Aikuistyöryhmän kokousmuistio 17.4. 2019
Läsnä: Tero Kuparinen sihteeri, Tommi Ahvenjärvi puh. joht. Antero Kallio, Anneli Kallio, Merja
Pukarinen, Marketta Lindqvist, Seija Kaukonen, poissa Erkki Karema, Margit Heinonen ja Virpi
Lintunen
Naisten työ: Naisten päivät onnistuivat erinomaisesti. Maija Nymanin tilaisuudessa oli 58 henkeä.
Ensimmäinen naisten brunssi pidetään 4. 5. ja suunnitteilla on toinen brunssi syksyksi. Elokuussa
10. päivä Seija Leppänen tulee naisten päiville. Keskustelimme brunssin rahoituksesta vierailevien
puhujien suhteen ja päädyttiin sijoittamaan seuraavaan budjettiin siitä noin 400 - 500 euroa.
Kevään ja tulevan syksyn osalta ei tule muita kuin elintarvikekustannuksia. Brunssin ruuan
vapaaehtoiset tekevät kotonaan seurakunnan kustantamista elintarvikkeista.
Miesten työ: Onnellisuus professori Markku Ojanen vieraili Valon illassa, johon osallistui noin 1520 henkeä Miesten päivät pidettiin 16.3. poikkeuksellisesti Akaan seurakuntasalissa vierailevana
puhujana oli Pasi Turunen ja Tero Kuparinen vastasi musiikista ja alkuhartaudesta. Pohdittiin
kuinka monta tapahtumaa olisi paikallaan miesten työssä järjestää. Miten saada kaikki
postituslistalla olevat osallistumaan? Rämö vieraili. Vappuna alkaa toiminta Kumpulassa.
Saunailloissa ollut vakituisesti kymmenkunta henkeä. Alan Brownia on kysytty 8.5. Kumpulaan,
mutta vastauista ei ole vielä saatu. Hän on kuitenkin silloin Suomessa ja mitä todennäköisemmin
on tulossa iltaan. Jukka Jämseniä kysytään 12.6. saunailtaan.
Viialassa toteutettiin 27.1. Lähimmäisen kohtaaminen -tapahtuma, jossa puhujana oli Ilpo Kari
Raamattuopistolta. Paikalla oli 15 henkeä. Kansanlähetyksen päivässä oli puhujana
apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, ja saman iltana oli myös Raamattutunti ja seurat, Jussila. Kalliot
ovat vierailleet kaksi kertaa kuukaudessa palvelutaloissa. Kukka Salmiovirta on pitänyt
Raamattuluennot kerran kuussa Vanhan testamentin profeetoista.
Vappujuhla järjestetään entiseen tapaan Viialan seurakuntatalolla, johon tulee puhujaksi Kari Salo
Raamattuopistolta, Marketta ja Hannu Tuomola vastaavat musiikista. Juhannusaattojuhlat
pidetään Kumpulassa vastaavana pappina Kukka Salmiovirta. Pihaseuroja järjestetään niin kuin
ennenkin. Tällä kertaa Kansanlähetyksen toritapahtuma pidetään Toijalassa. Ei tiedetä vielä
tuleeko lapset Valko-Venäjältä. Syventymispäivät pidetään 24.8. Kauniaisten Raamattuopistolla.
Sinne mennään yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa omakustanteisesti. Lisäksi retkiä ja
vierailuja Vesilahteen. Suomen Raamattuopistonkirkkopyhä on 29.9.
Messuryhmätoiminta on jatkunut entiseen tapaansa. Ryhmiä on kaiken kaikkiaan neljä, kaksi
Viialassa ja kaksi Toijalassa. Marketta Lindqvist on mukana matkakumppanitpiirissä, jonka
toiminnasta hän kertoi, naisten rukouspiiri. Lähetyspiirit toimivat niin kuin ennenkin.
Loimu on kasvattanut suosiotaan, ja kävijämäärä on lisääntynyt parhaimmillaan yli
viidenkymmenen. Vierailevat muusiko ovat alansa huippuja ja tilaisuudessa tehty musiikki
ansaitsisi nuottipainoksen kanttoreiden käyttöön. Ensi syksynä on tulossa Loimuun, Laura Sippola,
Lasse Heikkilä ja Saila Ruotsala sekä Juhani Tikkanen. Lasse Heikkilä ja Laura Sippola tulevat myös
lauluntekijävieraiksi.
Viialan kesähartauksista luovuttiin vähäisen kävijämäärän vuoksi. Niiden tilalla pidetään torstaisin
torilla lauluhetkiä. Kesähartaudet jatkuvat normaalista Toijalassa. Viestiveljien konsertti on

Toijalassa 25.9. Keskustelimme isomman konsertin järjestämisestä yhdessä musiikkityön kanssa.
Tero ottaa selvää, milloin Pekka Simojoki ja Exetera kuoro pääsisivät vierailulle ja voidaanko
konserttia kustannusten vuoksi järjestää yhdessä musiikkityön kanssa.
Päätettiin kokous Herran siunaukseen klo 19.15 ja sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi
2.10. klo 18 Toijalan taloustoimistossa.

