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DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika

20.11. 2018 klo 18- 19.55

Kokouspaikka

Tiinan Kotiruoka

Jäsenet
Jorma Schukoff, kirkkoneuvoston edustaja
Tuuli Rajala, jäsen
Osmo Palvanen, jäsen
Heli Söderholm-Laakso, jäsen
Sirpa Pajunen, puheenjohtaja
Joonas Vartia, jäsen
Sirkka Nylund, diakoniatyöntekijä
Päivi Marttila, diakoniatyöntekijä
Anne Sihvonen, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Jukka Jormanainen, tehtäväalueesta vastaava pappi, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Aloitettiin ruokavirrellä ja puurolla. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Päätös: Merkittiin läsnäolijat tiedoksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin asialista.

4. Yhteisvastuukeräys 2019

Anne Sihvonen kertoi Keniaan suuntautuneesta Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilömatkasta,
hiippakunnallisesta Yhteisvastuu-startista ja vuoden 2019 keräyksestä. Keräyksen teemana on
lasten ja nuorten koulutuksen tukeminen. Esiteltiin myös Pirkkalan seurakunnan
keräyssuunnitelma.
- tuotonjako keräystuotosta: 60 % Kirkon Ulkomaanavun kautta katastrofiapuun, 20 % Kirkon
diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun Suomessa ja 20 %
paikallisseurakunnan tekemään avustustyöhön
- Kenian luoteisosan pakolaisleirillä elää noin 190 000 Etelä-Sudanista paennutta, leiri ja
leirin koulut elävät ulkoisen avun varassa
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Yhteisvastuu-startissa korostettiin, että muitakin keräystapoja kuin lipaskeräys tarvitaan.
Seurakuntaan on päätetty hankkia toinen iZettle-maksupääte tukemaan lipaskeräystä ja
Yhteisvastuu-tapahtumia. Varhaiskasvatuksen järjestämä Talvitapahtuma avaa keräyksen
helmikuun toisena sunnuntaina. Koululaisia osallistetaan 8. toukokuuta järjestettävän
Yhteisvastuu-konsertin kautta. Tämä konsertti on 8-luokkalaisten projekti.
Miten uudet luottamushenkilöt mukaan keräykseen?
- hyvä infotilaisuus tarvitaan, olisiko tiistai viikonpäivistä sopivin
- paikalliset maahanmuuttajat mukaan infoon
- mietittiin tapahtumia: peräkonttikirppis, Vähäjärven ympärikävely, rusettiluistelu tai joku
muu vastaava, jonka toteutukseen luottamushenkilöt tai uusi ohjausryhmä voisivat
osallistua
Vuoden 2019 paikallinen kohde?
- jatketaan samalla paikallisella kohteella kuin vuonna 2018 (
- Seurakuntaan jäävä osuus vuoden 2018 keräyksen tuotosta käytettiin pienituloisten
perheiden lasten ja nuorten opintojen tukemiseen. Keräystuotolla tuettiin koulukirjojen tai
muiden tarvikkeiden hankintaa. Tukea myönnettiin ammattiin opiskelijoille ja lukiolaisille.
Todettiin, että keräyspäällikkönä jatkaa Anne Sihvonen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Kansanlähetyksen sopimuksen täydentäminen

