
Mennään yhdessä –projekti

Mennään yhdessä- projekti perustettiin torstaina 6.6 rukous- ja keskusteluillassa 
tavoitteena hyvinvoiva seurakunta: hyvinvoivat seurakuntalaiset ja hyvinvoiva 
rakennus. Projektiryhmässä Eija Mertanen, Arto Leppänen, Jari Karhu ja Apo
Romppanen vahvistavat johtoryhmää. 

Projekti kestää 31.12.2020 asti.

1. Askel
Osa seurakuntalaisista on saanut Betanian sisäilmasta oireita, varsinkin 
alakerrassa, joka on nyt otettu ensimmäisenä korjauslistalle. 

Rakennuksessa tehtiin kosteusmittaukset kesäkuussa. Seurakunnan yhteisessä
palaverissa 26.6 rakennusterveysasiantuntija Olli Inkinen  kertoi tulokset paikalla 
oleville seurakuntalaisille. Kosteutta löytyi lattiasta, osittain huomattaviakin 
määriä, minkä vuoksi hän suositteli lattialaattojen purkamista ja kuivattamista. 
Samalla  tehdään täydentäviä tutkimuksia ja pohditaan perusteellisesti, miten 
lattian kanssa edetään. 

Sunnuntaina 18.8 on Tule & Osallistu –tilaisuus kokouksen jälkeen. Silloin 
jokaisen seurakuntalaisen on mahdollisuus osallistua keskustellen ja ideoiden 
siihen, miten toiminnassa ja rakennuksessa voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
lapset, nuoret ja aikuiset, siis kaikenikäiset. Onko sinulla toiveita keittiöön ja 
ruokakassijakelun organisointiin. Entä rakennuksen julkisivu? Tervetulleita ovat
myös unelmat. 

Keskustelu ja ajatusten jakaminen tehdään leppoisasti pienissä tutuissa 
ryhmissä.  Näiden ajatusten pohjalta muodostamme seuraavat projektin 
askelmat. 

Mennään yhdessä- projektin punaisena lankana on Petrin kesäkuun alussa pitämä 
opetus: ” Rakastakaa” (Joh. 13:34-35 ja Joh. 15:12-17). 

Seurakuntalaiset ovat saaneet myös projektiin liittyviä unia, näkyjä, ilmestyksiä ja 
viisauden sanoja.

• Ps 38
• Betania rakennuspeitteen alla
• Rakennuspeite säkkikangasta

• Uni: mikrofoniin puhuttu puhe muuttuu vedeksi (->elävää vettä) (LPR?)
• Rakentakaa Kristuskalliolle
• Yhteys on muuta(kin) kuin rakennus
• Jeesus kulmakiveksi

• Nehemia: Jumala antaa tiilet ja kaikki tarvikkeet
• ”Olkaa rohkeita, käykää työhön”
• ” Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, 

minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.”

Seurakunnan katumus & puhdistus

Ohjeistus perustalle

Rohkaisu

Projektin etenemisestä tiedotamme seurakuntalaisia kokouksissa. Lisäksi järjestämme 
yhteisiä rukous- ja keskusteluiltoja. Myös Seurakuntaviestissä päivitämme tilannetta. 

Jos mieleesi heräsi vielä kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä:

Projektipäällikkö Unto Sottinen, puh. 040 745 9480
Projektisihteeri   Outi Kylliäinen,  puh. 040 723 0333


