutuma: Toteutunut osittain. Venettä koe käynnistettiin lyhyesti trailerilla.
Rajoitusten salliessa Tikankulmassa pidettiin ryhmiä ja Sauna-torstaita. Työn esittelemiseksi tehtiin uutta materiaalia.
Tavoite 3: Kohtaavan työn lisääminen koronavuoden jälkeen ja etäryhmien käyttöönotto.
Toteutuma: Toteutunut osin. Päiväkeskustyö keskittyi ruokapalvelujen turvaamiseen ja ihmisten
jaksamiseen. Verkostoissa työskentely ja viestintä korostuivat. Hävikistä Hyödyksi -hanke jatkui
jakaen koulujen ylijäämäruokaa Tikankulmassa maanantaisin.
Päiväkeskuksessa 11982 käyntiä, 852 eri kävijää. Jaettuja hävikkikasseja, EU-kasseja ja koulujen
aterioita 11 111. (Vuonna 2020 8100 kappaletta.)
Rajoitettuja kahvilla käyntejä 2264 kappaletta.
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Koronan aikana ylläpidetty toimintakykyä muuttuneessa arjessa ja tuettu selviämiseen etäryhmien ja päiväkeskuksen työtoimintojen avulla. Suurin osa ryhmistä jouduttiin pitämään etänä
JitsiMeetin kautta.
Tavoite 4 ja 5: Pitää työmuotoa esillä verkostoissa ja tarvittavan koulutuksen etsiminen vuodelle
2022.
Toteutuma: Toteutunut osin. Työtekijä toimii monissa verkostoissa yhdistysten, kaupungin ja
Eksoten kanssa. Uutena Mieli Ry:n ohjausryhmä. Koulutus siirtyi anottavaksi vuodelle 2023.
Muuta vuodesta 2021
Oppitunteja pidettiin Sampossa ja Saimiassa etänä. Opiskelijoita oli kolme. Vankilassa vierailuja
kolme ja Pajarilassa ryhmiä kahdesti kuukaudessa osan vuotta. Ryhmät enimmäkseen etänä ja
kauneimmat joululaulut ulkona. Kotikäynnit vaihdettiin suurimmalta osalta puhelinsoittoihin ja
videoyhteyksiin.
Vuosi on vaatinut kaikilta päiväkeskuksessa toimineilta erittäin paljon sopeutumista ja joustoa.
Hävikkiruokarinki ajoi edelleen kolmesti viikossa yhtymän pakettiautolla lahjoitusruokaa kaupoista Tikankulmaan. Tarve ei ole vähentynyt koronaa edeltävälle tasolle. Työntekijöille tehtävät
aiheuttivat runsaasti ajallisia haasteita. Perinteisiä tehtäviä tehtiin mahdollisuuksien mukaan,
vaikkei koronan synnyttämät tehtävät hävinneet vielä.
Seurakuntarakenteen lausuntotyöskentely vei aikaa, mutta oli diakoniaa kehittävää. Diakoniatyöntekijät aloittivat työskentelyn avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi yhtymän alueella.
Korona-ajan ainoa erityisdiakonian leiri pidettiin lokakuussa Kesärannassa. Mukana 16 osallistujaa ja opiskelija.
Työmuotoa rasitti koronan aiheuttamat lisäkulut ja laskeneet työtoiminnan tulot, jotka katettiin
anotulla lisämäärärahalla.
Erityisdiakoniassa toimii diakoni Ari Tuomikoski ja työvalmentaja, päiväkeskustyöntekijä Maarit
Pulkki. Jälkimmäinen toistaiseksi vuoden kerrallaan. Esimies Juha Eklund.
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2.8 Viestintä

