LÄHETYSTYÖRYHMÄ

Aika
Paikka
Läsnä
Poissa
Alkuhartaus

MUISTIO

Torstai 4.2. klo 17
Teams-kokous
Jaana Viitakangas-Klemola (sihteeri), Tero Kuparinen, Sinikka Ylimäki
(varapj.), Outi Laine, Merja Pietikäinen
Virpi Laine, Kirsi Turunen, Soili Frösen
Tero

Asiat:
1. Kuulumiskierros
2. Toimintakertomus 2020
-

lyhyt katsaus menneeseen vuoteen, toimintakertomus piti olla valmiina 31.1.2021 mennessä

3. Palvelusopimustilanne
-

-

-

Alan Brownin tapaaminen 27.1. Toijalassa (Tero ja Jaana)
* Alanilla toistaiseksi voimassa olevan sopimus
* Ritvan terveyssyistä ei matkustanut helmikuussa 2020 P-U-Guineaan, sitten ei koronatilanteen
takia ja lokakuussa -20 umpeutui työlupa
* Alan odottaa työlupaa ja matkustaa heti kun saa työluvan
* on tehnyt etätyötä: editoinut käännöksiä, hoitanut kenttäasioita ja opiskellut alkukieliä
* Alan jää eläkkeelle 2022, jatkaa käännöstyötä projektina eläkkeellä, koska käännöstyö ei ehdi
valmistua (UT ja VT kirjoituksia)
* toivoo seurakunnan tukevan myös projektityön työkuluja
Jukka Hautalan ja Iina Matikaisen sopimuksen päättyminen -> vaihtoehtoja:
* Israel: Janetta Vettenranta, aluejohtaja; Rauhatyön neuvottelija, Petronella Lehtelä; Felmkeskuksen toiminnanjohtaja (rekrytointi vielä kesken)
lähetystyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Akaan seurakunta tekee palvelusopimuksen
koskien Felm-keskuksen toiminnanjohtajan työtä (3000€) ja palestiinalaisalueen psykososiaalisen
tuen vahvistamista (3000€): Tero tekee pykälän kirkkoneuvostolle

4. Kevätkausi poikkeusaikana
-

-

rippikoulutyön 2021 lauantait 27.3. (Teron lähetystunnit), 10.4. ja 24.4. yhdessä diakonian
kanssa: oppitunnit Akaan kirkossa, sen jälkeen ryhmät jalkautuvat palvelutehtäviin ja lähetyksen
rastille Toijalan torille (toriteltta)
* vapaaehtoisia tarvitaan mukaan torille, koska samalla voi myydä käsitöitä/kahvia yleisenä
toripäivänä: kun selviää koronatilanne niin sovitaan kuka tulee vapaaehtoiseksi torille
* vielä on auki toteutuuko verkossa vai livenä: Arja Savuoja (Sansa) 27.3. ja Alan Brown
huhtikuussa paikalla -> yritetään joka tapauksessa kuvata vierailu Akaan kirkossa
pidetään sukkamyyntiä K-Supermarketin aulassa jonain talvilauantaina, Virpi Laine valmis Mari
Pakkasen kanssa myymään
mitä muita ehdotuksia keväällä lähetystyön osalta?
* Kirsi Turunen ei päässyt kokoukseen, mutta hän miettii Lounaspirtillä jotain lähetyksen hyväksi
*Pop up-korttimyyntiä Viialan lähetystuvalla ennen pääsiäistä koronarajoitusten niin salliessa

5. Muita asioita
- ei ollut
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6. Kokouksen päättäminen 17.50 ja seuraava kokous 27.5. klo 17
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