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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.47. Tuula piti alkuhartauden.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Paikalla olivat Pentti Kuusjärvi, Anita Ranta, Risto Nikkanen, Eeva Leskinen,
Risto Koivisto, Tiina Mäkinen, Tuula Mannermaa ja Jukka Jormanainen.
Esteestä olivat ilmoittaneet Nina Hannonen, Merja Korpua ja Juha-Pekka Mattila.
Poissa oli myös Aleksi Koskinen.
3. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Seuraavan vuoden 2017 toimintasuunnitelma
- Käytiin läpi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Uutena
toimintasuunnitelmaan on lisätty Sanaa ja rukousta -ryhmän kanssa
suunniteltu Kristinuskon ABC. Kurssin suunnittelua jatketaan. ABC-kurssi
on keväällä ja keskittyy kristinuskon perusasioihin. Syksyyn on siirtynyt

-

-

Raamattuluentosarja reformaatioon liittyen.
Korjataan tosuun Reformaation juhlavuosi Reformaation merkkivuodeksi.
Keskustelussa nostettiin esiin messujen merkitys seurakunnalle. Miten
messujen tulisi näkyä toimintasuunnitelmissa? Todettiin, että eivät ole
näkyvillä varsinaisesti aikuistyön ohjausryhmän toimintasuunnitelmassa,
koska keskittyy aikuis- ja perhetyöhön. Kaiken keskipisteenä on kuitenkin
messu. Voisiko jonkun vuoden pääpainopiste olla messut, se, että ihmiset
saadaan aktiivisesti osallistumaan messuihin ja kävijämäärät nousemaan?
Voisivatko kaikki työalat jotenkin huomioida tämän
toimintasuunnitelmassa?
Seurakunnan nettisivut ovat uudistuneet, käykää katsomassa!
Virsikirjan lisävihkot ensi vuonna tärkeä juttu myös

6. Kristillinen opetus tulevana vuonna
- Kristillistä opetusta on suunniteltu ensi vuodelle yhdessä Sanaa ja rukousta –
ryhmän kanssa. Kurssille on suunniteltu nimeksi Kristinuskon ABC. Ryhmä on
kirjannut ylös aiheita, mitä kurssi voisi pitää sisällään. Aiheita jatkotyöstetään.
Perusajatuksena on, että kurssille ei ole ilmoittautumista, vaan sinne voi tulla
kaikkina iltoina tai vain jonakin iltana. Illan rakenne on Alfa-kurssin tyylinen:
pieni iltapala, alustukset ja pienryhmäkeskustelut. Tarkoitus tavoittaa ihmisiä
matalalla kynnyksellä ja tarjota mahdollisuus kristinuskon perusasioiden
miettimiseen. ABC-kurssi on keväällä. Syksyllä sitä ”jatkaa” omana
kokonaisuutenaan Reformaation raamattuluentosarja.
7. Birgitan -vaellus, Parisuhdepäivä kuulumiset
- Tuula kertoi terveiset Birgitan vaellukselta, joka kuljettiin tänä vuonna
myrskysäässä. Kirkkoveneellä tuli ongelmia ja matka keskeytettiin
turvallisuuden takaamiseksi.
- Tiina kertoi terveiset Parisuhdeiltapäivästä. Osallistujia oli runsaasti,
lastenhoito oli järjestetty. Tunnelma oli leppoisa ja päivä onnistunut.
Lapsityöntekijät olivat iso apu.
- Naisten saunan lämmitysaika on nyt syksystä eteenpäin klo 16-18,
saunomisaika on kuitenkin sama kuin ennenkin eli klo 18-20 (varattu
Katrinaan lämmitysaika uudella tavalla, että on jatkossa selkeä tieto
seurakuntatoimistolle ja muille tilojen tarvitsijoille).
- Vierellä kulkija –kurssi on alkanut. Se antaa valmiuksia kohdata lähimmäinen
ja tukea tätä, ei terapeuttina vaan tavallisena vierellä kulkijana. Mietittiin
yhteistyömahdollisuuksia ja jatkoa. Kerrotaan viestiä diakonian puolelle
Peltolan Jukalle ja Päivi Marttilalle.
8. Jumalanpalvelustyöryhmän kuulumisia ja toiveita ohjausryhmille
- Toiveena on, että ohjausryhmät tulisivat messukumppaneiksi. Aikuistyön
ohjausryhmä on valmis, kunhan yhteinen pyhä kerrotaan.
- Mietittiin messun tunnelmaa, jos siellä olisi laajasti esim. eri-ikäisiä ihmisiä,
lapsista vanhuksiin, mitä vaikuttaa vrt. Tuomasmessut.
- Keskusteltiin vielä lyhyesti virsikirjan lisävihkon käyttöönotosta. Millaisia
tilaisuuksia tulossa?

9. Syksyn tuleva toiminta
Käytiin läpi syksyn tulevaa toimintaa
- Pappilan taideillat 18.9., 22.10. ja 26.11.
- Matka kunnan kanssa yhdessä Kangasalle Lepokotiin ja Kangasalataloon
- Vierellä kulkija ryhmä alkoi 6.9.
- Eroryhmä alkaa 14.9.
- Kynttiläillallinen 19.11. kirkolla seurakuntasalissa (kaksi vuosikertaa, iso
juhla, siksi kirkolla)
- Naisten iltapäivä 8.10. + Israelilaista tanssia.
- L 10 T –koulutus joulun alla
- Sanaa ja rukousta –ryhmä maanantaisin (laitetaan lehteen taas ilmoitus)
Tiedoksi:
- Taize -rukoushetket perjantaisin nimellä ”Hiljaisuuden rukoushetki” joka kuun
ensimmäinen perjantai Väentuvassa (tarkistus, että iltaa ei ole 11.11. vaan se
on 4.11.)
- Markku Kuusjärven Namikan tupailta joka kuun 3. perjantai
10. Ohjausryhmän kokousajat syksyllä
Kapsäkki 16.11. klo 17.30-19.30, tarvittaessa otetaan viides kokous
11. Muut esille tulevat asiat
- ”Kalmiston kahvit” -hautausmaakahvitus oli onnistunut, hautausmaalla
kulkevat ihmisten luonnolliset polut, kahvitus otettiin hyvin vastaan, syntyi
monenlaisia kohtaamisia, katsotaan, onko jatkoa tulossa
12. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat ja neuvostolta ohjausryhmälle
tiedotettavat asiat
13. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
- Seuraavan vuoden toiminta
- Jumalanpalvelukseen osallistuminen messukumppanina
14. Seuraava kokous
Kapsäkki 16.11. klo 17.30-19.30
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.30. Luettiin yhdessä Herran siunaus.
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