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DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika

20.9. 2018 klo 18- 19.30

Kokouspaikka

toimiston kokoushuone

Jäsenet
Jorma Schukoff, kirkkoneuvoston edustaja
Tuuli Rajala, jäsen
Pirjo Salminen, jäsen
Heli Söderholm-Laakso, jäsen
Sirpa Pajunen, puheenjohtaja
Jukka Jormanainen, tehtäväalueesta vastaava pappi, sihteeri
Maiju Seppä, vs. diakoniatyöntekijä

1. Kokouksen avaus
Tehtäväalueen pappi piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Päätös: Merkittiin läsnäolijat tiedoksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin asialista.

4. Yhteisvastuukeräys 2018

Maiju Seppä esitteli Yhteisvastuukeräyksen tuotonjaon:
- ohjausryhmässä päätettiin aiemmin, että omaan seurakuntaan jäävä Yhteisvastuukeräyksen
tuotto (3 100€) jaetaan hakijoille (toisen asteen opiskelijoille) 100-300 €:n suuruisina
stipendeinä
- hakuaika oli 27.6.-31.8.2018, hakijoita oli yhteensä 19
- hakijoista 12 suoritti ammatin perustutkintoa, 2 ammatin perustutkinnon kanssa lukiota, 5
hakijoista oli lukiota käyviä nuoria
- saapuneet hakulomakkeet käsiteltiin diakoniatiimissä
- kaikkien stipendiä hakevien perusteluissa oli avustuksen myöntämiseen hyvät perustelut,
päädyimme myöntää kaikille yhtä suuret 300 €:n avustukset
- koska Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä raha oli vain 3 100 €, myönnettiin
loppu 2 600 € diakoniarahastosta, jossa oli tarkoitukseen soveltuvia lahjoitusvaroja
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Valtuustoaloite

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9/2018 siirtänyt merkkipäiväruokailuihin
liittyvän valtuustoaloitteen (9.8.2018) diakoniatiimin valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”seurakunta luopuisi korvauksen pyytämisestä
saattajilta, sillä he tekevät arvokasta työtä auttaessaan kutsuttuja pääsemään
kirkolle”.
Ohjausryhmän kokouksessa 5/2015 asiaa käsiteltiin vuoden 2016 talousarvion
laadinnan yhteydessä – tehtäväalueesta vastaava pappi nosti syntymäpäiväjuhlat
esille:
Eläkeläisten syntymäpäiväjuhlat
- Edellisessä kokouksessa tehtäväalueen pappi kertoi, että nykyistä käytäntöä ei voida enää jatkaa.
Kaikki kutsuttavat eivät enää mahdu kahteen vuosittaiseen juhlatilaisuuteen, myös juhlan
kustannukset ovat suhteellisen korkeat (muistio 4/2015). Tuolloin tehtäväalueen papin
ehdotuksena oli, että juhlia järjestettäisiin vain tasavuosikymmeniä täyttäville.
- Jorma Schukoff toi terveisiä kirkkoneuvoston kokouksesta, jossa asiasta oli keskustelu
ohjausryhmän kokousmuistion pohjalta: Mitään ei saa muuttaa. Kirkkoneuvosto haluaa, että
käytäntö säilyy nykyisellään eikä kutsuttavia ikäryhmiä karsita.
- Tehtäväalueen pappi totesi, että seurakunta kutsuu syntymäpäiväjuhlille nykyisellään
kohtuullisen usein: Puolison kanssa pääsee osallistumaan käytännössä kahdesti viiden vuoden
sisällä. Yksin eläville osallistumismahdollisuus tulee viiden vuoden välein.
- Keskustelussa todettiin myös, että juhlilla on suuri merkitys kutsutuille. Näin tavoitetaan myös
heitä, jotka eivät ehkä muuten osallistu säännöllisesti seurakunnan toimintaan.
- Sovittiin vuoden mittaisesta kokeilusta. Diakonia järjestää vuonna 2016 kolme
syntymäpäiväjuhlaa samoille ikäluokille kuin aiemminkin – tämä sillä pienellä varauksella, että
kolmannelle juhlalle löydetään kalenterista vapaa ja sopiva sunnuntai. Syntymäpäiväjuhlien
jatkosta päätetään vuoden 2016 kokemusten pohjalta.

