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25.4. 2018 klo 17/18- 20

Kokouspaikka

toimiston kokoushuone

Jäsenet
Osmo Palvanen, jäsen
Tuuli Rajala, jäsen
Heli Söderholm-Laakso, jäsen
Markku Kuusjärvi, jäsen
Joonas Vartia, puheenjohtaja
Jukka Jormanainen, tehtäväalueesta vastaava pappi, sihteeri
Sirkka Nylund, diakoniatyöntekijä
Anne Sihvonen, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Maiju Seppä, vs. diakoniatyöntekijä
Tuija Ollila, kokoukseen kutsuttu

1. Kokouksen avaus
Tehtäväalueen pappi piti alkuhartauden. Ohjausryhmän varapuheenjohtaja Joonas Vartia avasi
kokouksen.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Päätös: Kirjattiin läsnäolijat. Todettiin, että Tuija Ollila on läsnä kertomassa Manchesterin
vierailusta.

3. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin – asialistaan lisättiin kiireellisenä asiana Tesfaye Nigusun opintojen tuen
jatkaminen.

4. Ystävyysseurakuntatoiminta

Anne Sihvonen, Tuija Ollila ja Jukka Jormanainen kertoivat Manchesteriin tehdystä vierailusta:
Matkan tarkoituksena oli tutkia, löytyisikö sieltä meille sopivaa ystävyysseurakuntaa. Vierailun
aikana tutustuttiin keskenään hyvin erilaisiin Englannin anglikaanikirkon seurakuntiin. Oli
mielenkiintoista nähdä, miten paikalliset seurakunnat ovat etsineet omaa paikkaansa monin
tavoin muuttuneissa toimintaympäristöissä.
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Selkeitä haasteita seurakunnille olivat esimerkiksi jäsenmäärien lasku ja siihen liittyen
niukkenevat (työntekijä)resurssit. Näihin haasteisiin näimme vastattavan esimerkiksi
jumalanpalveluselämän kehittämisellä, aktiivisella vapaaehtoistyöllä, kirkkojen yhteistyöllä
tilankäytössä ja ulkopuolisen rahoittajan yhteisöprojektilla. Viimeksi mainitusta meille esiteltiin
yhdessä kirkossa toimi projekti, jolla kotoutettiin kirkon lähipiirissä asuvaa
maahanmuuttajataustaista muslimiväestöä.
Tutustuimme erityisesti St. James & Emmanuel-seurakuntaa, jota hiippakuntien
ystävyystoiminnan yhteyshenkilö Jo Farnforth suositteli meille ystävyysseurakunnaksi
vierailtuaan Pirkkalassa. Yleisvaikutelmaksi jäi, että voisimme oppia toisiltamme – jo lyhyt
vierailu herätti puolin ja toisin kehittämisajatuksia. Vierailun jälkeen on käyty keskustelua
vastavierailusta, jonka jälkeen voitaisiin arvioida jatkoa. Tällä hetkellä etsitään ensi syksyltä
sopivaa ajankohtaa, jolloin Nick Bundock (seurakunnan johtava pappi) – ja toivottavasti
muitakin – voisi vierailla Pirkkalassa.
Tehtäväalueen pappi kertoi: Valjalan seurakunnan kirkkoherra ja emäntä vierailivat pääsiäisen
jälkeen Pirkkalassa. Valjalan seurakunta panostaa tällä hetkellä lapsityöhön koulussa ja
päiväkodissa. Tätä työtä meidän on hyvä tukea – keinoja mietitään yhdessä vielä kuluvan
vuoden aikana.
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja sekä tehtäväalueen pappi osallistuivat valjalalaisten
vierailun jälkeen Tampereella järjestetyille ystävyysseurakuntapäiville: Päivien työskentelyissä
korostui ajatus siitä, että ystävyysseurakuntatoiminta ei ole enää vain yhdensuuntaista
auttamista – jollaiseksi se ehkä yhä mielletään – vaan vuorovaikusta ja yhdessä oppimista.
Samoin toiminta tulee nähdä laaja-alaisesti ja toteuttamisen mahdollisuudet voivat olla
työalojen yhteisiä projekteja, vierailujen, leirien ja retkien muodossa.
Päätös: Merkittiin ystävyysseurakuntatoiminnan kuulumiset tiedoksi.