Viestintä tukee henkilöstöä viestimisessä ja mahdollistaa monensuuntaista viestintää
Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintä pohjautuu yhtymän strategiaan sekä viestintäohjelmaan. Viestinnän rooli yhtymässä on tukea seurakuntia ja henkilöstöä heidän viestinnässään sekä
edesauttaa seurakuntien näkymistä ja palvelujen saatavuutta viestinnällisin keinoin.
Yhtymän strategian painopiste vuodelle 2021 oli seurakunnan tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Viestintäyksikön jatkuvana tavoitteena on noudattaa viestinnän toiminta-ajatusta
tukipalveluna.
Chatin vakiinnuttamista ja digitaalista yhteydenpitoa
Viestintä on koordinoinut ja hallinnoinut sekä aktivoinut chat-palvelua, joka on tarkoitettu kynnyksettömään yhteydenottoon seurakunnan työntekijöihin ja palveluihin. Käyttö on ollut tasaista
ja muutamia aktiivisia päivystäjiä on saatu lisää, mutta aktivointia pitää vielä lisätä, että tavoite
arkisin klo 10–15 avoinna olevasta chatistä toteutuisi. Kysymyksessä on yli seurakunta- ja työalarajojen menevästä toiminnosta.
Nettikirkot ja livestriimaukset ovat vakiintuneet yhdeksi jumalanpalvelusten käyttötavaksi. Lähes
kaikki seurakunnat striimasivat ainakin osan jumalanpalveluksistaan ja muista tapahtumistaan ja
toimituksistaan. Osalla on käytössä yhtymän yhteinen YouTube-kanava, osa käyttää omaa kanavaansa. Yhtymän YouTuben osalta on noussut kehittämis- ja koordinointitarpeita, joita edistetään
vuonna 2022.
Kaiken kaikkiaan digitaalinen viestintä on vakiintunut osaksi toimintaa. Tähän liittyen henkilöstön someverkostoa on aktivoitu ja ylläpidetty. Someviestinnässä on tuettu henkilökuntaa pyydettäessä ja tarpeen mukaan mm. kouluttamalla.
Kohti palautteiden keräämisen systematisointia
Verkkosivujen palautteenantokeinoja on kehitetty, joskin työtä on vielä tehtävänä. Seuraamme
yhtymän kanavien somelukuja kuin verkkosivuvierailujakin. Teemme myös säännöllistä mediaseurantaa. Toiminnan ollessa rajoittunutta myös näkyvyytemme on heikentynyt someaktiivisuudesta huolimatta, mihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota. Medianäkyvyydessä on ollut
laskeva trendi jo pidemmän aikaa. Syitä tähän löytyy monia, yksi on yhteiskunnalliset ja sen arvopohjaiset muutokset (saako uskonnosta puhua ja voiko kirkko olla esillä?).
Tärkeää onkin olla aktiivisesti esillä omissa kanavissa ja tuoda kirkon työtä esiin oman toiminnan
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kautta. Kaikki toiminta on myös viestintää ja siihen osallistuvat kaikki. Viestintäyksikkö tukee
tässä tehtävässä.
Tukea henkilöstölle
Viestintä järjesti ostopalveluna videoeditointiohjelmiston koulutusta henkilöstölle. Osallistujina
13 videoeditointiohjelmaa (Adobe Premiere Pro) käyttävät yhtymässä. Kaikille tarjottiin mahdollisuus ohjelman hankintaan ja koulutukseen. Käyttäjiä on 2–3/seurakunta, lisäksi lähetystyöllä ja
varhaiskasvatuksella omat käyttäjänsä. Adobe-ohjelmistoja käyttävät myös viestinnän henkilöstö
(kaikki ohjelmat).
Viestinnän henkilöstö antoi henkilökohtaista tukea pyydettäessä. Myös erilaista koulutusta ja
opastusta annettiin ja tarjottiin sekä ryhmissä että henkilökohtaisesti niin verkkopalvelujen saavutettavuusasioissa kuin someviestinnässäkin. Viestinnän henkilöstö on viestinnän ammattilaisia
ja heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan kannattaa edelleenkin hyödyntää mm. konsulttina ja
koulutusten ja opastusten pitäjinä.
Lisäksi tarjosimme tukea ja olemme tukeneet O365 ja teamsien käyttöönotossa ja verkkolevyjen
tiedoston siirtoihin liittyvissä asioissa.
Seurakuntatervehdys pitää pintansa
Vuonna 2021 Seurakuntatervehdyksiä julkaistiin kaikkiaan 5 kpl á 16 sivua. Lehteä jaetaan ES
Keskiviikko -ilmaisjakelulehden välissä. Levikki on 48.000 kpl. Lehteä on myös mahdollista
tilata maksutta kotiin ja tilauksia on joitakin, muttei kovin mittavaa määrää. Lehti on kokonaisuudessaan luettavissa myös verkkosivuilta sekä luetaan myös näkövammaisten palveluun. Viestinnän rooli lehden sisällöntuottajana ja toimituksessa on merkittävä ja se työllistää viestinnän kahta
työntekijää suhteellisen paljon.
Seurakuntatervehdyksen lukijakunta on vakiintunutta ja uskollista ja sille on selvästi tilausta yhä
edelleen. Toimitusneuvosto kuuntelee palautetta ja pyrkii kehittämään ja luomaan mielenkiintoista, paikallista ja yleistäkin sisältöä Lappeenrannan seurakuntien lippulaivaan ja käyntikorttiin
=> seurakuntien yhteiseen lehteen.
Tulevaisuus on viestinnällinen haaste?
Viestinnän rooli on toisen peräkkäisen koronavuoden aikana entisestään korostunut, ja sen mukana olo myös päivittäisviestinnän tukena on merkittävä. Viestintä on mukana ja tukena paitsi
sisäisessä viestinnässä, hallinnollisessa viestinnässä kuin ulospäin suuntautuvassa viestinnässä.
Myös markkinointiviestinnässä jatkettiin osittain yhteisellä ja koordinoidulla vastuulla.
Viestintä on luonteeltaan pitkälti palvelutoiminto, jonka tarkoituksena on auttaa henkilöstöä ja
seurakuntalaisia kohtaamaan toisensa ja viestinsä. Viestinnän tehokkuus ja toimivuus on riippuvainen sille annetuista tiedoista, palvelutarpeiden kysynnästä ja monisuuntaisesta viestinnästä.
Toiminnan ja samalla viestinnän kehittämisessä kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä (vrt. näkyvyyskehitys).
Viestintä ei toisena koronavuonna vakiintuneista käytänteistä johtuen (keskitetty markkinointi)
pysynyt talousarvioraamissaan. Viestinnän budjetti ylittyi kaikkiaan 16.634 euroa. Viestintä sai
yhteiseltä kirkkoneuvostolta lisämäärärahaa 17.200 euroa, joten viestinnän budjetti lopullisessa
tilinpäätöksessä on noin 566 € ylijäämäinen.
Varmaa on, että myöskään tulevaisuudessa viestinnän rooli ei tule toiminnoissa vähenemään,
vaan sen tehostamiselle ja lisäämiselle tulee olemaan kasvavaa tarvetta kanavien moninaistuessa
ja informaation lisääntyessä ja hajautuessa. Medialuku- ja viestintätaidot ovat kaikissa töissä yhä
tärkeämmässä asemassa.
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3. Tukipalvelut
3.1 Hautaustoimi

