AIKUISTYÖRYHMÄN MUISTIO
Kokousaika: Ke 22.8.2018, klo 18
Kokouspaikka: Viialan srk –talo, Roosan kammari
Nordintie 3, 37830 Akaa

Muistio
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15
2 Todetaan läsnäolijat
Kokouksessa läsnä olivat Tommi Ahvenjärvi , Maarit Heinonen, Antero Kallio, Anneli Kallio, Merja
Pukarinen, Seija Kaukonen, Tero Kuparinen ja sihteerinä Kukka Salmiovirta
Poissaolijat: Joni Hietala, Sari Nurmio-Varjonen, Kristiina Lepola, Harri Joki ja Sauli Kinnunen
3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettiin ettei ole tarvetta tehdä muutoksia edelliseen pöytäkirjaan.
5 Keskustellaan kesän toteutuneesta toiminnasta
Keskusteltiin kesän toiminnasta alue- ja aiheryhmittäin seuraavasti:
VIIALA + TOIJALA:
Viikoittaisissa kesähartauksissa käynyt vaihtelevasti Viialassa 3-10 henkilöä ja Toijalassa 20-30 henkilöä.
Heinäkuussa Sarkkilassa ja Mäntymäessä pidettiin seurat joissa 25 ja 30 henkilöä. Iltakirkko Viialassa
vietettiin juhannusjuhlaa juhannusaattona Kumpulassa. Tilaisuudessa oli paikalla nelisen kymmentä
ihmistä. keräsi paikalle 23 henkilöä ja raamattutuntejaVanhasta Testamentista on pidetty kuukausittain
Viialassa 10-20 henkilölle. Syventymispäiville lähdössä mukavasti ihmisiä ja bussikyyti päiville toteutetaan
yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa. Kotiehtoollispäivät toteutuneet Viialassa noin kerran
kuukaudessa. Ehtoollista on käyty jakamassa sellaisissa kodeissa, joiden asukkaiden vointi ei salli kirkkoon
tulemista. Kotiehtoollista voi rohkeasti ”tilata” itselleen tai läheiselleen Kukalle soittamalla. Majataloillat
ovat olleet kesätauolla samoin Loimu –iltapäivät. Papin pöytä toiminut läpi kesän vaihtelevilla
keskustelijamäärillä. Hyvää mainosta papin pöytä sai Akaan Seudun isosta artikkelista. Tässä yhteydessä
todettiin, että otetaan uudelleen esiin pullan tarjoaminen keskustelukumppaneille. Yksi pullapitko, josta
viipaloituja paloja voisi jakaa ei ole suuri kustannuskysymys. Asia esitetään uudelleen kirkkoherralle ja
tarvittaessa varataan rahaa pulliin aikuistyön budjettiin.
NAISTYÖ:
Naistenpäivillä osallistujina 44 henkilöä Toukolassa. Päivät ovat keränneet kovasti kiitosta, Ruokailun
järjestäminen vaatinut vapaaehtoisilta aika urakkaa ja pohdittiinkin jatkossa voisiko vaikka nuoria työllistää
apujoukoiksi tai varata omaa emäntää niin ajoissa, että työvuoroihin ei tulee liikaa painetta. Tämä
selvitellään seuraavia naistenpäiviä ajatellen.
MIESTYÖ:
Miehet kokoontuneet yhteiskristillisiin tilaisuuksiin kesällä pääosin Kumpulassa, välillä myös Toukolassa,
Toimintamuotoina Valon Illat ja avoimet raamattupiirit. Gospel Riders vieraili miestyön vieraana
Toukolassa kesän aikana. Yleisesti tilaisuuksissa käy keskimäärin 10-15 henkilöä. Erityisenä teemailtana on