Hanna ja Toni Lindholmin sopimus jatkuu entisellään, kannatustavoite 9300 €
vuodessa.
Lähettien Virpi ja Mika Juppalan lähdön siirtyessä Pirkkalan seurakunta on
tukenut Diakoninen tuki Lähi-Idässä projektia 6000 € kannatustavoitteella Suomen
Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta vuodeksi 2018 tehdyllä sopimuksella. Sopimusta
tehdessä päätettiin, että Kansanlähetykselle kohdistuva tuki tarkistetaan uudelleen
vuodelle 2019.
Lähettäjäyhteyksien koordinaatti Hanna-Mari Vuorinen tarjoaa mahdollisuutena
jatkaa diakonista tukea Lähi-Idässä Annu ja Pedro Sandroksen työn kautta tai
sitten ottaa Annu ja Pedro Sandros uusiksi nimikkoläheteiksi. Kolmas vaihtoehto on
harkita kokonaan uutta nimikkolähettisopimusta.
Viranhaltijat ehdottavat, että jatketaan Diakonista tukea Lähi-Idässä toistaiseksi,
eli nykyiseen sopimukseen ei tarvitse tehdä muutoksia.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi, että nykyinen nimikkokohdesopimus Kansanlähetyksen
kanssa (Diakoninen tuki Lähi-Idässä) jatkuu toistaiseksi, mikä samalla saatetaan
kirkkoneuvoston tietoon
6. Sirpakan talousarvion ongelmat
Sirpakan kehittämistiimissä on keskusteltu vapaaehtoisten palautteen pohjalta
Sirpakan kulujen kohdentumisesta. Sirpakkaan on budjetoitu uudet pöydät ja
dataprojektori vuodelle 2018. Pöytiä ja projektoria ei kuitenkaan ole hankittu, koska
tällä hetkellä Sirpakan budjettiin kohdistuneet kulut vähentävät myyntivoittoa.
Tämä on lähetys-ja kansainvälisen työn ohjaaja Sirpakan tiimiläisten ja vastaavan
papin mielestä kyseenalaistettava asia. Vapaaehtoistyössä olevien leipojien ja
myyjien kahvilatoiminnasta saatu voitto ei tulisi pienentyä kiinteistön hoitoon ja
kalustoon liittyvistä kuluista.
Myyntivoiton suuret vähennykset tuovat ristiriitaisen tilanteen, missä toisaalta
kahvilaa toivotaan kehitettävän, mutta toisaalta ei haluta myyntivoiton vähentyvän.
Tilannetta on kärjistänyt entisestään esim. loma-aikojen kahvitustoiminta muissa
seurakunnan tiloissa, missä kahvia on tarjottu ilmaiseksi.
Pöytiä ja tuoleja – kuten tulevaa projektoriakin – käyttävät muutkin seurakunnan
tehtäväalueet. Tässä mielessä kahvilan kalusteiden hankinta voidaan rinnastaa
vaikkapa Veskan Kapsäkin kalustamiseen. On vaikea ymmärtää, miksi Sirpakkaa
kohdellaan eri tavoin kuin muita seurakunnan toimitiloja.
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja kertoi, että asia on edennyt kokouskutsun
lähettämisen jälkeen. Viimeksi asiasta keskusteltiin johtoryhmässä. Tuon
keskustelun seurauksena kiinteät kalusteet ja vastaavat sekä siivous ovat jatkossa
lähetyksen talousarviossa – eivätkä siten vähennä Sirpakan tulosta. Vastikkeet ja
sähkö sisältyvät talousarviossa asunto- ja liiketiloihin.
Ohjausryhmä oli tyytyväinen asian eteen tehtyyn työhön ja saavutettuun
lopputulokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Ajankohtaista diakonia-avustuksista
Sirkka Nylund kertoi, että talousarvion diakonia-avustuksiin varatusta määrärahasta käytetään
2/3 ruoka-avustuksiin ja 1/3 muihin avustuksiin. Määrärahasta on nyt käytetty noin 10 000€.
Uusia asiakkaita on tullut mutta määräraha näyttää riittävän, koska avustuskäytäntöä on
taannoin muutettu.
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Joulukuu on avustusten suhteen vilkasta aikaa. Viranhaltijat ovat ajatelleet, että tänä vuonna
hankittaisiin Citymarketin lahjakortteja 1600€ edestä.
Diakoniatyöntekijät ovat myös päättäneet, että pienintä ruoka-avun maksuosoitusta on syytä
korottaa – sen on ollut jo pitkään ennallaan. Ensi vuoden alusta pienin maksuosoitus olisi
nykyisen 24€ sijasta 30€.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

8. Ystävyysseurakuntatoiminta, Manchester
Meillä oli vieraita St. James & Emmanuel- seurakunnasta 25.11.-28.11.2018.
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja kertoi vierailusta. Jaettiin omia kokemuksia
vieraiden kohtaamisesta. Mitä tämä ystävyysseurakuntatoiminta voisi jatkossa olla?
Vieraiden kanssa käydyissä keskusteluissa tulivat esiin ainakin nämä asiat
ystävyysseurakuntatoiminnan jatkosta ja sisällöstä:
- Rukouspyyntöjen jakamista
- Tiedottamista jostain toiminnan osa-alueesta seurakuntiemme nettisivuilla,
ainakin linkit toistemme sivuille
- Videoklippien lähettämistä puolin ja toisin (esim. alkavissa Majatalo-illoissa?)
- Messun striimaus
- Toiminnan/ideoiden vaihtoa (jouluenkelit)
- Yhteinen projekti
- Työntekijävaihto