5. Yhteisvastuu 2018 ja seurakuntaan jäävän osuuden jakaminen

Keräyspäällikkö kertoi keräyskuulumiset, tapahtumat ovat toteutuneet aika lailla suunnitellusti:
Talvitapahtuma, lipaskeräys kauppojen auloissa, Savolaista sananrieskoo kirjastossa ja
Sirpakassa, Yhteisvastuu-konsertti, neulekisa. Keräystulos lasketaan touko-kesäkuun
vaihteessa.
Sirkka Nylund esitteli alustavaa suunnitelmaa siitä, miten seurakuntaan jäävää ja toisen asteen
opintojen tukemiseen käytettävää keräysosuutta haetaan diakoniatyöltä. Rahaa on käytössä
arviolta noin 2000€ - ehkä hieman enemmänkin. Jatkovalmistelua evästettiin näillä ajatuksilla:
- tukea voidaan myöntää riippumatta siitä, missä vaiheessa opintoja hakija on
- sovittiin, että hakuaika päättyy elokuun lopussa, joten valmistellaan hakuprosessi ripeästi
- myös avustusten myöntämisen täytyy tapahtua sutjakkaasti
- haku on yksinkertaisinta ja tietoturvallisinta toteuttaa Katrina-ohjelman lomakkeen avulla
- voidaan myöntää erisuuruisia avustuksia (esimerkiksi 50- 500€) riippuen hakemusten
määrästä ja hakijoiden elämäntilanteista
- jos rahaa säästyy, sitä voidaan käyttää lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen, kuten
aiemmin on ollut puhetta.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi jatkovalmistelua varten.

6. Pirkkalan seurakunnan Pipliaseuralle antaman talousarvioavustuksen kohdentaminen

Suomen Pipliaseuran osuus kirkon lähetysjärjestöille annettavasta avustuksesta on 8 % eli noin
8 378€. Tätä avustusta ei ole tähän asti kohdennettu.
Pipliaseura etsii seurakuntia tukemaan uutta Lukutaitoa naisille Afrikassa –hanketta:
”Teemme hanketta tukevien seurakuntien kanssa määräaikaisen yhteistyösopimuksen, jossa
määritellään vuosittainen tavoitesumma, tukikauden kesto sekä Pipliaseuran hankeraportointi.
Hankkeen ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2022 loppuun. Seurakunta suunnittelee itse,
tapahtuuko tavoitesumman kerääminen jonkin seurakunnan vapaaehtoisryhmän voimin vai
talousarvioon sidottuna tukena.”
Vastaavat viranhaltijat esittävät, että Pirkkalan seurakunta tekee yhteistyösopimuksen, jonka
kannatustavoite on 8 000€.

Päätös: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta solmii Suomen
Pipliaseuran kanssa yhteistyösopimuksen, jonka kannatustavoite on 8 000€.