Syntymäpäiväjuhliin on palattu ohjausryhmän kokouksessa 4/2016 seuraavasti:
Yhteenveto vuoden 2016 syntymäpäiväjuhlista
Diakonisesta vanhustyöstä vastaava diakoniatyöntekijä kertoi, että vuonna 2016 järjestettiin
kolme syntymäpäiväjuhlaa merkkivuosia täyttäneille. Jokainen syntymäpäivävieras voi ottaa
mukaansa myös avecin.
Kolmeen juhlaan osallistui yhteensä 380 henkilöä ja varsinkin vuoden viimeinen juhla täytti
seurakuntasalin liki ääriään myöten. Kahden juhlan ruokailu ostettiin ulkopuoliselta
palveluntarjoajalta, kevään juhlan ruuan valmisti Tiistaituvan/Kirkon keskiviikon vapaaehtoistiimi
Pirjo Tuominiemen johdolla. Näin ruokailukustannukset olivat yhteensä hieman yli 5 000€. Jos
kaikkien kolmen juhlan ruokailut olisi ostettu ulkoa, kustannus olisi ollut noin 7 500€/ vuosi.
Vuodelle 2017 on suunniteltu myös kolme syntymäpäiväjuhlaa. Asiasta ei ole vielä keskustelu
mutta Tiistaituvan/ Kirkon keskiviikon keittiötiimin voi ehkä ajatella vastaavan yhdestä
ruokailusta tai sitten kaikki kolme ostetaan ulkoa.
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Tuuli Rajala ehdotti, että avecina osallistuva voisi maksaa 10€ ruuastaan (summa vastaa noin
puolta aterian arvosta). Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Kokouksessa 4/2016 päätettiin, että avec maksaa ruokailustaan 10€ ja että vuoden 2017
lopulla tarkastellaan kokemuksia. Tehtäväalueen pappi kertoi, että tätä käytäntöä on jatkettu
myös vuoden 2018 aikana, koska viranhaltijoiden juhlista ja järjestelyistä saama palaute ei ole
antanut aihetta muutokseen.
Tehtäväalueen pappi esitteli osallistujatilastoa vuosilta 2017 ja 2018:
Yhden juhlan osallistujamäärä on ollut viime ja tänä sadan hengen tienoilla – tämä määrä
seurakuntasaliin vielä hyvin mahtuu. Vuosina 2017- 2018 avec-maksuja on kertynyt 260-400€/
juhla eli maksaneita aveceja on ollut paikalla 26-40 henkeä. Siitä viranhaltijoilla ei ole
tilastotietoa, kuinka moni aveceista on ollut paikalla saattajana tai kuinka moni on jäänyt
saapumatta avec-maksun vuoksi.
Ruokailun ostohinta/ osallistuja on tällä hetkellä 20,50€. Vuoden 2019 osalta voidaan arvioida,
että kolmen merkkipäiväruokailun kokonaiskustannus on jonkin verran yli 6000€.
70-vuotiaiden – eli ensimmäinen syntymäpäiväjuhliin kutsuttava – ikäluokka näyttäisi lähivuosina
pienenevän. Seurakunnan jäsenrekisterin mukaan vuonna 2018 70 vuotta täyttää 167 ja ensi
vuonna 171 henkilöä. Tämän jälkeen ikäluokka laskee siten, että vuonna 2023 se on 127.
Muuttoliikkeen vaikutusta on vaikea arvioida.

Käytiin keskustelua valtuustoaloitteesta ja syntymäpäiväjuhlista. Esiin nousi seuraavia ajatuksia:
-

