AIKUISTYÖRYHMÄN KOKOUS 29.11.2017 –Viiala Roosan kammari

MUISTIO
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tommi Ahvenjärvi avasi kokouksen pienen hartaushetken jälkeen.
2 Todetaan läsnäolijat
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä Tommi Ahvenjärvi (pj) Antero Kallio (vpj) Kukka
Salmiovirta (siht.) Anneli Kallio, Joni Hietala, Maarit Heinonen, Harri Joki, Merja Pukarinen,
Sauli Kinnunen, Tero Kuparinen
Poissa: Seija Kaukonen, Sari Nurmio-Varjonen, Kristiina Lepola
3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin esitetyn mukaisena.
5 Tarkastellaan aikuistyöryhmän talouden toteuma ad. 26.11. vuodelta 2017
Keskusteltiin aikuistyöryhmän talouden toteutumista. Todettiin ravitsemuspalveluiden osalta
ylitystä tulleen budjetoituun -585,30e. Tässä oli mukana naistenpäiville Lounaspirtiltä tilattu
tarjoilu sekä kaksi Viialaan Kuismalta tilattua tarjoilua. Sovittiin, että ensi vuoden tarjoilut
hoidetaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisvoimin ja omalta emännältä tilattavin raakaainein sekä esivalmistetuin ruoin. Kynttiläillallisen todettiin maksaneen kirkkoherran kanssa
edeltävästi sovitun 25e/hlö. Tämä lasku ei näy aikuistyön budjetissa vaan on kohdentunut
kasvatus- ja perhetyön budjetille. Koska kurssi- ja osallistumismaksuja on kertynyt
aikuistyölle budjetoitua enemmän eivätkä esiintyjäkulut ole ylittäneet budjettia, todettiin
aikuistyön pysyneen hyvin siihen varatun budjetin sisällä tarjoilukustannusten ylittymisestä
huolimatta.
6 Keskustellaan toteutuneista loppuvuoden tapahtumista, kuten kynttiläillallinen ja Loimu –illat.
Keskusteltiin hyvin onnistuneesta kynttiläillallisesta, jossa pareja oli 20 Jussi ja Minna
Pyysalon (illan esiintyjät) lisäksi. Illallisen todettiin onnistuneen hyvin ja todettiin, että
vastaavanlainen tulisi järjestää säännöllisesti jatkossakin. Kehitettävää löytyisi mm.
mahdollisesta lastenhoidon tarjoamisesta. Mainostukseen täytyy myös satsata. Lisäksi
pohdittiin kuinka tavoitettaisi sellaiset pariskunnat, joiden elämäntilanteeseen tällainen ilta
tulisi erityisen tarpeeseen. Parisuhdetyö nähtiin tärkeäksi aikuistyön osa-alueeksi ja sitä tulisi
aktiivisesti kehittää ja pyrkiä tavoittamaan myös elämän ruuhkavuosien seassa painivia
pariskuntia perheineen.
Tero kertoi syksyllä alkaneiden Toijalan Loimu-iltojen rakentuvat 30 minuutin
raamattutunnin, akustisen musiikin, keskustelun ja yhteisen syömisen varaan. Iltoja oli pidetty
syksyllä 3kpl ja niissä oli noin 30 henkilöä/kerta. Illoissa seuraavaa kertaa varten haastetaan
vastausmusiikin tekijä toteuttamaan seuraavalle kerralle vastausmusiikkia. Loimuiltojen
mainostamiseen pitää satsata. Aloituskellonaikaa on ensi vuodelle siirretty, jotta ilta ei osu
päällekkäin lentopallopelien kanssa.
Miestyö piti syyskuun lopussa päättäjäisiä Kumpulassa puhujavieraanaan Jarmo Sormunen.