pidetty Pankkimaailman ja pahan valta –ilta. Lisäksi on järjestynyt yhteinen rukoushetki Akaan puolesta
tilaisuuksia säännöllisin väliajoin.
6 Keskustellaan tulevan syksyn toiminnasta ja tapahtumista
Syksyn tulevat toiminnat käytiin läpi edellisen tavoin toimintamuodoittain seuraavasti:
MIESTYÖ:
Miesten syyspäivä 15.9. Kumpulassa. Rovasti Heikki Hilvo on kutsuttu päivään puhujaksi. Päivien
teemana on ”Sama kaiku on askelten”. Ari Asukas huolehtii puffin Akaan Seutuun ja Tero Kuparinen jakaa
mainoksia. Syksyn miesteniltojen alustajiksi tulossa 7.11. Toukolaan Marko Sagulin ja 5.12. mahdollisesti
Timo Pöyhönen, tämä on vielä auki. Tero hoitaa varaukset Toukolaan. Mietitään syksyn edetessä olisiko
Toukolassa vielä lisää iltoja. Tommi ja Ari informoivat tältä osin Teroa, joka hoitaa varaukset. Kevään
osalta alustavasti suunnitelmissa että Pasi Turunen tulisi mahdollisesti miestenpäivään Toukolaan
maaliskuussa 2019.
NAISTYÖ:
Naistyö on aloittelemassa hieman säännöllistä toimintaa. Syksyllä olisi tarkoitus kokeilla kahta naisten
aamubrunssia ja muutamaa elokuvailtaa. Brunssit olisivat 22.9. ja 24.11. ja elokuvaillat 2.11. ja
mahdollisesti 14.12. Matalan kynnyksen yhdessäoloa, rentoutumista, musiikkia, hartaussyventymistä ja
vertaistukea. Kukka hoitaa varaukset ja pyrkii järjestämään kevyellä organisaatiolla mukavat tarjottavat.
Naistenpäivistä 2019 alustavasti puhuttiin seuraavaa: Keväälle 10.3. alustajaksi tulossa Maija Nyman ja
syksylle 10.8. alustajaksi on tulossa Seija Leppänen.
MAJATALOT:
Majatalot jatkuvat totutulla kaavalla syksyn osalta. Vieraina 16.9. Miika Auvinen, 21.10. Jouni Lehikoinen,
25.11. Esa Löytömäki. Tero päivittää Majatalojen tiedot srk:n sivuille ja Katrinaan.
LOIMUT:
Loimut jatkuvat syksyllä myös totutulla kaavalla. Vieraina 2.9. Jaana Pöllänen, Antero Kallio, Mia Joki,
Markus Mantere., 7.10. Sauli Turja, Markus Mantere, Make Perttilä, Tuija Peltokoski, 4.11. Kauko
Keränen, Tuija Peltokoski, Pekka Laukkarinen. Tero hoitaa mainonnan puffeineen ja varaukset Katrinaan.

VIIALA + TOIJALA
Papin pöydät jatkuvat syksyllä molemmilla paikkakunnilla. Toiveissa myös pullaa tarjolle. Tämä selvitetään
kirkkoherran kanssa.
Työryhmä ehdottaa virsikaraokeiltojen käynnistämistä paikallisissa pubeissa. Tero olisi sellaiseen
mielellään käytettävissä. Viedään asia keskusteluun pappien kokoukseen. Perustelut tämän tyyppiselle
toiminnalle on vahvasti siinä, että työryhmä näkee tärkeäksi jalkautua sinne missä ihmisiä on liikkeellä.
Toreille, pubeihin, tapahtumiin, kauppoihin, koteihin…. Rohkeasti mukaan! Voisiko seurakunta järjestää
vaikka Drive Inn –elokuvaillan? Otetaan tämä myös keskusteluun työntekijäkokouksessa.
Viialassa raamattutunnit Vanhasta Testamentista jatkuvat kerran kuukaudessa koko syksyn. Samoin
kotiehtoollispäivät. Syventymispäivien bussiretki ja viestiveljien konsertti elokuussa on varattuina ja
ohjelmassa, samoin Kylväjän kirkkopyhä syyskuussa. Messuryhmille ja kaikille jumalanpalveluksien
piirteistä kiinnostuneille on syksyllä 3 ja tammikuussa yksi koulutusilta. Aiheina mm. messun liturgian
kehitys, rukouspalvelu, messun musiikki ja messun symboliikka

7 Hahmotellaan vuoden 2019 toiminta- ja talousarviot
Keskusteltiin toiminta- ja talousarvioista kirkkoherran viestin evästäminä, että kokonaisbudjetti ei saa ilman
erityisen painavaa syytä kasvaa. Jos tällaiseen olisi tarvetta, siitä pitää ensin tehdä ehdotus ja keskusteltava

asiasta kirkkoherran kanssa. Todettiin että pärjätään samantyyppisellä kokonaisbudjetilla kuin tänä vuonna.
Tarkennetaan vain hieman kohdennuksia. Tero tekee ehdotelmat molemmista edellisvuonna tekemiensä
ehdotusten pohjalta.
8 Toiveita, ideoita ja suunnitelmia vuoteen 2019
Keskusteluissa tuotiin esille:
1) Drive Inn ja muun tyyppiset elokuvaillat Kukka selvittelee lupa-asioita ja mahdollisuuksia,
2) Pekka Simojoki ja Etcetera –kuoron konsertti Tero/Hessu selvittää hintaa ja mahdollisuuksia, 3)
mahdollinen Alfa –kurssitoiminta, joka käynnistyisi yhteistyössä muiden Pirkanmaalaisten seurakuntien
kanssa. Selvitellään milloin päästäisi aloittamaan ja kuka ottaa asian vastuulleen
3) Messuryhmien motivointia, koulutusta ja innostamista pidettiin tärkeänä. Nyt syksyllä oleviin
messuryhmäkoulutuksiin toivottiin jatkoa. Toiveena laadukas ja ihmisiä kohtaava jumalanpalveluselämä.
9 Muut asiat
Esille ei noussut muita asioita.
10 Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava aikuistyöryhmän kokous sovittiin 26.11.2018 klo 18 Toijalaan, taloustoimiston kokoustilaan.
Kahvipannu kuumana alkaen 17.45.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:17.