tehtäväalueen pappi totesi, että kolme vuosittaista juhlaa pystytään järjestämään – vielä
neljäs, joka sijoittuisi joulun alle, tuntuu kohtuuttomalta haasteelta
juhlan on syytä olla sopivalla tavalla juhlava ja arvokas, tilanahtaus ei kuulu juhlaan
jos kutsun saanut tuntee tarvitsevansa saattajan, saattaja voi osallistua maksutta
muut avecit ovat tervetulleita mutta heidän toivotaan maksavan 10€ hinnan ateriastaan,
kuten nykyisinkin
10€ on varsin kohtuullinen hinta ateriasta (myös verrattuna aterian ostohintaan, joka on
tällä hetkellä 20,50€/ henkilö)
jos pariskunnasta molemmat saavat kutsun samana vuonna, he voivat valita, mihin juhlaan
yhdessä osallistuvat
on tärkeää, että 70-vuotiaiden ikäluokka saa kutsun. 75-vuotiaiden kutsumisesta voitaisiin
luopua – eli seuraava kutsu tulisi 80-vuotiaille ja tästä eteenpäin kuten tähänkin asti
sitäkin kannattaisi harkita, löytyisikö nykyisen ruokailun tilalle joku toinen – hieman
halvempi mutta kuitenkin yhtä juhlava – vaihtoehto

Tehtäväalueen pappi totesi, että tämän vuoden kolmas juhla toteutetaan nykyisen käytännön
mukaan. Muutokset voidaan tehdä vuoden 2019 ensimmäisestä juhlasta alkaen.
Päätös: Merkittiin ohjausryhmän ajatukset tiedoksi. Niiden pohjalta diakoniatiimi antaa
lausuntonsa valtuustoaloitteeseen.
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6. Manchesterista 25.- 28.10.2018 saapuvan ryhmän vierailuohjelma
Kahdeksan hengen ryhmä Manchesterista saapuu vastavierailulle Pirkkalaan torstaina 25.10.
iltapäivällä ja he ovat vieraanamme sunnuntaihin 28.10. saakka osallistuen vielä silloin
Maailmojen messuun.
Aiemmin sovittiin, että ohjausryhmä ottaisi vastuuta lauantain 27.10 ohjelmasta Pappilassa klo
14-18 välillä. Todettiin, että ainakin kaikki läsnä olleet ohjausryhmän jäsenet pääsevät tuolloin
Pappilaaan. Ajatuksena olisi tarjota vieraille suomalaiseen syysluontoon liittyvä kokemus.
Säästä riippuen ohjelmaan voisi liittyä ohjelmaa laavulla tai kodalla: lättyjen paistoa ja
pannukahvit, ehkä jotain musiikkia? Pieni kirkkovenesoutukin onnistuu, säävarauksella. Vieraat
voitaisiin tuoda Uittamoon, sieltä saavuttaisiin kävellen Pappilan alueelle.
Todettiin, että vieraita on syytä etukäteen infota vaatetuksesta, lämmintä ulkoiluvaatetta. Ja
perjantai-illan saunomismahdollisuuteen liittyen uimapuvusta.
Kun lauantain ohjelman aikataulu tarkentuu, siitä infotaan ohjausryhmää.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Yhteisen leirin suunnittelu Valjalan seurakunnan kanssa
Pieni ryhmä varhaiskasvatuksen ja kouluikäistyön väkeä on menossa marraskuun lopulla
vierailulle Valjalan. Tarkoituksena on suunnitella Valjalan seurakunnan ja koulun kanssa
yhteistä leiriä kesälle 2019.
Tehtäväalueen pappi kertoi myös, että ensi vuoden talousarvioon esitetään pientä
lisämäärärahaa Valjalan pappilan ikkunoiden uusimiseksi. Osa rahasta voitaisiin kerätä
kirkkokolehdeilla ja näin tarjota seurakuntalaisille osallistumismahdollisuus.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

8. Tehtäväalueiden kuulumiset
-

-

vs. diakoniatyöntekijä Maiju Seppä kertoi ensimmäisestä kesästään Pirkkalassa: täällä on
yllättävän paljon toimintaa kesäaikana, liikkuvan seurakunnan tilaisuudet jäivät myös
mieleen ja avuntarvitsijoita riittää kesälläkin.
Sirpakka oli ensimmäistä kertaa koko kesän auki. Vapaaehtoisten myyjien loma-aikana
työskennelleet kaksi nuorta ovat saaneet kiitosta työstään – tämän kokeilun mahdollinen
jatko päätetään myöhemmin.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
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10. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Yhteisvastuukeräys 2019
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Seuraava kokous
Päätös: Sovittiin kokousajaksi 14. marraskuuta klo 18. Ajankohdan sopivuus
varmistetaan vielä nyt poissa olleiden työntekijöiden kanssa.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.35.

Jukka Jormanainen
sihteeri
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