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Koitmaa
Asiat:
1. Hartaus
Hele piti hartauden ja laulettiin virsi 923.
2. Todetaan läsnäolijat
3. Tukitiimien kuulumiset: lapsi-, nuoriso- ja nuoret aikuiset- tukitiimit
Tukitiimit ovat kokoontuneet edellisen työryhmän jälkeen 1-2 kertaa. Tukitiimeissä on
käsitelty työmuotojen ajankohtaisia asioita ja toimintasuunnitelmia.
Tukitiimit ovat pohjustaneet keskusteluissaan toimintasuunnitelmia, joita tässä työryhmässä
käsitellään.
- Lapsityön tukitiimissä pohdittiin kerhojen toimintaa ja perhetyötä. Toiminnasta on saatu
hyvää palautetta. Lapsia on tänä syksynä hiukan vähemmän päiväkerhossa kuin
aikaisemmin.
- Nuorisotyön tukitiimissä puhuttiin erityisesti Viialan nuorisokahvilan toiminnan
uudelleen käynnistämisestä. Kati Järvinen on saanut mukaan uusia vapaaehtoisia.
Toiminta Heavenissä alkaa syysloman jälkeen lauantaisin.
- Nuoret aikuiset pohtivat uuden väen tavoittamista mukaan toimintaan. Ensi vuonna
lähetetään kutsu toimintaan ikäluokalle.
4. Toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset
Käytiin läpi työalojen toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset. Keskusteltiin
toiminnasta. Kirjattiin joitakin korjauksia ja muutoksia molempiin. Liitteenä korjatut
versiot.
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5. Lapsiasiahenkilö
Keskustellaan esityksestä kirkkoneuvostolle. Elina Vaittinen on seurakuntamme
kirkkoneuvoston nimeämä lapsiasiahenkilö. Useassa seurakunnassa on käytössä
toimintatapa, että luottamushenkilö ja viranhaltija/t toimivat lapsivaikutusten arvioinnissa
tiiminä. Pohditaan mahdollista esitystä, että meillekin perustettaisiin yhteistyötiimi
lapsiasiavaikutuksia ja lasten oikeuksia esillä pitämään (lapset = alle 18v).
Esitetään, että kirkkoneuvosto nimeäisi lava-vaikutusten arviointiin tiimin: Elina Vaittinen
ja kaksi työntekijää aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Työryhmä esittää Berit Jokea ja
Henni-Säde Kopperia.
6. Muut asiat
Tiedotettavia:
- Lapsi Arkki –hanke. Yhden vanhemman perheille suunnattu hanke, jssa olemme
yhteistyössä Sääksmäen ja Urjalan seurakuntien kanssa. Vapaa-iltoja ja virkistyspäiviä
tarjolla hankkeen puitteissa.
- Rippikoulun opetussuunnitelman uudistus. Päivitämme rippikoulusuunnitelmaa.
työntekijöille tulossa koulutusta aiheesta. Saimme pilotoinnin kautta palautetta
rippikouluista. Nuorten kokemus rippikoulusta positiivinen. Silti halu kuulua kirkkoon ei
kovin suuri. Rippikoulun positiivisuuden liittäminen kirkkoon ja kirkon jäsenyyteen
haaste. Ensi vuonna kerätään sähköisesti palautetta kaikilta ryhmiltä.
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