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AIKUISTYÖRYHMÄN KOKOUS
Aika: Ke 21.3.2018, klo 18
Paikka: Toijalan srk-talo, taloustoimiston kokoustila 2krs
Sontulantie 1, 37800 Akaa
Paikalla: Joni Hietala, Antero Kallio, Anneli Kallio, Sari Nurmio-Varjonen, Maarit Heinonen, Seija
Kaukonen, Merja Pukarinen, Sauli Kinnunen, Kristiina Lepola, Tommi Ahvenjärvi
Poissa: Harri Joki

Esityslista
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja aloitti kokouksen 18.13
2 Todetaan läsnäolijat
Todettiin läsnäolijat
3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
5 Keskustellaan alkuvuoden toteutuneesta toiminnasta
Alkuvuonna on pidetty kolme Majataloa. Intoa tekemiseen riittää ja positiivista palautetta on
tullut. Äänentoisto Viialassa hieman ongelmallinen, ehkä induktiosilmukan toiminnassa
ongelmia? Pyydetään Kimmoa tarkistamaan onko jotain vikaa. Voisiko huonon kuulemisen
ongelmaa ratkaista istumispaikkajärjestelyillä? Viimeiset penkit istuinkieltoon? Voisi kokeilla
toimisiko toisenlainen mikseri (ekvalisaattori?). Majataloja vielä keväälle 2 tulossa, joista
toinen on Teron johtama messu. Toukokuussa 20.5. musiikkivieraana Jippu.
Naistenpäivä oli 11.3. Väkeä oli 34 paikalla. Puhujana oli Liisi Jokiranta ja musiikissa oli
Seppo Lappalainen ja Eija Tauren. Päivä sai hyvää palautetta.
Loimuja on pidetty alkuvuonna kaksi. Ensimmäisessä oli konsertoimassa Eve ja Ossi. Paikalla
oli noin 30hlöä. Tunnelma on ollut hyvä ja ihmiset ovat tykänneet konseptista. Budjetti pysyy
sovituissa raameissa kun Tero pitää musiikkihetken yhteen Loimu -kertaan. Lauluntekijöitä
on löytynyt yllättävän hyvin seurakuntalaisista ja lähipiiristä. Samoin raamattutunninpitäjiä yli
kristikuntarajojen. Toiveissa olisi, että myös Viialalaiset löytäisivät tiensä Loimuun.