7. Pirkkalan seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle antaman talousarvioavustuksen
kohdentaminen
Lähetysyhdistys Kylväjän osuus kirkon lähetysjärjestöille annettavasta avustuksesta on 14 % eli
noin 14 660€. Tästä summasta 3000€ on kohdennettu vammaisten urheilulähetystyöhön
Mongoliassa.
Meille on tarjottu mahdollisuutta kutsua perhe nimikkoläheteiksi ja solmia yhteistyösopimus
heidän työnsä tukemiseksi Kylväjän kautta. Perhe ovat lähdössä elokuun lopussa 2018
Kaukasiaan, työhön muslimien parissa.
Perhe tukemista puoltaa sekin, että varhaiskasvatuksen puolelta on kysytty, onko meillä
lähetteinä perhettä, jolla on pieniä lapsia. Yhteydenpito tällaiseen perheeseen siis kiinnostaa.
Vastaavat viranhaltijat esittävät, että perheen tukemisesta tehdään yhteistyösopimus, jonka
kannatustavoite on 10 000€.
Päätös: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että perheen tukemisesta tehdään
Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa yhteistyösopimus, jonka kannatustavoite on 10 000€.
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8. Diakonian työntekijätilanne ja –tarve
Tehtäväalueen pappi taustoitti: 3. diakonian viranhaltija aloitti vuoden 2001 alkupuoliskolla,
tehtävään kuului aluksi myös perhetyötä mutta tämän uuden viran tehtävänkuvaus täyttyi pian
diakoniatyöstä. Tällä hetkellä tätä virkaa hoitaa sijainen. 2. diakonian viranhaltija on tällä tietoa
jäämässä eläkkeelle vuoden 2019 aikana. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka
perustettiin lähetys- ja pyhäkoulusihteerin viran tilalle muutama vuosi sitten.
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan perustaminen on tuonut lisäresurssia diakonian
puolelle, laskennallisesti 10 % on kansainvälistä diakoniaa. Tehtävänkuvaukseen sisältyy
maahanmuuttajatyö, Kirkon Ulkomaanavun ja Reilun kaupan yhdyshenkilönä toimiminen sekä
Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen – kuluvana vuonna viranhaltija on myös
Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkö.
Arvioitiin diakoniatyön työntekijätilannetta ja –tarvetta. Miten asia näyttäytyy
luottamushenkilöiden, miten työntekijöiden näkökulmasta? Selvitäänkö työstä nykyisillä
resursseilla? Mitä jää tekemättä?
Esiin nousseita ajatuksia – joiden voi ajatella peilaavan ei vain nykyhetkeä vaan myös menneitä
vuosia:
- Pirkkalan seurakunnan diakoniatyö ei tee päihdetyötä
- Kommentti: päihdetyö oli vielä viime vuosikymmenellä yhden työntekijän
tehtävänkuvauksessa (Kulman kundit, leirit) mutta työpanosta suunnattiin myöhemmin
toisaalle
- lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan tehtäväkenttä näyttää laajalta, liian suuri työmäärä?
- työtä on jouduttu rajaamaan, kun on tullut kokemus ylityöllistymisestä tai törmäämisestä
omiin rajoihin ja jaksamiseen
- esimerkki työn rajaamisesta: seurakunta ei ole enää mukana kriisityössä (kunnan kanssa),
ehkä sittenkin pitäisi olla
- diakoniseen perhetyön voisi panostaa paljon nykyistä enemmän ja vaikuttavammin – nyt se
on ohut siivu yhden viranhaltijan työtä: niiden perheiden diakoninen kohtaaminen, joissa
on päihde/huume/lääkekäyttöön liittyviä ongelmia
- perhetyön diakoni?
- LAPE- yhteistyössä seurakunta on otettu hyvin vastaan mutta onko meillä resursseja olla
mukana, kun suunnittelu muuttuu työksi?
- se, mitä nyt tehdään, hoituu nykyisillä työntekijäresursseilla – mihinkään uuteen isompaan
ei enää venytä
- työntekijät tapaavat ihmisiä, jotka sinnittelevät ja lykkäävät avun hakemista – emme ole
riittävästi etsimässä ja kohtaamassa
- tuetaanko vapaaehtoista ystävätoimintaa riittävästi?
- Pirkkala kasvaa yhä, väestö ikääntyy suhteessa paljon
- omaishoitajien tuki
- palvelukotien määrä on kasvanut, hartauksien määrä on lisääntynyt, kysyntää olisi
enempäänkin
- diakoniatyön johdonmukaiseen kehittäminen puuttuu - kuuluu lähinnä vastaavalle papille,
jonka osaaminen/ aika ei taida tähän riittää
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Keskustelu tiivistettiin asioihin, jotka pitäisi hoitaa nykyistä paremmin: päihdetyö, diakoninen
perhetyö, diakoniatyön johtaminen ja kehittäminen sekä väestön ikääntymisen tuomiin
haasteisiin vastaaminen. Tähän tarpeeseen vastaaminen edellyttää sekä nykyisten
tehtävänkuvien uudelleen arviointia että lisäresurssia.
Päätös: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta perustaa 4. diakonian
viran.

