AKAAN SEURAKUNTA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Lähetystyöryhmä
Muistio 15.9.2021

Keskiviikkoa 15.9.21 klo 17 (kahvit 16.30 alkaen)
Akaan srk-sali, 2. krs, Sontulantie 1 (päätyovesta tai hissillä)
Jaana Viitakangas-Klemola (sihteeri), Roni Palmroos opiskelijana, Sinikka Ylimäki (pj), Outi
Laine, Mona Yrjölä, Jaana Alasentie, Soili Frösén
Poissa:
Tero Kuparinen, Merja Pietikäinen, Virpi Laine, Kirsi Turunen
Alkuhartaus: Roni
Asiat
1. Kokouksen avaus: alkuhartaus/Roni
2. Kuulumiskierros
- pitkän tauon jälkeen omat kuulumiset
3. Loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 toiminnan tarkastelua
- syksyn aikana pidetään lähetyspiirejä hyvää käsihygieniaa noudattaen ja maskeja käyttäen niin kauan
kuin suositukset ovat voimassa
- lähetystupa voidaan avata, kunhan noudatetaan hyvää hygieniaa ja väljyyttä; syyskautena avoinna
torstaisin
- Viialaan suunniteltu lähetyslounas su 10.10.: voidaanko pitää -> palvelutiimissä mietittiin, että tämä
konsepti voitaisiin muuttaa. Lokakuun lounas tulee pian koronatilanteen jälkeen ja senkin vuoksi asettaa
haasteita. Päätettiin, että lähetyslounas perutaan.
- isänpäivälounas Toijalassa: pidetäänkö lounas suunnitellusti ja miten toteutetaan?
* Isänpäivä 14.11.: järjestetään isänpäivälounas kuten ennenkin (mukana Jaana VK, Marjut, Satu-Tuulia
+ vapaaehtoisia).
* Tuijan toivomus: ilmoittautuminen vaaditaan.
* Isänpäivälounaan valmistelut lauantaina 13.11. klo 8 alkaen: Marjut ja Tuija, Satu-Tuulia varalla +
vapaaehtoisia.
* Kertynyt tuotto lähetykselle. Suunnittelupäivä 15.10. klo 10 yläsalissa Toijalassa. Paikalla: Tuija,
Marjut, Jaana V-K, Satu-Tuulia + vapaaehtoisia -> vapaaehtoisia tarvitaan myös
- Kauneimmat joululaulut vielä kerran loppiaisena Viialassa to 6.1.2022: kahvitus tai jotain muuta tarjoilua
- Pappilanniemeen suunniteltu ennen koronaa retkeä, voisiko sen toteuttaa keväällä? Samoin
suunnitelmissa on ollut retki Kotkaan, toteuttajana palvelutiimi yhdessä aikuistyön kanssa:
Pappilanniemen retki joskus myöhemmin, Kotkan retki kesäkuussa 2022
- elokuinen virkistysilta Toukolassa jäi pois
* palvelutiimin päätös: Helatorstaina 26.5.2022 pidetään Yhdessä–päivä Toukolassa, lähetyksen ja
diakonian yhteinen vapaaehtoisille tarkoitettu päivä klo 12 – 17. Päivä alkaisi ruokailulla ja ohjelmassa
olisi saunomista sekä vapaamuotoista oleskelua.
4. Muita asioita:
- Jaana VK kirkon kuntoutuksessa Kuortaneella 25.10. – 5.11.21
- tiedossa olevat lähetysjuhlat 2022: Lähetysjuhlat ja Kirkkopäivät yhdessä 20. - 22.5.22 Oulussa,
Medialähetystyö Sansan päivät 23. - 25.9.22 Porvoossa
- Tasaus-keräys: Liiku ja lahjoita-materiaalia; mahdollisuus lahjoittaa lähetysseuralle, voi pitää yksin tai
yhdessä liikuntapäiväkirjaa ja lahjoittaa haluamansa summan
- Jaana A selvittää yhteistä työryhmien joulujuhlaa, jossa muistetaan työryhmien jäseniä
5. Seuraava kokous: 19.1.2022
6. Kokouksen päättäminen: yhteiseen esirukoukseen ja Jaana A:n Herran siunaukseen klo 18.15