Toiminta-ajatus ja tehtävä
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautaus- ja hautainhoitopalveluiden tarjoaminen lakisääteisesti ja omaisten toiveet huomioiden, sekä hautausmaiden ympärivuotinen ylläpito ja seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha-alueiden ylläpitotöihin osallistuminen.
Toiminnan painopisteet vuodelle 2021
• Ergonomisempien ja ympäristöystävällisempien koneiden ja työvälineiden käyttäminen hautauspalveluissa sekä hautojen ja ympäristön hoidossa.
• Laajenevien hautausmaiden parempi opastaminen sekä asiakaspalvelu.
• Hautausmaiden ja seurakuntayhtymän viheralueiden ylläpitäminen ja saneeraaminen viihtyisämmiksi ja turvallisemmiksi.
• Henkilöstön kouluttaminen ja etenkin kausityöläisten ergonomisten työtapojen edistäminen.
Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021
• Hautapaikkojen kuulutusmenettelyä jatketaan. Menossa on 1.9.2020 alkanut Lepolan hautausmaa. Syksyllä 2021 aloitettaan menettely seuraavalla hautausmaalla, jossa on sillä hetkellä eniten
päättyneitä haudan hallinta-aikoja.
Em. tavoite toteutettiin. Joutsenon hautausmailla hautamuistomerkkien kuulutusmenettely
saatiin päätökseen. Lepolassa hautapaikkojen kuulutusmenettely päättyi ja palautuneiden hautapaikkojen muistomerkkikuulutus aloitettiin. Ristikankaan hautausmaalla aloitettiin kuulutus
hautapaikkojen hallinta-aikojen päättymisestä.
• Opastaulut ja korttelikohtaiset opasteet asennetaan Lepolan hautausmaalle.
Yleinen materiaalipula viivästytti tilattujen opasteiden valmistamista sekä toimitusta. Ilmoituskaapit asennettiin tammikuussa 2022. Osastokohtaiset opasteet päästään asentamaan sulan maan
aikaan keväällä 2022. Opasteet kustannettiin vuoden 2021 määrärahasta.
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• Kaikkien hautausmaiden yleisilmettä ja turvallisuutta parannetaan. Puustoa uusitaan suunnitelmien mukaisesti. Joutsenon huonokuntoinen kuusiaita poistetaan ja Rauhan hautausmaa-aita
uusitaan osittain.
Kaikki em. toteutettiin niille asetettujen alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden määrärahoista.
Toiminnan kuvausta ja arviointia vuodelta 2021
Vuoden 2021 aikana hautausmailla oli yhteensä 800 hautausta, joka on 75 hautausta enemmän,
kuin edellisenä vuonna. Arkkuhautauksia 365 ja uurnahautauksia 435. Suurin osa uurnahautauksista (332 kpl) tehtiin arkkuhautoihin tai uurnasukuhautoihin, jolloin suntio oli läsnä sekä
siunauksessa että uurnanlaskussa. Tuhkausprosentti oli 54,38 %. Työtehtäviä kappeleissa ja hautausmailla (sis. siunaukset ja hautaukset) hautaustoimen suntioilla oli n. 1000, keskimäärin 20
työtehtävää/viikko.

