Tervetuloa pienryhmään!

Pienryhmäkoordinaattori

Pelisäännöt
Ryhmän on hyvä keskustella alussa (ja myöhemminkin) yhteisistä
pelisäännöistä, miten toimitaan. Esimerkiksi:







Turvallisessa ilmapiirissä jokainen voi olla oma itsensä.
Kukin voi avata omaa sydäntään halunsa mukaan.
Luottamus syntyy siitä, että asiat pysyvät ryhmän sisällä.
Toinen toisemme kunnioittamisessa kilpailemme keskenämme.
Kunnoitamme toistemme aikaa ja tulemme ajoissa paikalle.
Puhumme toisista ihmisistä ja uskonyhteisöistä hyvää.

Koollekutsuja
Jokainen pienryhmä tarvitsee koollekutsujan, joka viestii ryhmälle ja
huolehtii, että ryhmän tapaaminen sujuu kutakuinkin sovitusti. On
mukavaa, jos kaksi ihmistä ottaa yhdessä tämän roolin.

Pienryhmäkoordinaattorina
toimii Katja McqueenWinberg. Ilmoitathan
Katjalle, kun aloitat uuden
pienryhmän. Hänellä on
myös tieto ihmisistä, jotka
kaipaavat pienryhmää.
Katja auttaa tarvittaessa
ryhmän alkuun
saattamisessa, sopivan
materiaalin valinnassa ja
tukee pienryhmää vaikeissa
tilanteissa. Ole rohkeasti
yhteydessä!
Katja Mcqueen-Winberg
050-5431882

Kuinka aloittaa pienryhmä?
Yksi toimiva malli voisi olla sellainen, että etsit ensin yhden ihmisen, joka haluaisi myös olla
pienryhmässä. Keskustelkaa siitä, mitä pienryhmältä haluatte ja millaisia asioita käsitellä siellä. Etsikää
myös teille sopiva aika ryhmälle. Sitten on helpompi kutsua muita mukaan esimerkiksi tähän tapaan:
Hei Tuukka! Olemme Jarin kanssa päättäneet aloittaa uuden miesten pienryhmän. Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan?
Tarkoituksena on käsitellä kirjaa Villi ja vapaa. Voidaan tilata kirja vapiksen kautta hintaan 16€/ kpl. Jatkosta
päätämme sitten yhdessä. Tapaamiset olisivat joka toinen sunnuntai klo 17-20. Ja syksyn päivät nämä: xx.xx., yy.yy,
qq.qq., ww.ww., åå.åå., ää.ää ja öö.öö. Ilmoitteletko perjantaihin mennessä. T. Tomppa.

Kokoontumisen sisältö ja aikataulu
Jokainen ryhmä on, ja saa olla omannäköisensä. Yleensä pienryhmätapaamiseen kuitenkin liittyy
kahvittelua, kuulumisten jakamista, keskustelua jonkin Raamatunkohdan, kirjan, videon tai aiheen
äärellä sekä rukousta.
Aikaa on hyvä varata 2-3 tuntia. Aika loppuu
aina kesken. Aikataulusta kiinni pitäminen
on siis kovin tärkeää, jotta pienryhmän
toiminta voi jatkua tavoitteellisena ja
mielekkäänä. Vieressä esimerkki 3 tunnin
pienryhmästä.

17:00
17:30
17:45
19:15
20:00

Kahvittelu ja kuulumiset (3 min kierros)
Arvottu kysymys (ks. materiaalipankki)
Päivän teeman käsittely, keskustelu
Rukous
Kotiin

Tyypillisiä sudenkuoppia
 Osa tulee myöhässä -> kuulumiset jaetaan kahteen kertaan.
 Kuulumisiin hujahtaa tuplasti aikaa suunniteltuun verrattuna
o



Sovitaan kuulumiskierros, jossa jokaisella on 3 minuuttia aikaa. Vain siis päällimmäiset kuulumiset. Toki joskus
joku ryhmäläinen on kriisissä, jossa häntä on aiheellista kuunnella ja tukea -ja unohtaa muut suunnitelmat.

Rukoukselle ei jää aikaa
o

Voitte pienryhmänä laittaa vaikka kännykän hälyttämään siihen aikaan, kun olette päättäneet alkaa
rukoilemaan.

