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DIAKONIAN JA LÄHETYKSEN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika

21.3.2019 klo 18- 20

Kokouspaikka

Kirkko, aikuisten kerhotila

Jäsenet

Liisa Heinänen, puheenjohtaja

x

Armi Kärki
x
Jukka Jormanainen, sihteeri
x
Reino Jussila
Anna-Maija Lahtinen, kirkkoneuvoston edustaja
Kai Kinnunen
x
Helena Kivioja
x
Lasse Malmi
x
Kristiina Mäkinen
x
Jukka Jormanainen
x
Päivi Marttila
x
Sirkka Nylund
x
Maiju Seppä
x
Anne Sihvonen
x

-

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tehtäväalueen pappi piti alkuhartauden.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Todettiin läsnäolijat.
3. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin asialista.
4. Diakonian virkojen muutokset
Tehtäväalueen pappi esitteli asian:
Ohjausryhmä esitti kokouksessaan 2/2018 kirkkoneuvostolle neljännen diakonian viran perustamista.
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu rahoitus määräaikaisen diakoniatyöntekijän palkkaamiseen
vuoden 2019 aikana. On ollut puhetta kolmen vuoden määräajasta.
2. diakonian viranhaltija jää eläkkeelle 1.10.2019 alkaen. Vuodenvaihteessa 2018-2019 viranhaltijat
lähtivät miettimään 2. diakonian viranhaltijan viran muuttamista johtavan diakoniatyöntekijän viraksi.
2. diakonian viran muuttaminen johtavaksi diakoniatyöntekijän viraksi ja uuden määräaikaisen
diakoniatyöntekijän virkasuhteen perustaminen ovat esillä seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.
Viranhaltijat ovat olleet mukana tehtävänkuvausten valmistelussa.
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Johtava diakoniatyöntekijä toimisi jatkossa diakoniatyöntekijöiden lähiesimiehenä ja vastaisi
diakoniatyön organisoinnista, kehittämisestä ja koulutussuunnittelusta. Määräaikaiseen diakonian
virkasuhteen tehtävänkuvaan sisältyy yleisen diakoniatyön vastuiden lisäksi sellaisia diakonitatyön
kehittämisalueita, joihin ei nykyisillä resursseilla voida riittävästi panostaa.
Tutustuttiin esitettäviin tehtävänkuvauksiin (tehtävän pääasiallinen sisältö). Keskustelussa todettiin, että
peliriippuvaisten kohtaaminen kauppojen auloissa sisältyisi luontevasti uuden määräaikaisen
diakoniatyöntekijän tekemään etsivään diakoniatyöhön.
Päätös: Ohjausryhmä tukee kirkkoneuvostolle tehtäviä esityksiä ja merkitsee asian tiedoksi.

