
Usko Katto



1. Mittarit: 

§ + Puhuvat tuloksesta enemmän

§ + Objektiivisempia

§ + Ei mukana rohkaisua ja tukea

2. Seuraaminen keskustelujen avulla

§ Henkilökohtainen kontakti, ehkä suhde

§ Mahdollistaa rohkaisun ja tuen

§ Antaa voimia työhön



Ilmapiiri

§ Avoin, rohkaiseva, lämmin ilmapiiri

§ Pyhän Hengen ilmapiiri

§ Rukousta

Uudet ihmiset

§ Solu tai työmuoto tuo uusia ihmisiä

§ Se vetää uusia, ei-uskovia, puoleensa

§ Heitä tulee uskoon 



Opetuslapseutetut

§ Työmuoto, solu, toiminta vahvistaa hengellistä kasvua

§ Siellä on ymmärretty opetuslapseuttamisen merkitys

§ Suhteet ovat merkityksellisiä 

§ Se kasvattaa uskovia eteenpäin

§ Sitouttaa seurakuntaan

Johtajat

§ Uusia johtajia kasvaa solun/työmuodon kautta

§ Se avaa polkuja johtajuuteen

§ Kutsuu potentiaalisia ihmisiä johtajuuteen

§ Kasvattaa johtajuuteen kokemuksen ja koulutuksen kautta



Talous

§ Työmuodon budjetti pysyy tasapainossa

§ Ihmiset oppivat uhraamaan – srk:n talous menestyy

§ Opetuslapseuden merkki on uhraaminen

Tasokas ohjelma: taiteet, musiikki. 

§ Musiikki on hienoa ja harjoiteltua

§ Taiteen tapahtumat ovat tasokkaita

§ Ihmiset rohkaistuvat tekemään taiteita Jumalalle ja seurakunnalle

§ Aina ei voi tehdä hyvää. Joskus musiikki tai taide on välttävää, mutta hengellisesti 
hyvää.

§ Aina ei ole resursseja ja silti on tärkeä, että joku asettuu palvelemaan uskollisesti



Uskollisuus

§ Solut ja työmuodot kasvattavat uskollisuutta

§ Uskollisia ja sitoutuneita Jeesukseen ja seurakuntaan



Keskustelut: kehityskeskustelut, kahvikeskustelut, ohimennen jutustelu kuulumisista
§ Tuki ja rohkaisu
§ Ongelmiin puuttuminen

§ Avun tarjoaminen
§ Pidempi prosessi vai lyhyt viestintä
§ Onko vielä oikea paikka? Tauko? jne.

Tukisolu:
§ Yhteistä elämää ja kulkemista
§ Säännöllinen tapaaminen

§ Rukous yhdessä
§ Rukousaiheiden jakaminen
§ Elämän jakaminen



Ryhmän tai jäsenten tapaaminen
§ Sovitusti
§ Heidän kuuleminen

§ Rohkaiseva ilmapiiri ja avoin keskustelu

Vastuuvelvollisuussuhde
§ Sovittu suhde elämän tärkeimmistä kysymyksistä:

§ Seksuaalisuus
§ Aviosuhde
§ Puhtaus
§ Rehellisyys

§ Molemminpuolinen rohkaiseva ja kannustava suhde
§ 3-4 kertaa viikossa



Tehtäviä:

1. Millä tavalla solusi saisi tarpeeksi tukea ja rohkaisua? 

2. Millä tavalla työmuotosi ja oma työsi kokisi valvontaa sopivalla tavalla? 

3. Millainen valvonta herättää pelkoja ja uhkaa? Millainen rohkaisua ja tukea?