Tuloslaskelman mukaan hautaustoimen saamat maksutuotot olivat 17 % arvioitua suuremmat.
Tätä on kasvattanut hautauspalvelumaksujen ja haudanlunastusmaksujen lisääntyminen. Palkkoja
maksettiin 23 856,86 € enemmän, kuin oli arvioitu. Tämä johtui lisääntyneestä työmäärästä, jota
arvioitua suuremmat maksutuototkin todistavat. Hautapaikkojen hallinta-aikojen päättymisestä
johtuvat hautapaikkakuuluttamiset lisäsivät osaltaan maksutuottoja. Hautaustoimen työmäärää
lisäsivät myös Nuijamaan ja Ylämaan hautausmaiden haudankaivuun siirtyminen hautaustoimen
omaksi työksi marraskuusta alkaen.
Joutsenon hautausmaata ja kirkkopihaa ympäröivä vanha ja ränsistynyt kuusiaita poistettiin
kesän aikana. Avartuneet näkymät ja siistiytynyt yleisilme sai kiitosta hautausmaakävijöiltä.
Huoltorakennuksen vierelle rakennettavan varaston aloittaminen viivästyi. Valmistuminen siirtyi
vuoden 2021 syksyn sijaan vuoden 2022 keväälle.
Rauhan hautausmaalla tehtiin kaivu- ja liitostöitä ja kasteluvesi saatiin kulkemaan kaivoon parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Ensi kesänä istutuksia ei tarvitse kastella enää kantoveden
turvin. Hautausmaalle tehtiin suojaistutuksia harvennushakkuun johdosta. Olemassa olevaa huonokuntoista kasvillisuutta, kuten Mongolian vaahteroita uusittiin. Vapaaehtoistahojen toimesta
haudoille istutettiin hautakukkia.
Ristikankaan hautausmaan muualle haudattujen muistelupaikan valmistuminen viivästyi vuodelta
2020 vuoden 2021 keväälle. Museoviraston lausuman mukaisesti kappelipihan vanhaa suihkulähdettä ei purettu, vaan se naamioitiin seulanpääkiveyksellä, kasvillisuudella ja pienellä uudella
vesiaiheella. Sitä ympäröivä kiveys puhdistettiin ja saumattiin uudelleen.
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Nuijamaan hautausmaalla ja kirkkopihalla jouduttiin keväällä kaatamaan kymmenkunta suurikokoista puuta. Uusia istutettiin tilalle, kuten makedonian mänty, tammia ja rusokirsikoita.
Yksi hautarivi sai välikasviksi tuija-aidan.
Kaikilla hautausmailla tehtiin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa viheralueiden
kunnostustöitä. Näitä olivat mm. kesävesilinjojen korjaukset ja rakentamiset, käytävien kunnostustyöt, huonokuntoisten oksien ja puiden poistamiset ja kantojen jyrsinnät. Koronaan liittyvien
kokoontumisrajoitusten ja turvaetäisyyksien mahdollistamiseksi kesä- ja kausityöaikana työpäivien taukoja porrastettiin sekä järjestettiin tilapäisiä taukotiloja.
Yhteistyötä kiinteistötoimen kanssa seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha- ja viheralueilla tehtiin
leirikeskuksien ja kirkkojen osalta aiempien vuosien tapaan.
Hautausmaiden kevään haravointitalkoot järjestettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi hajautettuina. Syksyllä taikavoimin haravoitiin ahkerasti Nuijamaan ja Ylämaan hautausmailla. Vuoden 2021
jouluista kynttiläjätettä kerättiin 5.1.2022.
Talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti hankittiin ajoleikkureita, yksi Joutsenoon, toinen
Lepolaan ja kolmas Ristikankaan hautausmaalle. Lepolan hautausmaan kaivuyksikkö vaihdettiin
uuteen ja hankinta tehtiin hautainhoitorahastosta.
Hautainhoitorahasto
Kesähoitosopimuksia tehtiin arkkuhaudoille 2150
kpl ja uurnasukuhaudoille 24 kpl. 5 vuoden hoitosopimuksia tehtiin arkkuhaudoille 202 kpl ja uurnahaudoille 4 kpl. Vanhoja voimassa olevia 5 vuoden
sopimuksia arkkuhaudoilla oli 776 kpl ja uurnasukuhaudoilla 11 kpl. 10 vuoden hoitosopimuksia solmittiin arkkuhaudoille 167 kpl ja uurnasukuhaudoille 2
kpl. Vanhoja 10 vuoden hoitosopimuksia oli voimassa arkkuhaudoilla 913 kpl ja uurnasukuhaudoilla 20
kpl.
Muun pituisia vanhoja hoitosopimuksia oli voimassa yhteensä 59 kpl ja ainaishoitosopimuksia
1194 kpl. Näin ollen kirkkohallituksen tilastojen mukaan hoidettavia hautoja vuonna 2021 oli
yhteensä 5491 kpl. Koronapandemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta hoitohaudat pystyttiin hoitamaan 60:n kausi- ja kesätyöntekijän voimin kuten aiempinakin vuosina.
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3.2 Kiinteistötoimi / seurakuntakeskukset
ja kirkot

Kukka-astelema:
Tanja Musto-Keijonen.
Kuva: Pia Nikkinen.

Voileipäkakku:
Virpi Haimi.
Kuva: Pia Nikkinen.

Koristelu:
Anna-Maija Hämäläinen.
Kuva: Pia Nikkinen.

Juhlakattaus korona-aikana,
turvavälit huomioiden.
Kuva: Pia Nikkinen.

Toiminta-ajatus ja tehtävä
Tarjota keittiöpalveluja Lauritsalan seurakuntakodissa ja Sammonlahden seurakuntakeskuksessa.
Tarjota suntiopalveluja kirkoissa (pl. Joutsenon kirkon ja Ylämaan kirkon).
Tarjota vahtimestaripalveluja seurakuntakeskuksissa.
Huolehtia seurakuntakeskusten, kirkkojen siivouksesta ja tilojen viihtyisyydestä.
Joutsenon seurakuntakeskus ja kirkko
Kiinteistötoimen työntekijät hoitivat seurakuntakeskuksen, kirkon, kappelin, keskuspappilan, hautausmaan huoltorakennuksen
siivouksen. Pulpin seurakuntatalon siivous hoidettiin omalla henkilökunnalla kesään asti, elokuun alusta siivoukset ulkoistettiin
eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Lappeen seurakuntatalo ja kirkko, Lappeenrannan kirkko
Lappeen seurakuntatalolle ja Lappeenrannan kirkolle leirikeskus
toimitti kahvi- ja ruokatilaukset. Kiinteistötoimen työntekijät huolehtivat kattauksen ja tarjoilun yhteistyössä leirikeskuksen henkilökunnan kanssa. Kiinteistötoimen työntekijät hoitivat tilojen
siivouksen, vahtimestari työtehtävät ja toimivat kirkoissa suntiotyötehtävissä.
Lisäksi työntekijät hoitivat Lepolan kappelin, Lepolan huoltorakennuksen, Ristikankaan kappelin, Ristikankaan huoltorakennuksen ja Koulukatu 12 rakennusten siivoukset.