5. Ystävyysseurakuntatoiminta ja yhteistoiminta Manchesterin St. James & Emmanuel –
seurakunnan kanssa
Lähetys ja kansainvälisen työn ohjaaja esitteli asiaa:
Ystävyysseurakuntatoimintaa meillä on ollut perinteisesti Saarenmaalla sijaitsevan Valjalan seurakunnan
kanssa, jota on myös tuettu taloudellisesti. Viimeisen vuoden aikana on rakennettu ystävyyssuhdetta St.
James & Emmanuel –seurakuntaan. Viime vuonna valmistui myös viranhaltijoiden kirkkoneuvostolle
tekemä selvitys ystävyysseurakuntatoiminnan linjauksista ja tavoitteista.
Keväällä 2018 lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, kirkkoneuvoston edustaja ja tehtäväalueen pappi
vierailivat Manchesterin St. James & Emmanuelissa. Syksyllä 2018 ryhmä manchesterilaisia vieraili
Pirkkalassa. Yhteydenpitoa ja (seurakuntalaisten) vierailuja sisältyy myös kuluvaan vuoteen.
Tähän asti tätä ystävyystoimintaa St. James & Emmanuelin kanssa on ajateltu osana hiippakuntien
välistä vuorovaikutusta. Viranhaltijoiden mielestä Pirkkalan ja Manchesterin seurakuntien olisi hyvä
laatia jonkinlainen yleisluontoinen sopimus ystävyystoiminnan sisällöstä. Tähän myös hiippakunnan
asiantuntija on meitä hiljattain kehottanut.
Käytiin keskustelua siitä, mitä ystävyystoimintaa määrittelevässä sopimuksessa tulisi ainakin olla:
- sopimuksen on hyvä olla riittävän yleisluontoinen
- sitä on voitava yhteisymmärryksessä tarkentaa
- ehkä on hyvä määritellä myös tarkistusajankohta
- tärkeintä on verkostoituminen ja toisen seurakunnan elämästä ja kokemuksista oppiminen
- yhteistoimintasopimus St. James & Emmanuelin kanssa ei sisällä taloudellisia vastuita – tässä on
merkittävä ero verrattuna ystävävyysseurakuntatoimintaan Valjalan seurakunnan kanssa.
Jos sopimuksen valmistelu tulee ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaavien viranhaltijoiden tehtäväksi,
on selvää, että myös ohjausryhmä osallistuu valmisteluun.
Päätös: Ohjausryhmä esittää, että kirkkoneuvosto käynnistää Pirkkalan seurakunnan ja St. James
& Emmanuel –seurakunnan välisen ystävyysseurakuntatoimintaa määrittelevän sopimuksen
valmistelun.
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6. Palvelukodeissa toimiville vapaaehtoisille suunniteltu koulutus
Diakoniatyöntekijät Maiju Seppä ja Päivi Marttila esittelivät koulutusta:
Diakoniatyö ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, joissa toivotaan ikäihmiselle ystävää.
Pirkankoivun Kanervakodin kanssa on ideoitu uutta ystävätoimintaa ja siihen liittyvää koulutusta.
Ajatuksena on koota ryhmä, joka pystyisi toimimaan ryhmänä Kanervakodissa ja tuomaan “Iloa
ikäihmisille”.
Kun toimijana on yhden ihmisen/ystävän sijaan ryhmä, se tuo etuja:
- matalampi kynnys lähteä mukaan
- ryhmä jakaa vastuuta (yhden ollessa estynyt, ryhmä kuitenkin toimii, ryhmän jäsenillä on erilaisia
taitoja)
- ajan myötä ryhmästä voi löytyä myös heitä, jotka haluavat toimia yksin
Koulutuspäivät ovat Pirkankoivun Iitan kammarissa 25.4 ja 29.4 klo 17-19.
Keskustelussa todettiin, että jatkossa tämän kaltaista toimintaa olisi hyvä miettiä myös vammaisten
kanssa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Lähetyksen vuosikokousedustajat
Tehdään kirkkoneuvostolle ehdotukset virallisista vuosikokousedustajista ja valitaan ohjausryhmän
edustajat lähetysjärjestöjen kesäpäiville:



Suomen Lähetysseuran vuosikokous 18.5.2019 klo 10 Jyväskylässä (2 edustajaa)
Pipliaseuran vuosikokous 18.5.2019 klo 13 Jyväskylässä (1 edustaja)





Medialähetys Sanansaattajien vuosikokous 24.5.2019 klo 19 Korsossa
Kylväjän kesäpäivät 14.6.2019 9.30-15 Hyvinkäällä
Kansanlähetyksen Kansanlähetyspäivät 7.7.2019 Ryttylässä

Keskustelussa todettiin, että viranhaltijat vielä varmistelevat kokousajat.
Päätös: Ohjausryhmä esittää, että kirkkoneuvosto nimeää Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen edustajiksi Kristiina Mäkisen ja Jukka Jormanaisen, sekä Pipliaseuran
vuosikokoukseen Liisa Heinäsen.
Ohjausryhmä lähettää Sanansaattajien vuosikokoukseen Anne Sihvosen, Kylväjien kesäpäiville
Helena Kiviojan ja Kansanlähetyksen kesäpäiville Kai Kinnusen.

