HENGELLINEN TYÖ TUKI- JA OSAAMISKESKUS ESKOOSSA

Hartaudet
Papit vierailevat pitämässä hartauksia palveluyksiköissä ja erityisluokilla. Hartauksissa käytetään lauluja, selkeää kieltä ja kaikkien aistien kautta välittyvää viestintää.

Keskiviikkokirkko
Pidetään salissa parillisten viikkojen keskiviikkona klo 13.00.
Keskiviikkokirkko on selkokielinen jumalanpalvelus, jossa käytetään selkeää kieltä ja
lauletaan tuttuja virsiä. Kirkko kestää n. 30 minuuttia. Juhla-aikoina toteutetaan
messuja eli ehtoollisjumalanpalveluksia. 1. adventin aikaan toteutetaan elokuvakirkko eli katsotaan joulukertomus Abib-aasin näkökulmasta.

SÄL
Syvä ääni -lauluryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkona Sateenkaaren
aistihavaintokeskuksessa klo 13.00-13.50. Ryhmä ei kokoonnu loma-aikoina. Kokoontuminen alkaa n. 25 min. rentoutuksella Valkoisessa huoneessa. Rentoutuksen
aikana kuunnella rauhallista gregoriaanista laulua. Rentoutuksen jälkeen siirrytään
monitoimitilaan ja jatketaan laulamalla tai kuuntelemalla toisten laulua. Laulujen
laulamisen ja kuulemisen välityksellä on tutkimuksissa havaittu mm. rauhoittavia ja
kipua lieventäviä vaikutuksia.

Rippikoulu
Eskoossa järjestetään erityisrippikoulu vuosittain, mikäli ryhmä saadaan kokoon.
Rippikoulu alkaa marraskuussa keskiviikkokirkolla ja tiedotustilaisuudella. Keväällä
on kaksi päivää kestävä leirijakso Pekonrannassa. Kesäkuussa, heti koulun päättymisen jälkeen on 5 päivää kestävä päivärippikoulu ja konfirmaatiomessu. Rippikoulu
on tarkoitettu Eskoossa asuville tai siellä intervallijaksoilla käyville nuorille.
Rippikoulussa opitaan kristinuskon perusasioita kuunnellen, katsellen, maistellen,
tunnustellen ja kokien. Eskoon rippikouluun osallistutaan oman voinnin ja jaksamisen mukaan. Eskoon tutut työntekijät ovat mukana rippikoulussa.

Rippikouluun voivat tulla myös ne, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Rippikoulun
jälkeen on konfirmaatiomessu kirkossa. Konfirmaatiossa nuori tunnustaa uskonsa,
hänet siunataan ja hänen puolestaan rukoillaan.

Vieraita seurakunnista
Eskoossa vierailee seurakuntien työntekijöitä ja musiikkiryhmiä tuomassa tervehdyksiä Eskoon asukkaille.

Pääsiäispolku
Eskoossa on pitkä perinne pääsiäispolun toteuttamisessa. Leena Luokkamäki on
koonnut historiikin, jonka voit lukea erillisestä linkistä. Pitkäaikaisen työntekijän eläköityessä keväällä 2020 keskitymme saattamaan Leena Luokkamäen eläkkeelle
4.3.2020. Samalla juhlimme Eskoon hengellisen työn 50-vuotisjuhlia ja seurakuntien
yhteisen hengellisen työn 40-vuotista taivalta.

Luciajuhla 13.12
Kulkue, jossa on Eskoon oma Lucia-neito ja eläimiä. Tarjoilua ja pieni juhlahetki salissa.

KOKO ALUEEN YHTEISET TYÖMUODOT

Rippikoulu
Erityisrippikouluja toteutetaan tarpeen mukaan eri alueilla rovastikunnittain. Alueen
rovastikuntia ovat Seinäjoen, Kauhajoen-, Isonkyrön-, Järvi-Pohjanmaan ja Kokkolan
rovastikunnat.
Kehitysvammaisten nuorten erityisrippikoulut ovat monella tapaa samanlaisia kuin
muutkin riparit. On joitakin ennakkotapaamisia, rippileiri ja tietenkin konfirmaatiojuhla! Suunnittelemme rippikoulun aina ryhmän mukaan. Meillä ei ole tiedollisia
tai taidollisia tavoitteita. Tavoitteemme on elää yhdessä, ja oppia asioita itsestämme,

toisistamme ja Jumalasta kuunnellen, laulaen, leipoen, maistellen sekä yhteisten jumalanpalvelusten kautta.

Jokaiselle riparille tulee työntekijöitä osallistujien kotiseurakunnista. Jokaiselle leiriläiselle on leirillä oma avustaja, leirikaveri. Rippikouluun voi osallistua, vaikka ei kuuluisi kirkkoon.

Alueelliset kirkkopyhät ja joulujuhlat
Papit vierailevat oman alueensa kirkkopyhissä ja joulujuhlissa.

Hartaudet
Papit vierailevat pitämässä hartauksia eri yksiköissä ja erityisluokilla. Hartauksissa
käytetään lauluja, selkeää kieltä ja kaikkien aistien kautta välittyvää viestintää. Juhlaaikoina voidaan toteuttaa myös ehtoollishartauksia.

Sielunhoitokeskusteluja
Taakkojen jakaminen keskustelemalla on tärkeä osa hengellistä työtä. Pastorimme
pyrkivät siihen, että jokainen kokisi olevansa Jumalan luoma arvokas ihminen. Kristillisestä uskosta pyritään löytämään tukea elämälle kunnioittaen kuitenkin aina ihmisen omaa vakaumusta. Sielunhoitokeskustelut on tarkoitettu kehitysvammaisille
henkilöille, heidän omaisilleen sekä heidän parissaan työtä tekeville työntekijöille.

Muisto- ja suruhetket
Kuolemantapauksiin liittyen pastorit voivat tulla pitämään suruhartauden tai muistohetken.

Leiripäivät
Kesäaikaan papit vierailevat seurakuntien toteuttamassa leiripäivissä pitäen selkokielisiä leirikirkkoja, -messuja tai hartaushetkiä.

Kerhovierailut
Papin voi kutsua vierailemaan seurakunnan työntekijän toteuttamassa kerhossa.

Kaste, häät, hautajaiset
Kirkolliset toimitukset ovat osa pappien työtä. Toimitukset koskevat kehitysvammaisia henkilöitä sekä heidän lähipiiriään.

Työntekijöiden tukeminen
Kehitysvammaisten henkilöiden parissa työtä tekevien tukeminen kuuluvat tehtäviimme. Koulutukseen voimme pyytää tukea myös Eskoon tuki - ja osaamiskeskuksen asiantuntijoilta.