Miestenpäivät ja miestyö. Ari Asukas on tällä hetkellä miestyön tiedottaja. Toukolan sauna ja
sana –iltoja on kuukausittain, raamattupiiri kokoontuu säännöllisesti Viialassa ja Valon iltoja
noin kerran kuussa talviaikaan Finnvalon tiloissa. Kesäkaudelle illat siirtyvät Kumpulaan.
Miestenpäivät pidettiin 17.3. Toijalassa, puhujavieraana oli Veli-Pekka Joki-Erkkilä.
Mainostamista toivotaan vielä lisää aktiivisesti eri tapahtumista. Palautepalaveri
yhteiskristillisesti huhtikuun aikana, samalla rakennellaan jo syksyn suunnitelmia.
Viialan alkuvuosi: Raamattuiltoja ollut Viialassa kolme kappaletta. Lasse Jussilan, Mari
Pakkasen ja Kukka Salmiovirran pitäminä. SLEYn kirkkopyhä oli 11.3. ja helmikuussa
pidettiin vankilalähetysilta, joka keräsi paljon osanottajia.
Tapahtumien mainostamisen on ollut yleisesti vähäistä. Toivottiin, että messujen yhteydessä
ilmoiteltaisi tulevista tapahtumista. Toiveissa on myös syksyyn aikuistyön oma
”tapahtumakalenteri”.
6 Keskustellaan kesähartauksista ja kesän sekä syksyn toiminnoista ja tapahtumista
Kesähartaudet Tero Kuparisen vastuulla. Halukkaat voivat ilmoittaa Terolle milloin voisivat
pitää hartautta. Ovien avaaminen suntion vastuulla, Tero huomioi tämän varauksessa samoin,
jos jollakin pitäjällä on avaimet (srk:n työntekijä tai muutoin avaimellinen, silloin ei tarvita
suntiota).
Majatalot syksyllä 16.9., 21.10. ja 18.11. Majatalo pysyy konseptiltaan samanlaisena kuin
tähänkin saakka.
3.5. suunnitellaan naistyötä alasalissa, tavoitteena yhteiskristillinen toiminta. Naistenpäivät
11.8. Toukolassa. Päivi Niemi on päivien puhujana.
Loimu syksyllä kolme kertaa. Syys-, loka- ja marraskuussa.
Kitarakerhossa käy noin 4-5hlöä Toijalassa. Kerho pidetään parillisen viikon tiistaisin klo
17.30.
Messuryhmätoiminta. Kaksi ryhmää Viialassa ja kaksi Toijalassa. Vuoroja ryhmille on
hieman lisätty. Ryhmät toimivat hyvin ja ovat innokkaita.
Miestyö siirtyy pitämään Valon iltoja Kumpulaan toukokuussa ja iltoihin tulee ulkopuolisia
alustajia/vierailijoita. Illassa aina isäntä ja vieraileva puhuja. Saunat lämpiävät viikoittain.
Kesän osalta tarkennetaan vielä leirien kohdalta iltojen pito mahdollisuuksia.
Juhannus vielä auki. Varmistellaan onko juhannus Viialassa vaiko Toijalassa. Tero varmistaa
Marilta asian. Vesilahden srk vierailu 11.4. ja 1.5. vapputapahtuma Viialassa, elokuussa
mahdollisesti Kansanlähetyksen toritapahtuma. Jolleivat Tsernobylin lapset tule tänä vuonna
voitaisi järjestellä lastentapahtumaa ja konserttia paikallisten lasten kanssa (päiväkerhoväki?,
selviteltävä Hanna Yogaswaran kanssa). Tero selvittää Alin kanssa järjestyykö lasten leiri
Kumpulaan ja ovatko tulossa? Viestiveljien konsertti 29.8. Viialan kirkossa. 23.9.
Lähetysyhdistys Kylväjän kirkkopyhä, puhuja vielä avoin. Mahdollisesti Jukka Norvanto.
Raamattuillat 1 x kk, keväällä vielä huhti- ja toukokuu, syksyllä syys-, loka- ja marraskuussa.

7 Aikuistyön talous ad 18.3.
Talous on hyvässä mallissa ja budjetissa on tähän mennessä pysytty.
8 Toiveita, ideoita ja suunnitelmia
Esitevihko aikuistyöstä, jota voisi jakaa syksyllä. (vrt. diakoniatyö). Naistyölle ja miestyölle
omat ”mainokset”. Voisiko jakaa syksyisin koko syksyn käsittävää aikuistyön kalenteria?
Lisäksi todettiin että, sunnuntaisin messuissa seuraavan viikon tapahtumista ilmoittelu olisi
todella tärkeää. Mahdollisia toimintaesitteitä olisi syytä olla jaossa vähän joka puolella ja niitä
voisi olla papeilla mukana mm. kahviloissa heidän ollessa papin pöytä -tilanteessa. SRK:n
nettisivujen toivottiin olevan ajantasaisia ja kaikki tiedot esille tuovia. Tiedotus koettiin
hieman ontuvaksi koko seurakunnan osalta. Se olisi tärkeää saada ajantasaiseksi ja kuntoon.
Suunniteltiin tulevaisuuteen mahdollisia elokuvailtoja seurakuntalaisille. Esimerkiksi Maria
Magdalena -elokuvasta seurakuntanäytös? Pääsiäisen seutuun voisi ajatella myös
pääsiäisaikaan liittyvää elokuvailtaa.
Parisuhdetyön saralta tiedossa on uusi kynttiläillallinen marraskuulle. Tero hoitaa siihen
liittyvät valmistelut.
Lopuksi keskusteltiin Luukas10 –konseptista. Selvitellään olisiko sen tuominen Akaaseen
toivottavaa, mahdollista.
10 Muut asiat
Ei muita asioita.
11 Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous pidetään Viialassa, Roosan kammarissa keskiviikkona 22.8. klo 18
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58