9. Tesfaye Nigusun opintojen tuen jatkaminen
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja kertoi, että Tesfaye opintoja on tuettu kirkkoneuvoston
päätöksen mukaisesti 560 € kuukaudessa, opintovuositasolla kertyy näin 6720€. Opintovuosi
päättyy heinäkuun lopussa 2018, jolloin tuki on jatkunut kaksi vuotta. Tesfaye on edennyt
opinnoissaan hyvin. Jäljellä on kaksi sosiologian kurssia ja pro gradu tutkielma. Hän on
ilmoittanut, ettei saa opintojaan valmiiksi ennen syksyä. Tesfaye on hakemassa toukokuussa
oleskelulupaa jatkaakseen opinnot loppuun syyslukukauden aikana. Hän anoo jatkoa
seurakunnan tuelle syyslukukauden ajaksi.
Opintojen tukemiseen sisältyi ajatus vastikkeellisuudesta. Tesfaye on ollut mukana
toteuttamassa vuoden 2018 rippikoulujen diakonia- ja lähetyspäiviä. Tulevana kesänä hän
osallistuu yhdelle rippikoululeirille. Kuullut Sirpakan vapaaehtoiset kannattavat opintojen
tukemista vuoden 2018 loppuun.
Ehdotus: Tesfaye Nigusun tukea jatketaan lähetystyön myymälä kahvila Sirpakan tuotonjaosta
vuoden 2018 loppuun 560 € kuukaudessa.
Päätös: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Tesfaye Nigusun opintoja tuetaan
elokuusta joulukuuhun 2018 Sirpakan tuotonjaon kautta 560 € kuukaudessa.

10. Lähetysjuhlat Kuopiossa ja vuosikokousedustajien valinta
Lähetysjuhlille tehdään kaksipäiväinen retki (26.5.- 27.5), mukaan mahtuu, ilmoittautumiset
Annelle.
Päätös: Ohjausryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että edustajiksi Lähetysseuran
vuosikokoukseen valitaan Anne Sihvonen ja Jukka Jormanainen.

11. Sirpakka: kävijätilastot, kesän aukioloajat ja kesätyöntekijät
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja kertoi Sirpakan kävijäseurannasta, kahden viikon ajalta,
viikoilla 10 ja 11:
- Viikolla 10 asiakkaita 239 ja viikolla 11 198.
- Viikon vilkkain päivä oli molemmilla viikoilla perjantai
- Hiljaisinta on klo 15-17 keskellä viikkoa.
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Viikoissa oli isoja eroja, toisena keskiviikkona asiakkaita 57 ja toisena 15 (Jälkimmäinen oli
samalla koko seurantajakson hiljaisin päivä.)
Vilkkaimpana päivänä kävijöitä oli 74
Keskimäärin asiakkaita kävi 44 päivässä
Tähän lukuun eivät sisälly iltakäyttäjät
Tietoja hyödynnetään kesän aukiolossa ja toiminnan suunnittelussa

Sirpakka on ensimmäistä kertaa kokeiluna auki koko tulevan kesän. Vapaaehtoisten viiden
viikon loma-ajaksi, joka sijoittuu heinäkuuhun, Sirpakkaan palkataan kaksi nuorta
kesätyöntekijää. Heidät on hiljattain haastateltu ja valittu 59 hakijan joukosta. Sirpakka on auki
kesäkuussa klo 10-17 ja heinäkuussa klo 10-15.
Kesäaukioloa tuetaan myös kirkolle rakennettavalla kirkon pyhiinvaellusreitillä, johon liitetään
käyntikohteena Sirpakka. Lähetys- ja aikuistyö valmistelevat reittiä vapaaehtoisten kanssa
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Tehtäväalueiden kuulumiset
Päätös: Todettiin, että nyt takki on tyhjä – ei kerrottavaa, seuraavalla kerralla.

13. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.

14. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Ainakin toimintasuunnitelmat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Seuraava kokous
Todettiin, että mahdollisia päiviä on vähän – johtuen muun muassa talousarvion
valmisteluaikataulusta.
Päätös: Kokous on 31.5 klo 18-20 seurakunnan toimistolla.
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16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Jukka Jormanainen
sihteeri
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