8. Tärkeimmät kuulumiset tehtäväalueilta
Ylijäämäruokailu
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Maiju Seppä kertoi kokemuksia helmikuussa käynnistyneestä kokeilusta, jossa tiistaisin kunnan
työtoiminnan toimesta ja yhteistyönä diakonian kanssa jaetaan koulun ylijäämäruokaa:
- tähän mennessä kirkolla on ollut 6 ruokailua, osallistujia 15-40
- moni on tullut ensimmäistä kertaa Pirkkalan kirkolle
- ruokaa on joka kerta ollut riittävästi
- ruokailijoiden antama palaute on ollut positiivista
- viime maanantaina oli ensimmäinen seurantapalaveri
- jatko: Onko toimintaa mahdollista laajentaa? Voiko maanantain ruokaa jäähdyttää ja jakaa tiistaina
mukaan? Voidaanko torstaina toimia Kirkkoveräjällä?
- toimijoiden tahtotila näyttäisi olevan, että toimintaa jatkettaisiin kevätkauden kokeilun jälkeen
Diakonian kesä (Päivi Marttila)
- leiripäiviä on tulossa tuttuun tapaan eri ryhmille, Sirpakan kesäkahvilat
- retki Loviisaan, lyhyemmän retken kohde vielä auki
- retki Puuhamaahan
Havaintoja diakoniasta (Sirkka Nylund)
- mielenterveyden ongelmat tuntuvat korostuvan, jonoja psykiatriseen sairaanhoitoon – vaikka näissä
asioissa onkin hakeuduttu diakoniatyöntekijöiden luo, tiedotusta on silti syytä parantaa
- diakoniatyötekijät kohtaavat ihmisiä, joiden on vaikea hankkia kaikkia tarvitsemiaan lääkkeitä
- KELA:n avustukset viipyvät, jonka johdosta käännytään diakonian puoleen
- keskustelussa mietittiin, mitkä ovat keinomme vaikuttaa; paikallisen tiedottamisen parantaminen
Lähetyksen kuulumiset (Anne Sihvonen)
- 230 nelosluokkalaista osallistuu lähetyskasvatus –teemalla järjestettyyn kirkkokonserttiin, monista
muutoksista huolimatta yhteistyö koulujen kanssa toimii yhä
- Yhteisvastuu –keräys jatkuu, tulevana lauantaina Veskassa YV-tapahtuma
- monikulttuurisessa työssä naisten leivontapäivät jatkuvat suosittuina – auttavia käsiä tarvittaisiin
toimintaan lisää
Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Muut esille tulevat asiat
Ohjausryhmien ilta
Puheenjohtaja kertoi taannoisesta ohjausryhmien yhteisestä koulutusillasta ja esitti illassa pohdittua
tehtävää ”kotitehtäväksi” ohjausryhmän jäsenille:
Jokainen jäsen miettii kolme asiaa, joita haluaa edistää diakonian ja lähetyksen ohjausryhmässä. Näistä
ohjausryhmä sitten valitsee kolme yhteiseksi tavoitteekseen alkaneella työkaudella.
Päätös: Päätettiin, että sihteeri luo ohjausryhmän oman WhatsApp –ryhmän. Jäsenet lähettävät
omat kolme tavoitettaan tähän ryhmään ennen seuraavaa kokousta.

10. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
-

ohjausryhmän tavoitteet (katso edellä)
vuoden 2020 toiminnan suunnittelu

Päätös: Merkitään tiedoksi.
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11. Seuraava kokous
Päätös: 28.5 klo 18-20 Veskan Kapsäkissä.
12. Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

Liisa Heinänen
puheenjohtaja
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