Kuva: Pia Nikkinen.

Lauritsalan seurakuntakoti ja kirkko
Lauritsalan seurakuntakodilla tarjoilut valmistettiin omassa keittiössä. Kahvitarjoilua oli mm. kokouksiin, kirkkokahville, syntymäpäiväjuhliin eri ikäryhmille.
Kiinteistötoimen työntekijät hoitivat tilojen siivouksen, tarjoilun, vahtimestarityöt ja suntiotyötehtävät.
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Sammonlahden seurakuntakeskus
Sammonlahden seurakuntakeskuksessa kahvitarjoilua valmistettiin omassa keittiössä mm. kokouksiin, kirkkokahville ja taloyhtiökokouksiin. Keskiviikkoisin oli aamupuuro hartauden yhteydessä (11 kertaa).
Ruokatarjoilua valmistettiin mm. mukulamessuihin, koulutustilaisuuksiin, kesäkerhoille ja rippikoulujen kokoontumisiin. Kiinteistötoimen työntekijät hoitivat tilojen siivouksen, tarjoilun, vahtimestarityöt ja suntiotyötehtävät.
Tavoitteet v. 2021
Tarjota laadukasta palvelua seurakuntayhtymän työmuotojen järjestämiin tilaisuuksiin ja seurakuntayhtymän tiloissa oleville asiakkaille.
Kehittää oman työyhteisön toimintatapoja.
Lisätä omien työntekijöiden yhteistyötä, erityisesti lomien aikana, huomioiden niukkenevat
resurssit.
Toiminnan arviointia vuodelle 2021
Keittiöiden tarjoilutilauksia oli koronarajoituksen takia normaaliin toiminta aikaan verrattuna
lähes viisi kertaa vähemmin. Teimme paljon
tilojen ylimääräisiä siivouksia koronaohjeiden
mukaisesti.

Kuva: Pia Nikkinen.

Työntekijät tekivät omien kohteiden lisäksi perussiivouksia Nuijamaan kirkossa, Nuijamaan seurakuntatalolla, Lepoharjun kappelissa, Ristikankaan huoltorakennuksessa, kappelissa ja Lepolan
huoltorakennuksessa ja kappelissa. Lisäksi huolehdimme Ristikankaan kerhohuoneen keittiön,
Kourulan kerhotilan keittiön ja Karhuvuoren kerhotilan siivouksesta ja korona ajan ohjeistuksista.
Vuosi oli hyvin haasteellinen erityisesti koronasiivousten ja nopeasti muuttuvien rajoitusten takia. Tehostettu koronasiivous vei paljon työaikaa ja vaati myös työntekijöiltä paljon jatkuvaa huomioimista tilojen varausten mukaan.
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3.3 Leirikeskusten (Tuosa, Piiluva ja Kesäranta) keittiö- ja majoitustoimen vuosikertomus

Toiminta-ajatus
- tarjota ateria- ja majoituspalveluja sekä kokoontumistiloja seurakuntayhtymän eri työmuodoille
sekä ulkopuolisille käyttäjille.
- valmistaa ateriapalvelun tuotteita seurakuntayhtymän tilaisuuksiin myös muihin kiinteistöihin
- tukea seurakunnan perustehtävän toteutusta
Tavoite
- palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti huomioiden tilaisuuden luonne ja
asiakkaan odotukset
- kehittää keittiö- ja siivoustoimea vastaamaan ajan haasteisiin huomioiden myös ympäristövastuu
- kehittää muualle toimitettavien tuotteiden palveluketjua ja toimivuutta
- yhtenäistää ja kehittää toimintatapoja leirikeskuksissa
- toimia taloudellisesti ja käyttää järkevästi olemassa olevia resursseja
Toiminta vuonna 2021
Kevät ja syyskauden viikonloput olivat Tuosassa, Piiluvassa ja Kesärannassa pääpiirteissään varattuja seurakuntayhtymän omien työmuotojen leireille. Tuosasta ja Piiluvasta hiihtoloma oli
varattu rippikouluille, samoin lähes kaikki toukokuun arkipäivät oli varattu koululaisten ja varhaiskasvatuksen retkiin. Koulujen kesäloma-ajaksi leirejä oli suunniteltu kaikkiin leirikeskuksiin
taukoamatta kaikille päiville juhannusviikonloppua lukuun ottamatta. Syysloman aikana kaikki
leirikeskukset olivat osan viikosta varattuina leiritoimintaan.
Kevään ja loppusyksyn leirejä, koululaisten retkipäiviä ja muita tilaisuuksia peruttiin koronan
vuoksi. Kesän leirit toteutettiin lähes suunnitelmien mukaisesti. Joitain kesäleirejä lyhennettiin
vuorokaudella, jotta saatiin leirikeskuksiin siivousaikaa leirien vaihtuessa. Seurakuntayhtymän
ulkopuolinen taho käytti leirikeskusten tiloja (lähinnä Piiluva) kevät- ja syyskaudella useampaan
kertaan majoitus- ja koulutustoimintaan.
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Kesän alkupuolella Tuosasta hoidettiin kahden viikon ajan varhaiskasvatuksen kerhojen muonitus Kaukaan ja Koulukatu 12:n kerhoihin. Piiluvasta hoidettiin kesäkuun ensimmäisen viikon
aikana päivärippikoulun muonitus Lappeen seurakuntasalille.
Erilaiset joulutapahtumat ja niiden tarjoilut peruuntuivat lähes kokonaan koronan takia. Joulun
alla leirikeskusten keittiöväki pakkasi Piiluvassa Lauritsalan seurakunnan henkilöstön kanssa 700
jouluateriaa jaettavaksi kaupunkilaisille.
Toiminnan keskeytyksen aikana leirikeskusten henkilöstö on tehnyt kiinteistöjen perussiivouksia
normaalia tarkemmin ja hoitanut rakennussiivoukset remonttien aikana. Leirikeskusten viihtyvyyttä on pyritty parantamaan mm. kalusto- ja tekstiilihankinnoilla.
Leirikeskusten keittiöhenkilökunta on tehnyt erilaisia ulkotöitä piha-alueilla, ja osa henkilökunnasta on työskennellyt joitain päiviä hautausmailla mm. kynttilöiden keruussa.
Toiminnan arviointi
Leirikeskuksissa tapahtuva ateriointi ja majoitusvuorokausien määrät ovat selkeästi suuremmat
kuin edellisenä vuonna, mutta pienemmät kuin ns. normaalina vuotena v. 2019. Lähtevien tarjoiluiden määrät ovat myöskin pienempiä normaalivuoteen verrattuna, kun erilaisia kokouksia ja
tapahtumia on peruttu tai järjestetty esim. Teamsin välityksellä. Vuoden 2020 lähtevien tarjoiluiden isompi määrä selittyy rippikoululeirien vaihtumisella päivärippikouluihin.
Henkilökunnan kanssa on onnistuttu hyvin sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin, ja jokaiselta on
löytynyt joustavuutta äkillisiinkin muutoksiin. Toiminnan vähyys on mahdollistanut syvällisemmän paneutumisen moniin asioihin, jotka jäävät muulloin vähäisemmälle huomiolle. Ns. normaaliajan toimintaa odotetaan ja toivotaan kovasti.
2021