Paikalla oli noin 25 henkeä. Todettiin tilaisuuden olleen onnistunut samoin kuin elokuisen
naistenpäivien Toukolassa. Molemmille, miesten- ja naistenpäiville on tilausta ja ne tulee
pitää myös tulevien vuosien ohjelmassa. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi keskusteltiin
syksyllä alkaneesta Papin Pöytä –konseptista. Pappi istuu Toijalassa Nina´s Cafessa, Viialassa

Viialan Leipomon kahvilassa ja Kylmäkoskella Milleriinassa kahvikupin äärellä ja häntä
jututtamaan tulevat saavat seurakunnan kustantaman kahvin. Matalankynnyksen työtä ja papin
tavoitettavuutta. Toimintamuotoa pidettiin kaikkiaan hyvänä ja siihen tulisi panostaa
enemmän ja useammin –säännöllisesti viikoittain. Esiin nousi ajatus myös pullan
tarjoamisesta kahvin kera sillä pullapitko ei ole kovin kallis ja siivutettuna riittäisi usealle
asiakkaalle, jolloin he kokisivat itsensä enemmän keskustelemaan tervetulleiksi kuin pelkän
kahvikupin äärellä. Todettiin pelkän kahvin vaikuttavan vähän tylyltä. Keskusteltiin myös
siitä kuinka tärkeää pappien olisi näkyä myös baareissa ja pubeissa. Liikkua papin pannan
kanssa siellä missä ihmisetkin. Ihmisillä on kovasti tarvetta keskustella ja kirkon kynnys voi
joskus tuntua kovin korkealta.
7 Vuoden 2018 hyväksytty talousarvio
Käytiin läpi vuoden 2018 aikuistyön hyväksytty talousarvio. Tähän ei ollut tullut
hyväksyttäessä muutoksia. Arviossa merkillepantavaa on tarjoiluihin budjetoidun rahan
pienuus, joten vuonna 2018 pyritään tapahtumatarjoilut hoitamaan oma emännän hankkimin
raaka-ainein, esivalmisteluin ja vapaaehtoisvoimin.
8 Vuoden 2018 hyväksytty toimintasuunnitelma
Käytiin läpi vuoden 2018 aikuistyön hyväksytty toimintasuunnitelma. Tähän ei ollut tullut
hyväksyttäessä muutoksia.
9 Vuoden 2018 aikuistyön tapahtumat Viialassa
Antero Kallio esitteli Viialaan suunnitellut vuoden 2018 tapahtumat; Evankelioimispäivät
(SLEY + Kylväjä), Lähimmäisen kohtaamisen ilta, vankilalähetysilta, Sanan ja rukouksen
illat (3kpl), Vapputapahtuma, Raamattulennot (2kpl), Kesähartaudet (6kpl), Pihaseurat (3kpl),
Toritapahtuma (Toijala) sekä Juhannusaatto (Kumpula). Lisäksi rahaa on varattu
mahdolliseen konserttiin ja retkiin. Nämä tarkentuvat vuoden edetessä.
10 Vuoden 2018 aikuistyön tapahtumat Toijalassa ja Kylmäkoskella
Kylmäkosken kappelineuvosto vastaa Kylmäkosken osalta siellä toteutettavasta aikuistyöstä.
Toijalassa Loimu-illat jatkuvat vuonna 2018. Keskusteltiin siitä ketä kaikkia vierailijoita olisi
mahdollista pyytää Loimuiltoihin puhujavieraiksi. Loimuiltojen todettiin voivan käyttää
vierailijoihin max 300e/kerta. Lisäksi Toijalassa jatkaa syksyllä aloittanut kitarakerho, jossa
opetusta on sekä aloittelijoille että edistyneemmille. Aikuistyön osalta yhteiskristillinen miesja naistyö sijoittuvat osin Toijalaan ja osin Viialaan. Molemmat työmuodot nähtiin todella
tärkeänä ja keskusteltiin myös mahdollisuudesta käynnistellä naisille omia säännöllisiä
naisiltoja vuonna 2018.
11 Muut asiat
Yleistä keskustelua aikuistyöstä. Todettiin, että Leif Nummelaa ei voida kalliin
luentopalkkion vuoksi pyytää luennoimaan vuonna 2018.
12 Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 21.3. klo 18 Toijalassa. Kukka varaa tilan ja lähettää
kutsun sähköpostilla. Anterolle ja Annelille paperilla kotiin.
13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.19.

