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Kutsutut
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Jäsen
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Jäsen
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Jäsen, poissa
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Jäsen
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Jäsen tuli paikalle klo. 18.23
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Jäsen
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Kirkkoneuvoston edustaja poistui klo. 19.45
Maarit Hildén
Tehtäväalueesta vastaava työntekijä, poissa
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Tehtäväalueesta vastaava työntekijä
Taru Lossi
Tehtäväalueesta vastaava työntekijä, poissa
Ville Salminen
Tehtäväalueesta vastaava työntekijä, poissa
Reetta Mäkinen
Tehtäväalueesta vastaava työntekijä
Niilo Rautionmaa
Puheenjohtaja
Kutsuttu: Arttu Majaniemi
opiskelija, sihteeri
1.Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Kokous alkoi klo.18.04
2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Esityslista hyväksytty
4. Vuoden 2015 toimintakertomukset
Päätös: Kouluikäistyö murroksessa ja uusia toimintamuotoja kartoitettiin vuonna 2015. Kerhotoiminta ja leiritoiminta
ei toteutunut toivotusti. Lasten ja nuorten kohtaaminen tapahtui pääasiassa kouluilla. Uusina leireinä mm. syysloman
perheleiri ja digileiri. Rippikoulun suosio on valtakunnallisesti verrattuna korkea ja tavoittaa ikäluokan hyvin. Vuonna
2015 järjestettiin seurakunnan ensimmäinen oma pienryhmärippikoulu. Sitä ennen nuoria ja työntekijöitä on ollut
lähiseurakuntien yhteisillä leireillä.
Seurakunnan toimintaan jää noin puolet nuorista. Isoskoulutuksen kehittäminen on vaikuttanut motivaatioon
positiivisesti syksyn aikana. Pappilassa kävi kesällä hyvin väkeä ja hartauden siirtäminen klo 20 toimi. Reissuille
osallistui hyvin väkeä. Nuorten osallistumisen trendi on ollut laskeva, mutta vuosi 2015 näyttää pysäyttäneen sen.
Vaatii työtä, että trendi lähtee nousuun. Nuoret aikuiset vahvasti mukana ripareilla. Säännöllistä toimintaa on ollut mm.
Pihlis-illat ja leffatreffit, sekä ehtoolliskertojen jälkeisen keskustelut. Sielunhoitotyö on oleellinen osa NA-työtä, joka ei
näy ulospäin. Seuriksen remontin viivästyminen on vaikuttanut kaikkiin ohjausryhmän työaloihin.
5. Kevään 2016 toiminta
Päätös: Digihanke aloitetaan ja se on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat pelata. Yritetään saada myös tyttövetäjiä
kerhoihin. Tammikuussa järjestettiin isospäivä ja keväällä tulossa riparipäivä. Isoshaku on huhtikuussa. Nettisivujen ja
kotiin tapahtuvan viestinnän kehittäminen on työn alla. Kouluikäistyössä järjestetään kevään aikana kokoavia päiviä
nuorille ja perheille. Tänä keväänä myös koululaiset ovat saaneet omat kirjeet. Maaliskuulle osuvat tänä vuonna sekä
hiihtis että pääsiäinen, joiden aikana tehdään reissut Lotjalle. K-30 reissu järjestetään jälleen toukokuussa.
Rippikouluryhmiä on 9, joista yksi on pienryhmärippikoulu. Uusia yhteistyömuotoja koulujen kanssa kartoitetaan
uuden OPS:n myötä.
6. Muut asiat
Päätös: Neuvostolle tehtävät ehdotukset kirjataan omaksi kohdakseen, jotta ne näkyvät selkeämmin.
Ohjausryhmä lähtee mukaan yhteisvastuu-haasteeseen. Reetta ja Teemu selvittelevät käytäntöjä.
8. Seuraava kokous / seuraavat kokoukset
Päätös: 5.4.2016 Klo.18.00
9. Kokouksen päättäminen + Raamatun sana
Kokous päättyi klo. 20.35