Piiluva

Tuosa

Kesäranta yht. 2021

yht. 2019 yht. 2020

aamu-/
iltapala
lounas/
päivällinen
kahvi
majoitus

4493

4024

3640

12157

16803

4066

4185

4179

3604

11968

16267

4605

2038
2610

2266
2123

1751
1827

6055
6560

8758
8453

4470
2179

690

X

X

690

694

120

1771

360

239

2370

3540

3584

3146

25

258

3429

7091

7129

muualle
lähteneet
aamu-/
ilta-/välipalat
lounas/
päivällinen
kahvitarjoilut
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3.4 Seurakuntien palvelupiste ja kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus
Lappeenrannan seurakuntien palvelupiste palvelee asiakkaita vastaanottaen ja välittäen seurakuntien jäsen- ja väestökirjanpidon asiakirjoja aluekeskusrekisterille sekä arkistoi alkuperäiset
asiakirjat.
Hoitaa kirkollisten toimitusten toimitusvaraukset, hautatoimen asiakaspalvelua sekä siihen liittyviä toimistotehtäviä ja laskutusta.
Avustaa eri työaloja toimistotyössä, tuottaa Kirjuri-palvelut seurakunnille sekä yhtymän talouden
ja toiminnan suunnitteluun.
Tavoitteet vuodelle 2021
Palvella asiakkaita ja yhtymän toimintayksiköitä tuottamalla laadukkaita palveluita asiakkaille
yhteistyössä seurakuntien ja aluekeskusrekisterin kanssa.
Toiminnan kuvausta ja arviointia vuodelta 2021
Keväästä 2020 alkaneesta Covid 19 -pandemiasta johtuen on palvelupisteen toiminta ollut poikkeuksellista. Pandemia on tuonut haasteita toimitusvarausten osalta, sillä jatkuvasti muuttuvat
rajoitukset ovat vaikeuttaneet ja moninkertaistaneet toimitusvarausten asiakaspalvelua, koska
varattuja toimituksia on joko siirretty myöhempään ajankohtaan tai peruttu kokonaan.
Elokuussa 2020 aloitettu Lepolan 558 haudan ja heinäkuussa 2021 aloitettu Ristikankaan hautausmaan 350 haudan kuulutusmenettely on lisännyt huomattavasti palvelupisteen hautatoimelle
tehtävän toimistotyön määrää. Kuulutusmenettelyssä hautojen hallinta-ajan jatkojen yhteydessä
on aktiivisesti päivitetty myös muilta osin hautarekisterin puutteellisia ja vanhentuneita tietoja.
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Puhelinvaihteen, hautojen kuulutusmenettelyn sekä ennakoimattomien virkavapauksien myötä
työntekijäresurssit eivät ole vuoden aikana aina riittäneet tavoitteiden mukaiseen asiakaspalveluun ja tehtävien hoitoon. Henkilökunnan kouluttautumismahdollisuudesta ei ole pystytty
huolehditaan ammattitaidon kehittämiseksi, koska miltei kaikki koulutukset ovat peruuntuneet
tai muuttuneet verkkokoulutuksiksi, joten henkilökunnan kouluttautumisessa ei ole päästy asetettuun tavoitteeseen.
Vuoden 2020 alusta Lappeenrannan seurakuntayhtymä liittyi Kouvolan aluekeskusrekisteriin ja
kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät kirjaukset hoidetaan aluekeskusrekisterissä.
Virkatodistustilausten osalta palvelemme asiakkaita joustavasti asiakaspalvelussa tilaamalla virkatodistustilaukset Kouvolan aluekeskusrekisterille sähköisesti.
Aluekeskusrekisterin laajentuessa v. 2021 aikana ja Kirkkohallituksen asettamien uusien toimintatapojen myötä toimitusajat virkatodistuksille ovat pidentyneet valitettavan pitkiksi vuoden
aikana (syyskaudella 12–13 viikkoa), mikä on hankaloittanut kuolinpesän asioiden hoitoa ja perunkirjoitusten suorittamista. Todistusten pitkien toimitusaikojen osalta asiakkaiden tiedustelut
myös meille ovat lisääntyneet.
Sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset laaditaan keskitetysti vainajan viimeisen jäsenyysseurakunnan mukaan. Virkatodistus kattaa vainajan kaikki evl.lut. kirjoillaoloseurakunnat 15 ikävuodesta lähtien.
Tilastot 2021
Kouvolan aluekeskusrekisteri on rekisteröinyt Lappeenrannan seurakuntien kasteita 296 kpl,
kirkkoon liittymisiä 225 kpl, avioliittoon vihkimisiä 79 kpl, avioliittoon siunauksia 8 kpl.
Palvelupiste on tehnyt toimitusvarauksia:
•

