KEMIJÄRVEN SEURAKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2015
Vuoden 2015 toimintaa kuvaavat luvut Kemijärven seurakunnassa osoittavat pääosin vakaata
jatkuvuutta. Kirkon jäsenyys on Kemijärvellä pysynyt korkeana. Kaupunkimme asukkaista 6124
kuuluu seurakuntaamme. Kirkosta erosi kuluneena vuonna 43 ja liittyi 20 henkilöä. Eroamisluvussa
on laskua ja liittymisluvussa nousua. Edellisvuonna eroajia oli 68 ja liittyjiä 13. Muuttotappiosta
kärsineen kaupunkimme ikärakenteen vuoksi seurakuntamme jäsenmäärä laskee tasaisesti
ikäihmisten poisnukkumisten myötä, hautaan siunaamisten määrä oli kertomusvuonna 165.
Jumalanpalvelukset kokosivat vuonna 2015 sanankuulijoita 6324. Havaittavissa oleva pienoinen
lasku selittynee juhlapyhien vaihtelevalla sijoittumisella kalenterivuoteen ja yksinkertaisesti
ikärakenteella. Moni ahkera kirkkovieras kokee ikääntyessään säännöllisen kirkkomatkan jo
vaikeaksi. Tällöin yksityisen ehtoollisen ja hoitolaitosten ehtoolliskirkkojen merkitys kasvaa.
Tilastoitu määrä koostuu 83 jumalanpalveluksesta, keskimäärin kävijöitä kirkon tai kappelien
jumalanpalveluksissa siis oli 76, mikä osoittaa joka tapauksessa korkeaa osallistumisaktiivisuutta.
Pääkirkon messujen kävijämäärä lähenee keskimäärin 100. nousten juhlapyhinä 150.
messuvieraaseen, joista enemmistö käy myös ehtoollisella.
Edelleen on siis merkille pantavaa, että jumalanpalvelus näyttää olevan seurakunnan toiminnassa
se, mikä tuo yhteen ihmisiä. Myös seurakuntanuorten läsnäolo jumalanpalveluksessa on
myönteinen ilmiö. Toimitusten osalta voidaan vielä todeta, että kasteita oli 41 ja kirkollisia
vihkimisiä 10.
Kinkereitä pidettiin kylissä, joissa on kinkeripiiri. Seuroja pidettiin hiukan vähemmän johtuen
kyläasutuksen vähenemisestä. Raamattupiiritoiminta on pysynyt vireänä edelleen. Myös
aikuispiirejä rukouksen ja lähetyksen merkeissä on viritelty. Raamattuopetus on ollut esillä eri
tapahtumissa. Merkittävää kertomusvuonna oli paikkakunnan turvapaikanhakijoiden osallistuminen
maanantaisiin Church Cafe-iltoihin ja katekismuskouluun.
Lähetystyössä pyrittiin edelleen keskittymään nimikkolähettien työn tukemiseen. Kesän aikana
pidetyt kirkkokahvit pirtissä ovat olleet hyviä kohtaamispaikkoja sekä omiaan lisäämään myös
kirkossakäyntiä. Messun jälkeen on hyvä olla vielä kokoava tapahtuma, jossa tullaan tutuiksi. Myös
kirkkoon muualta tulleet vierailijat ovat kehuneet tätä mahdollisuutta tutustua paikkakunnan
ihmisiin.
Samaten diakoniatyön vuotuiset tapahtumat ovat tulleet tärkeiksi seurakuntalaisille. Niitä ovat
laskiaistiistain myyjäiset ja hernekeitto seurakuntatalolla, viikoittaiset kirpputorin aukiolot
maanantaisin ja monet diakonian yhteyteen järjestetyt tilaisuudet. Jokaviikkoinen Torstaikerho on
merkittävä senioritapahtuma. Diakoniassa on myös monimuotoista asiakastyötä.
Rohkaisevaa on ollut lapsityön suosion kasvu. Nuorisotyö on edelleen mukavassa vireessä
seurakunnassamme. Maata näkyvissä –festareille mentiin kuten aiemminkin. Nuorisotalolla
kokoonnuttiin kerhoihin raamattupiireihin ja avoimien ovien tilaisuuksiin. Nuorisotyön ytimenä on
hyvin Raamatun ja kristinopin perustalle rakennettu rippikoulutyö ja aktiiviset seurakuntanuoret
”isoina”. Pohja tälle kaikelle tietenkin jo luodaan varhaisnuorisotyön ja lapsityön hyvällä ja
säännöllisellä toiminnalla.
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