AIKUISTYÖN OHJAUSRYHMÄ
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Kokousaika 7.11.2018 klo 16.30-18.30
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työntekijä
aikuistyönohjaaja

Koivisto Risto

kirkkoneuvoston edustaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35, Tuula luki alkuhartaustekstin.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Paikalla olivat Nina, Lasse, Kati, Anita, Pertti, Tuula ja Jukka.
Esteestä olivat ilmoittaneet Risto ja Merja. Lisäksi puuttui Aleksi.
3. Edellisen muistion tarkistaminen ja allekirjoitukset edellisiin muistioihin
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin, pöytäkirjat allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Tutustuminen Veskan uusiin tiloihin, mitä aikuistyö voisi tuoda tänne?
Hyvä paikka viettää esim. nojatuolikirkkoja, aikuistyön iltatilaisuuksia ja pitää
erilaisia ryhmiä. Todettiin kuitenkin, että nyt esteenä on se, miten tilat ovat
seurakunnan käytössä. Pikimmiten olisi hyvä saada tietää, ovatko illat ja
viikonloput vapaina. Toive olisi, että ainakin 2 arki-iltaa viikossa voisi olla
seurakunnan käyttöä varten. Perjantaisin voisi Kapsäkissä olla
(seura)kuntalaisten Kapsäkki, eräänlainen ”Olkkari”, vapaamuotoinen, väittelyitä,
keskusteluita kiinnostavista aiheista, tarjoilua, työntekijät tavattavissa. Kun
tilaisuus on säännöllinen, aina esim. perjantaisin, se jää ihmisten mieliin.

Pappila -tiimille ideaa: Nokialla ”Uskon yö”, jossa taidetta ja paikallisia
taiteilijoita mukana. Illassa musiikkia, ohjelmaa, sanaa, kahvitus, taiteilijoilta
myytävää
6. Työalan kuulumisia lyhyesti
- vaellukset Messukylä + Pukala onnistuivat, osin maasto vaativaa Pukalassa ja
iäkästä vaeltajajoukkoa, jatkossa eritasoiset vaellukset tarjolle, ensi syksynä
tulossa lisänä ruskaretki Lotjalle
- kynttiläillalliset 62 henkeä, palautepalaveri oli maanantaina, palaute hyvää,
onnistunut tilaisuus, myös uusia ideoita ja kehittämistä löydettiin, äänentoisto
Kirkkoveräjällä mietitytti
- Taideillat: elokuvailta oli oikein hyvä, keskustelua syntyi, samaan aikaan oli
vaalipaneeli, jonne myös ehti. Vielä yksi ilta on tulossa: Piia Perkiön runoja ja
sellomusiikkia. Herättäjäyhdistykselle vapaaehtoinen ohjelma –maksu 5 €.
Tuleva vuosi on suunniteltu jo hyvin, illoissa edelleen eri taiteilijoita, myös
taideretki Helsinkiin suunnitelmissa.
- Naisten iltapäivä tulossa 24.11., mainostusta on tehostettu ja saa mainostaa.
Puhelimella voi ilmoittautua Tuulalle (netti-ilmoittautuminen saattaa
vähentää ilmoittautuneita, puhelin -vaihtoehto hyvä tarjota ohessa)
- Martin päivän kekkerit hyvällä mallilla, ovat la 10.11. klo 18 kirkolla
- Kasvun aika –kurssilla 35 osallistujaa
- ”Matkalla aikuiseen uskoon” –ryhmä jatkuu keväällä, pienryhmässä ollut 8
henkeä ja vetäjät
- ”Pyhät päivitykset” alkaneet. Tuula laittaa kerran viikossa kirkkovuoteen tai
ajankohtaan sopivan rukouksen / Raamatun tekstin / ajatelman viikonlopulle
seurakunnan facebook-sivuille
- Uusien tiimien aloitukset (hiljaisuus ja ihmissuhde): molemmat ryhmät ovat
alkaneet hyvillä ideoilla. Jukka suunnitellut ihmissuhde -ryhmän kanssa 5
iltaa ensi vuodelle ja Tuula 4 iltaa hiljaisuuden -tiimin kanssa.
- Hanna Myllymaa aloittaa parisuhdeneuvonnat.
- Parisuhdetyön tapahtumat keväällä: 3 iltaa, joista yksi on toiminnallinen,
melontaa, kotailua, saunomista (+ syksyllä tulossa kaksi tapahtumaa)
- Talviloman perheleiristä on puhuttu kouluikäistyön kanssa. Ville ottaa kopin
tämän vuoden ilmoittelusta ja lähtee leirille, aikuistyöstä ja lapsityöstä tulee
mukaan myös työntekijät. Kouluikäistyö näkee mielekkäänä jatkossa leirin
päävastuun, koska leirillä on paljon kouluikäisiä. Jatkossa luontevaa on miettiä
perhetyön tiimissä leirille lähtijät.
7. Aikuistyön ohjausryhmän jäsenten ajatuksia toiminnasta, terveiset ja vinkit
tulevalle ohjausryhmälle
On ollut hyvä, rento ja keskusteleva ryhmä, myös aktiivinen ja toimiva.
Ryhmän koko on ollut ihanteellinen, on ollut helppo puhua ja kaikki tulevat
kuulluiksi. Ryhmässä kotoisaa. Hyvä ryhmä, ollaan myös tehty yhdessä.
Uudelle ryhmälle seuraavat vinkit: Heitelkää ideoita ja tehkää suunnittelua.
Tuokaa kentältä tietoa ja ideoita. Ohjausryhmä on myös paikka, jossa voidaan
rajata ja miettiä jonkun toiminnan päättämistä. Oleellista miettiä, miten

mennä ihmisten luo, eikä toisin päin eli järjestetään tilaisuuksia, jonne
ihmisten pitää tulla.
Työpaikoille jalkautuminen?
Lotjan uuden rakennuksen hyödyntäminen, miten aikuistyö voi käyttää (myös
ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset pääsevät jatkossa)?
Toive Gospellattareista.
8. Ohjausryhmän kokousajankohdat keväällä (sovitaan uuden ohjausryhmän
kanssa)
Sovitaan uuden ohjausryhmän kanssa.
9. Muut esille tulevat asiat
- Palaute: lyhtyvaelluksella aiemmin kunta on sammuttanut valot pois kentältä,
tänä vuonna ne paloivat.
- Seurakunnan yhteisiin tiedostoihin kaikille yhteinen tapahtumakalenteri
10. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat ja neuvostolta ohjausryhmälle
tiedotettavat asiat
- Veskan tilat: Mikä on seurakunnan viikonloppu ja iltakäyttö? Toivotaan
ainakin muutamaa iltaa viikossa käyttöön, jotta tilat hyödyttävät mm. aikuisia.
- Kirkkoveräjän äänentoisto (mietitytti kynttiläillallisella)
11. Ohjausryhmän jäsenten kiittäminen
Jaettiin pienet kiitospaketit jäsenille halausten kera 
12. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
- uusi ohjausryhmä tutustuu toisiinsa ja aikuistyöhön
- toimintakertomus
13. Seuraava kokous
Sovitaan uuden ryhmän kanssa.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.35.
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