
HUOLTAMO
HUOLTAA — mieltä ja kehoa
   VARUSTAA — ajatusta ja vertaistukea
       LÄHETTÄÄ — hyvän mielen matkalle

Kiponniemen ja Työntekijäliiton yhdessä järjestämä tapahtuma, josta saa uusia ajatuksia ja uutta intoa omaan 
työhön seurakunnassa.

Tapahtuma on neljä kertaa vuodessa: 3x keväällä ja 1x syksyllä. Jokainen tapahtuma on itsenäinen kokonaisuus 
ja mukaan pääsee vain 22 ensin ilmoittautunutta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen avautuu kesäkuussa Kiponniemen nettisivuilla.

Ohjelma koostuu tiedosta, tunteesta,  
elämästä ja työstä. 

Ensimmäisen päivän tavoitteena on keskus-
tella päivänpolttavista kysymyksistä intiimis-
sä porukassa, pohtia asioita ulkopuolisten 
luennoitsijoiden aktivoimana, syödä erinomai-
sesti, jakaa elämää ja rukoilla yhdessä. 

Toisen päivän ohjelmassa on työntekijähuol-
toa TTL:n fasilitoimana.

Päivä 1

10  Saapuminen Kiponniemeen
11  Tervetuloa-special salissa
12  Lounas
13  TIETO-osuus *)

16  Prosessointiaikaa
19  TUNNE-osuus
20.30  ELÄMÄ-osuus: iltasaunat
23  Yörukous

Päivä 2

8  Aamuhartaus salissa
9  Aamupala
10 TYÖ-osuus 
 yhdessä jakamista 
 rentoa yhdessäoloa ja  
 paineiden purkamista
12 lounas ja kotiin

Tieto — keskustelua polttavista kysymyksistä 
–> jotain tällaista on mielessä:
 • kohtaamiset: miten seurakunnassa  
    pitäisi kohdata LGBT-ihmisiä?
 • mentorointi ja sen järjestäminen
 • SoMe ja seurakunta? Hävitty taistelu?
 • esimies, mutta kenelle ja miten?
 • terve karismaattisuus seurakunnassa?
 • saarnan (t)uho ja uusi nousu?
 • jne. 

Tunne — kantaa pidemmälle kuin luulet  
–> jotain tällaista on tulossa:
 • juhlaillallinen
 • tunnelmallinen kotailta rosvo  
    paisteineen 
 • gaala-ilta salissa 
 • telttabileet ulkona
 • yllätysvieras ei jätä kylmäksi
 • loimulohi-ilta ja elävää tulta 
 • jne.

Työ — taakat kantoon yhdessä 
–> näistä koostuu työntekijähuolto:
 • työasioiden jakamista yhdessä
 • vertaistukea
 • kipeiden niskojen parantelua
 • aikaa pienessä porukassa
 • aktiivista asioiden purkamista
 • yhdessä rukoilemista
 • jne.

Ja näitä elementtejä voit saada vain Huoltamosta

Pistä nämä päivät kalenteriisi ja varmista, että sinun paikkaasi ei täytä kukaan toinen!
Syksy 2021
• marraskuun 24. ja 25.  (ylistys ja Jumalan läsnäolo,  
   gaala-ilta)

Kevät 2022
• tammikuun 19. ja 20. (kohtaamiset, juhlaillallinen)
• maaliskuun 9. ja 10.  (SoMe, yllätysvieras)
• toukokuun 11.ja 12. (karismaattisuus, rosvopaistia) 

LUONNOLLISESTI.

105,-
lisävuorokaudet ennen tai 

jälkeen á 35,-

*) vierailijan luento kuvataan mahdollisuuksien mukaan, se on saatavissa myöhemmin. Keskusteluja ja pohdintoja ei tallenneta.

Huoltamoa järjestetään yhteistyössä TTL:n ja kristillinen opintokeskus Agricolan kanssa.