hautaan siunaaminen (kirkkoihin, kappeleihin ja haudalle) 827 kpl

•

kastevarauksia 343 kpl

•

avioliittoon vihkimisiin 80 kpl

•

avioliiton siunauksiin 8 kpl ja

•

hautausmaille uurnan laskuihin 332 kpl

Lappeenrannan seurakuntien hautausmailla oli 800 hautausta, joista arkkuhautauksia 365 kpl ja
uurnan hautauksia 435 kpl.
Kuulutushautojen hallinta-aikaa jatkettiin Lepolan hautausmaalla 114 haudan osalta ja Ristikankaan hautausmaalla 100 haudan osalta.
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4 Rahoitus ja investoinnit
Seurakuntayhtymän talous
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden tulos on noin 1.6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Toimintatuotot olivat 2 976 517 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 836 764 euroa. Suurin
kasvu oli muihin toimintatuottoihin kirjattu Koulukatu 10:n tontin siirto apporttina perustettavalle Keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. Tämän osuus oli 1 079 492 €. Metsätalouden tuotoissa sekä saaduissa avustuksissa ja tuissa oli laskua edellisestä vuodesta yhteensä noin 75 000
euroa. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Toimintakulut olivat 13 138 645 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 1 225 193
euroa. Palveluihin kirjatut Koulukatu 10:n purkukustannukset olivat suurin ylitys edelliseen
vuoteen nähden. Palveluiden kokonaissumma kasvoi yli 1 040 000 € edellisestä vuodesta.
Tästä tontin purkukustannukset olivat 929 000 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 12,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 600 000 euroa (+5 %) enemmän
kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 72 %. Valtionrahoitusta saatiin 1 419 528 euroa, mikä on 8 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 197 922 euroa ja
Kirkon rahastomaksuja 1 137 572 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla.
Rahoitustuottoja saatiin 354 697 euroa, mikä on 110 150 euroa enemmän kuin edellisvuonna.
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Vuosikatetta kertyi 2 755 132 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 1 141 243 euroa.
Seurakunnan rahavarat vähenivät 99 667,19 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 12,4 miljoonaa euroa.
Suunnittelut investoinnit toteutuivat metsänostoa lukuun ottamatta. Koulukatu 10 purkamiskustannukset siirtyivät käyttötalouteen investoinneista. Kaikkiin seurakuntiin hankittiin striimausvälineet jumalanpalvelusten saamiseksi verkkoon. Osa näistä hankinnoista oli investointeja.
Tilikauden päättymisen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Lappeenrantaan on tullut sotapakolaisia alueelta. Näiden pakolaisten avustamiseen ei osattu varautua vuoden 2022 talousarviossa.
Kriisi aiheuttanee myös seurakuntayhtymän sijoituksiin alaskirjauksia. Näitä seurataan ja mahdollisista muutoksista informoidaan hallintoa vuoden 2022 aikana.
Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa
Seurakuntayhtymän talous on parina viime vuotena ollut merkittävästi ylijäämäinen. Sopeuttamistoimille ei parina tulevana vuotena ole tarvetta. Lappeenrannan yliopisto sai uuden opintolinjan, joka lisää opiskelijoiden määrää Lappeenrannassa. Välillisesti tämä vaikuttaa myös seurakuntayhtymän jäsenmäärää kasvattavasti. Muutoin jäsenmäärä on jatkanut laskuaan noin -1 %
tahdilla.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti nostettiin 1,45 prosenttiin vuoden
2019 alusta. Verotulot ovat poikkeuksellisesti jatkaneet kasvuaan. Jäsenmäärän vähetessä on
suunta muuttumassa muutaman vuoden sisällä. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä
tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen
2030 mennessä 2,3 miljoonaa euroa. Ennusteen perusteella joudumme edelleen priorisoimaan
tehtäviä ja tarkastelemaan kiinteistöjen käyttöä ja määrää.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin. Suurin vaikutus
talouden parantumiseen on ollut työntekijämäärän vähentäminen. Vuodesta 2016 vähennystä
on ollut 23 henkilötyövuotta. Henkilöstöpäällikön virka on ollut täyttämättä syyskuusta 2020
alkaen. Viran täyttöä valmistellaan parhaillaan. Lisäksi tarpeettomista kiinteistöistä on luovuttu.
Edelleen tarkastellaan kaikkien kiinteistöjen tarpeellisuutta.
Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa
Mitkään Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät ylittyneet tilikaudella.
.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

2021

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on
negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on
2,0 tai korkeampi.

