PÖYTÄKIRJA RAUTALAMMIN EL - SEURAKUNNAN AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA
AIKA: 080315 klo 16.00
PAIKKA: Seurakuntatoimiston takahuone

OSALLISTUJAT:
Jäsenet:
Risto Palokangas
Minja - Riina Nenonen
Eeva-Liisa Puranen
Leo Väänänen (varamiehenä poisjäävien tilalla)
Veli-Jussi Jalkanen

Muita äänioikeudettomia mutta paikalla olevia:
Pekka Tuovinen
1. KOHTA: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Kutsut olivat menneet yli 3 vrk aikaisemmin
osanottajille.
2. KOHTA: Puheenjohtajan valinta
Aikuistyön johtokunnan PJ Veli-Jussi Jalkanen johti puhetta.
3. KOHTA: Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys, joka oli ollut kutsun liitteenä, hyväksyttiin.
4. KOHTA: Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Puranen ja Leo Väänen
5. KOHTA: Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirjaa pidetään esillä seurakuntatoimistossa pöytäkirjan tarkastajien tarkastuksen jälkeen.
6. KOHTA: Keskustelu ja ideointi seurakuntaa kehittävistä toimista.
Kokous keskusteli useista aikuistyön johtokunnan työalaan kuuluvista aiheista. PJ esitteli
kokoukselle keräämänsä luettelon eri ihmisiltä saamistaan kehittämisajatuksista. Tässä vaiheessa
seuraavia uusia asioita päätettiin jatko - kehittää ja pyrkiä saamaan aikaan:
- Aki Virran lauluilta niin että Akille maksetaan vetäjäkorvaus ja alkaen jo tänä keväänä ennen
kesää.
- Kerhotoiminnan elvyttämistä keinona saada ihmisiä yhteen, keskustelemaan ja pohtimaan
jotakin aihepiiriä joka liittyy luomakuntaan, ihmisten yhteyteen ja henkiseen tai hengelliseen
hyvinvointiin osana yksinäisyyden ja erillisyyden torjuntaa Rautalammilla. Sopivina kerhoita tuli
esille
a) Ohjattu vanhojen ihmisten tarinailta, vetäjä etsitään.
b) Parisuhderyhmä vetäjinä ainakin Marita ja Markku Leskinen ja mahdollisesti myös Mervi ja
Veijo Saaristo

c) Luonto – Kosmos kerho johon kaavailtiin 3-4 alustajaa joista kukin hoitaisi 1-2 tapaamista
vuodessa. Vetäjiksi olivat jo tässä vaiheessa valmiita Pekka Tuovinen/astronomia, Risto
Palokangas/linnut.
d) Terveyskerho, vetäjänä Veli-Jussi Jalkanen
e) Lennokkikerho nuorille joka hyödyntäisi modernien kauko-ohjattavien lennokkien
tekniikkaa. Vetäjä etsitään.
f) Nuorten seikkailukerho jonka päävetäjänä voisi olla nuoriso-ohjaaja jota vapaaehtoiset
vanhemmat avustaisivat.
Aihe sai aikaan niin vilkkaan keskustelun että muiden kehittämistoimien valmistelulle ei
jäänyt aikaa vaan päätettiin jatkaa tämän asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa nyt
keväällä.
7. KOHTA: Muut asiat.
Päätettiin pyytää diakoni Anttia pitämään listaa käymistään kotikäynneistä josta selviäisi paikka ja
päivä.
Muissa asioissa päätettiin myös alkaa tiedottamaan aikuistyön johtokunnan asioista seurakunnan
palstalla Rautalampilehdessä.
8. KOHTA: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.
Rautalammilla 22.3.2015
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