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1. Toimintakertomukset vuodelta 2020
Rippikoulu oli koronavuoden suuri ilon aihe. Joskus keväällä tilanne näytti jo huonolta,
mutta valittu taktiikka toimi. Kun jaksettiin odottaa eikä ruvettu turhan aikaisin
peruuttamaan leirejä, saatettiin toukokuulla todeta, että pienin uudelleen järjestelyin leirit
onnistuttaisiin toteuttamaan. Tässä vaiheessa tiedusteltiin laajasti rippikoululaisten ja
heidän vanhempiensa mielipidettä. Epäilemättä syntyi positiivinen vaikutelma siitä, että
tavallisten seurakuntalaisten mielipidettä aidosti kysyttiin. Kaksi leiriä vaihtoi keskenään
paikkaa, ja toinen niistä siirrettiin Lotjalta läheiselle hotellille. Hieman yli kymmenen nuorta
valitsi Pappilassa pidetyn päiväleirin. Heikoimmin kävi Talvileirille, joka jäi hieman kesken.
Sen kokoava viikonloppu jäi toteuttamatta, mutta kesän leiritungoksessa ei kyetty
parempaan. Konfirmaatiot eivät myöskään olleet niin hyviä kuin yleensä. Aivan lähimpiä
omaisia lukuun ottamatta jouduttiin tyytymään striimattuihin jumalanpalveluksiin.
Leirielämään liittyi tiettyjä rajoituksia, mutta niiden kanssa selvittiin hyvin, eikä koko kesänä
kukaan sairastunut koronaan.
Ohjausryhmä päätti siitä, että tulevana syksynä kootaan entistä paremmin
rippikoululaisilta ja isosilta palautetta.
Nuorisotyössä vauriot olivat suurempia. Vuosi alkoi hyvin, mutta maaliskuusta lähtien
Seuris meni kiinni. Kesä oli toiminnan osalta jokseenkin normaali, mutta jatkorippikoulu ei
ollut elokuussa mahdollinen. Sitä oli paikkaamassa syysloman leirielämä. Edellisestä
vuodesta poiketen leirejä oli yhden sijasta kaksi. Isona puutteena oli, että vuoden suuret
tapahtumat jouduttiin perumaan koronan takia Pihlisrockia lukuun ottamatta. Nuori
seurakunta on perinteisesti panostanut siihen, että sekä pääsiäinen että joulu kokoaisivat
paljon väkeä, mutta koronan takia tämä ei ollut mahdollista. Kahvi ja pulla -lehti sentään
ilmestyi sekä pääsiäisen että joulun aikaan. Isoskoulutus alkoi syksyllä vilkkaasti, mutta
joulukuussa toiminta jouduttiin keskeyttämään. Ohjausryhmän ehdottama ulkoilmayö
toteutettiin onnistuneesti.

Keväällä nuorteniltoja siirrettiin nettiin. Hyvinä kokemuksina nousevat esiin podcastit,
joita on päätetty edelleen toteuttaa. Discordin nuortenillat tavoittivat parhaiten pitkään
toiminnassa mukana olleita. Vuoden aikana oli kahdet lanit, joissa oli paljon poikia, joiden
seurakuntayhteys on muuten ohut.
Nuorisotyön kohdalla ohjausryhmä keskusteli vilkkaasti siitä, mitä hyvää voisi seurata
partioyhteistyön tiivistämisestä.
Nuorten aikuisten vuosi vastasi iloiltaan ja murheiltaan suuresti rippikoulun ja nuorisotyön
kokemuksia. Rippikouluissa nuoria aikuisia oli runsaasti kantamassa vastuuta. Isojen
tapahtumien puute vaivasi toimintaa. Normaalin elämä oli mahdollista oikeastaan vain
alkuvuodesta ja syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Positiivista oli, että marraskuun
alun Lotjan retki eli ns. vuosihuoltoreissu onnistuttiin pitämään. Tosin sielläkin väki oli
rajoitettava noin puoleen siitä, mitä se on ollut normaalisti.
Nuorissa aikuisissa on paljon sellaista aktiiviväkeä, jonka seurakuntasuhde on vahva.
Voidaan ajatella, että juuri täällä varmimmin toivutaan normaaliin, kun korona on joskus
ohi.
2. Muita asioita ei ollut.
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