Tilikauden tulos on ollut positiivinen 3
peräkkäisenä vuotena ja kirkollisveroprosentti on 1,45 %

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämäTaseessa on edellisten tilikausien ylijääluku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä
mää 13,6 miljoonaa euroa.
sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin
osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman
ylittävän myynnin toteuttamista.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.

258 päivää

4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista
oli vuonna 2019 46 %, vuonna 2020 58 %
ja vuonna 2021 54 %.
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Henkilöstö
Seurakunnassa työskenteli 31.12.2021 yhteensä 161 henkilöä. Vakituisessa palvelussuhteessa oli
173 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 153 ja osa-aikaisia 20. Henkilöstön määrässä ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia vuonna 2021.
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin

Henkilöstön ikäjakauma
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Henkilöstön vaihtuvuus
Henkilöstöstä lähti eläkkeelle tai siirtyi muihin tehtäviin 17 henkilöä. Vuoden aikana uusia työntekijöitä tuli 17 henkilöä.
Henkilöstökulut
Tilikausi

2021

2020

2019

Debit/kredit

Debit/kredit

Debit/kredit

Palkat ja palkkiot

-5 807 915,63

-5 762 454,77

-5 865 950,82

Eläkekulut

-1 204 200,21

-1 196 061,41

-1 235 537,81

Muut henkilösivukulut

-174 615,24

-184 224,32

-264 893,95

Saadut henkilöstökorvaukset

100 574,83

126 024,97

85 285,36

0,00

1 260,73

4 742,03

-7 086 809,70

-7 015 454,80

-7 276 355,19

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut

-83 192,58

-77 661,42

-129 061,45

Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut

-42 529,33

-35 815,00

-43 517,07

-182 590,33

-155 677,95

-136 629,66

Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut

-653,45


YHTEENSÄ

Työterveyshuolto
1)

Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)
YHTEENSÄ


-4 727,60
-308 312,24

-269 154,37

-313 935,78

1) Tilikauden Epassi-kulut (kulttuuri ja liikunta) olivat 28 681,03 €. Työnohjauksen kulut olivat
3653,40 €.
Henkilöstön koulutus
Henkilöstökoulutukset ovat jokaisen vastuualueen omassa talousarviossa. Koulutuspäiviä vuonna
2021 oli yhteensä 125. Henkilöstölle järjestettiin yksi yhteinen koulutuspäivä, jossa pääosassa oli
seurakuntarakenteen muutos. Yhden seurakunnan malli jäi tällä kertaa toteutumatta ja yhtymän
kehittämistä jatketaan.
Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot
Sairauspoissaolojen määrä oli 3105 päivää, kun määrä vuonna 2020 oli 3499 päivää. Sairauspoissaolot ovat olleet pitkällä aikavälillä aina merkittävästi suuremmat kuin normaalisti.
Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Lappeenrannan työterveys Oy:n kanssa. Sopimus
on voimassa toistaiseksi.
Työhyvinvointi
Henkilökunnalle lisättiin vuodeksi 2021 Epassille 100 euroa liikunta- ja kulttuuritoimintaan.
Yhteinen joulujuhla jäi jo toista kertaa pitämättä koronarajoitusten takia.
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin
2021

2020

2019

Henkilöstökulut

-7 086 156,25

-7 015 454,80

-7 276 355,19

Verotulot

13 952 703,50

13 314 403,33

13 302 797,68

Henkilöstökulujen osuus verotuloista

50,9 %

52,7 %

55,1 %

Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt noin kaksi prosenttia vuodessa.
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Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin
Henkilöstökulujen osuus verotuloista on pienentynyt noin kaksi prosenttia vuodessa.
Jäsenmäärä
Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Kastetut

296

Kuolleet

726

Liittyneet

225

Eronneet

734

Muuttoliike (+/-)

174

Jäsenmuutos yhteensä

-765

Jäsenet 31.12.2020

51 526

Jäsenet 31.12.2021

50 761

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana
Jäsenet, henk.

Muutos vuodesta
2020, henk.

Muutos vuodesta
2020 %

Kirkkoon kuuluvuus,
%

2021

50639

-887

-1,7

70,0

2022

49 743

-1781

-3,5

68,9

2023

48 894

-2632

-5,1

67,8

2024

48 062

-3464

-6,7

66,8

2025

47 248

-4278

-8,3

65,8

2026

46 440

-5086

-9,9

64,8

2027

45 651

-5875

-11,4

63,8

2028

44 867

-6659

-12,9

62,9

2029

44 090

-7436

-14,4

61,9

2030

43 316

-8210

-15,9

61,0
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