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DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika

25.1.2018 klo 17/18- 20

Kokouspaikka

Pappila

Jäsenet
Osmo Palvanen, jäsen
Tuuli Rajala, jäsen
Anita Ranta, jäsen
Pirjo Salminen, jäsen
Markku Kuusjärvi, jäsen
Sirpa Pajunen, puheenjohtaja
Jorma Schukoff, kirkkoneuvoston edustaja
Jukka Jormanainen, tehtäväalueesta vastaava pappi, sihteeri
Sirkka Nylund, diakoniatyöntekijä
Anne Sihvonen, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Maiju Seppä, vs. diakoniatyöntekijä
Päivi Marttila, diakoniatyöntekijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Tätä ennen klo 17 kokoonnuttiin Pappilan kotaan nokipannukahville ja
paistamaan räiskäleitä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Päätös: Kirjattiin läsnäolijat

3. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

4. Vuoden 2017 toimintakertomukset

Käytiin läpi diakonian ja lähetyksen sekä kansainvälisen diakonian ja
ystävyysseurakuntatoiminnan toimintakertomukset.
Diakonian toimintakertomuksen yhteydessä kysyttiin, miksi toimintakertomukset ovat niin
suppeita – eikö olisi perusteluta kertoa ja kuvata koko toimintaa? Myös vertailukelpoisia
tilastoja tai tunnuslukuja kaivattiin toimintakertomuksiin.
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Lähetyksen toimintakertomuksen yhteydessä kysyttiin kokemuksia uudesta Sirpakasta.
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja ja Pirjo Salminen kertoivat, että uusi toimitila on koettu
hyväksi ja onnistuneeksi ratkaisuksi. Lähetys ja kansainvälisen työn ohjaajan mukaan:
- viralliset numerot vielä puuttuvat mutta tuotto kasvoi viime vuonna ehkä 2000-3000
eurolla
- iZettle-lähimaksupääte on otettu hyvin vastaan
- ja esimerkiksi koululaisille suunnattuja tarjouksia jatketaan
Päätös: Ohjausryhmä esittää tehtäväalueiden toimintakertomukset kirkkoneuvostolle.

5. Yhteisvastuu 2018

Keräyspäällikkö Anne Sihvonen kertasi, että keräys käynnistyy 4. helmikuuta teemalla
”Köyhyys ja nälkä”. Avauspäivänä toteutetaan jo perinteinen perhemessu ja Talvitapahtuma
kirkolla. 15. huhtikuuta on konsertti, johon paikallisia yrittäjiä on haastettu mukaan. Sirpakka
järjestää helmi-maaliskuussa neulekisan, jonka kilpailutyöt myydään Yhteisvastuun hyväksi.
Lipaskeräysvuorot ovat juuri tulleet varattaviksi. Seuraavassa Kirkkopostissa on lisää keräyksen
esittelyä.
Keskusteltiin seurakuntaan jäävän osuuden (20 % keräyksen nettotuotosta).
Päätös: Seurakuntaan jäävä osuus vuoden 2018 keräyksen tuotosta käytetään pienituloisten
perheiden lasten ja nuorten opintojen ja harrastusten tukemiseen. Keräystuotolla tuetaan
esimerkiksi koulukirjojen tai liikuntavälineiden hankintaa.

6. Muutos Suomen Lähetysseuran kanssa solmittuun palvelusopimukseen

Suomen Lähetysseura on ilmoittanut, että palvelusopimukseemme sisältyvä Kolumbian kirkon
ympäristöhanke Ecovida on päättynyt v. 2017 lopussa. Palvelusopimukseen sisältynyt
tukisumma tälle hankkeelle oli 7000€. Kirkkoneuvosto on antanut ohjausryhmälle valtuudet
tehdä tarvittavia muutoksia palvelusopimuksen talousraamin sisälle.
Tehtäväalueen viranhaltijat ehdottivat, että Ecovidan tilalle tulisi toinen kohde Kolumbiasta.
Lähetysseura on ehdottanut kahta hanketta, joista voidaan valita.
Lähetysseura on ilmoittanut jatkavansa yhteistyötä Kolumbian luterilaisen kirkon kanssa uuden
hankkeen myötä, joka on nimeltään "Väkivallasta sovintoon". Tässä uudessa hankkeessa kirkko
on mukana Kolumbian rauhansopimuksen toteutuksessa ruohonjuuritasolle. Kirkon
työntekijöitä koulutetaan mm. rauhanomaisen rinnakkaiselon ylläpitämiseen entisten
sissitaistelijoiden ja Medellin alueen asukkaiden kesken. Alueen asukkaille tarjotaan mm.
psykososiaalista tukea ja oikeusapua.
Toinen vaihtoehto – ”Lasten ja nuorten koulutuksen vahvistaminen” – on hanke, jonka avulla
tuetaan Kolumbiassa sellaisten lasten opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat pudonneet pois
virallisesta koulujärjestelmästä pakolaisuuden tai maan sisäisten taloudellisten resurssien
vuoksi.
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Keskustelussa todettiin, että sovinnon rakentaminen ja hauraan yhteiskuntarauhan
vahvistaminen edeltää lasten koulutusmahdollisuuksia. Ohjausryhmä päätyi yksimielisesti
kannattamaan ensin mainittua hanketta.
Päätös: Pirkkalan seurakunnan ja Suomen lähetysseuran palvelusopimukseen tulee
päättyneen hankkeen tilalle uutena ”Väkivallasta sovintoon”. Tämän hankkeen
tukisumma on sama kuin päättyneellä eli 7000€.

7. Tehtäväalueiden kuulumiset
Palaute jouluajasta
- perhetyön tiimin toteuttama joulutalo sai kiitosta: ”seurakunta tuli lähelle, lämminhenkinen
matalan kynnyksen juttu, keräsi osallistujia yli seurakunta- ja kuntarajan”
- lasten joulutoivepuun kautta välitettiin ennätykselliset noin 120 pakettia
Ystävyysseurakuntatoiminta
- kirkkoneuvosto on pyytänyt lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajaa ja toiminnasta
vastaavaa pappia laatimaan ystävyysseurakuntatoiminnan linjauksen
- linjaus on valmisteille mutta ei ehtinyt ohjausryhmän kokoukseen
- ohjausryhmän käymässä keskustelussa korostettiin muun muassa vastavuoroisuuden ja
toiselta oppimisen merkitystä, yhteyksien rakentamista pidetään tärkeänä
- sovittiin, että kun alustava linjaus on valmis, se lähetetään ohjausryhmän jäsenille
kommenttipyynnön kera – vasta tämän jälkeen kirkkoneuvostoon
Diakonia
- Maiju Seppä on aloittanut vs. diakoniatyöntekijänä
Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä Riihimäellä 6. helmikuuta
- kirkkoherra on menossa päiville, kyytiin mahtuu mukaan, ilmoittautumiset Olli-Pekalle

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.

9. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Ei tiedossa.
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10. Seuraava kokous
Päätös: Sihteeri sopii ajan puheenjohtajan kanssa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Jukka Jormanainen
sihteeri
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