Päätös: Merkittiin tiedoksi

9. Ysävyysseurakuntatoiminta, Valjala
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja ja tehtäväalueen pappi kertoivat kuvin ja sanoin
vierailusta 15.11.- 18.11.2018. Matkan tavoitteena oli tutkia yhteisen lasten/perheleirin
järjestämistä kesällä 2019. Reissu tehtiin yhdessä varhaiskasvatuksen ja kouluikäistyön
työntekijöiden kanssa, yhteensä matkassa oli 7 työntekijää.
- Vierailtiin Valjalan koulussa, jossa on noin 100 oppilasta. Seurakunnan koulussa
järjestämään pyhäkouluun osallistuu 20 oppilasta. Vierailun aikana kohtasimme kaikki
koulun oppilaat.
- Valjalan koulu tarjosi tilojaan yhteisen leirin majoitus- ja ohjelmatilaksi, tätä myös Valjalan
seurakunta näytti toivovan. (Työntekijöiden havainto oli kuitenkin, että koulussa on
merkittävä sisäilma-ongelma, useampi työntekijämme sai oireita vierailun aikana.)
- Tutustuttiin Pühan seurakunnan leirikeskukseen. Tämä paikka soveltuu erinomaisesti
yhteisen leirin tukikohdaksi. Leirivuorokauden hinta täysihoidolla on noin 30€/leiriläinen.
Varattiin alustavasti leiri-aika heinäkuulta ja sovittiin alustavasti jatkovalmisteluista.
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Valjalan kirkon katon pitkäaikainen vesivuoto on homehduttanut kirkon seiniä, nyt myös
välikatosta alkaa tippua rappauslaastia. Kirkkoherra Nelis kertoi, että edessä on kirkon
katon uusiminen sekä sisäkaton ja seinien korjaus.
Pirkkalan seurakunnan talousarviotuen avulla osa Pappilan (Pastoraatin/Talvikirkon)
ikkunoista uusitan vielä tämän vuoden puolella, loput myöhemmin. Myös muuta Pappilan
kunnostusta on toiveissa, jos rahoitus järjestyy.
Tehtäväalueen papin mielestä Pirkkalan seurakunnan taloudellinen tuki on järkevää
suunnata Pappilan korjauksiin – palkkaustuen ohella. Yhteyksiä Valjalaan vahvistaisi myös
se, jos seurakuntalaiset voisivat osallistua Valjalan seurakunnan tukemiseen vapaaehtoisesti.
Mitä nämä keinot voisivat olla?
Päätös: Merkittiin Valjalan kuulumiset tiedoksi. Samalla ohjausryhmä ehdottaa, että
Valjalan seurakunnan avustamiseksi kerättäisiin kirkkokolehteja.

10. Jouluaikaan liittyvät asiat
-

Pappilan joulutaloviikko alkaa pian, myös ohjausryhmän tehtäväalueet ovat mukana
Adventin Joulubasaari: Arpajaisvoitoiksi kelpaavia tuotteita voi tuoda srk-toimistoon
Lasten Joulutoivepuu tulee 1. Adventtina kirkolle (puun lahjat ovat hintaluokassa 30-25€)
Joulun lapsi-keräys pyörii jo Sirpakassa
Pirkkalan joulukalenteri, luukut eri puolilla Pirkkalaa
Joulusaunakassi – kuten aiempinakin vuosina

Päätös: Merkittiin tiedoksi

11. Diakonian osaamistarvekartoituksen tulokset
Tehtäväalueen pappi esitteli taannoisen työskentelyn tuloksia. Todettiin, että niitä voidaan
hyödyntää uusien luottamushenkilöiden koulutuksessa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

12. Tehtäväalueiden kuulumiset
-

Koulun ylijäämäruuan jakelun on tarkoitus käynnistyä kirkolla 5. helmikuuta. Seurakunta
antaa tilan ja kunnan työtoimi vastaa ruuan jakelusta. Mukana myös diakoniatyöntekijä.
Nuolialan koululla pidettiin Jukka Rönneikön luento aiheesta ”Kun omainen ikääntyy”.
Hyvä ilta, osallistujia olisi voinut olla enemmänkin kuin paikalla olleet noin 20.
Tesfaye Nigusu valmistuu ja siirtyy Etiopiaan Suomen Lähetysseuran palvelukseen.
Lähtöjuhlaa vietetään to 22.11 klo 13 alkaen Sirpakassa
Kunnalta – ja seurakunnalta – puuttuu tila, johon koota lyhytaikaisesti avustustavaroita ja
huonekaluja. Onko hyviä ehdotuksia?
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13. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
14. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Uusi ohjausryhmä aloittaa perehdytyksellä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Seuraava kokous
Päätös: Jos nykyisen ohjausryhmän kokousta vielä tarvitaan, sihteeri ottaa yhteyttä
puheenjohtajaan.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.55.

Jukka Jormanainen
sihteeri
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