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1. Aiemman kahvikokouksen satoa
Kokoonnuimme keväällä epävirallisesti kahville yhdessä varajäsenten kanssa. Tällöin käytiin läpi mitä
toimintaa Savitaipaleen kirkkopiirissä on (liite 1) ja todettiin paikallaolevien olevan/olleen mukana ainakin
seuraavissa:
jumalanpalvelusavustajana toimiminen
eri kuorot
diakonian tapaamiset (aamuolkkari, yhteinen pöytä, soppa ja soitto jne)
kauneimmat joululaulut
tapahtumien järjestäminen
raamattu- ja rukouspiiri
kouluyhteistyö
perhetyö, perheleirin organisointi
Toiveita tulevasta esitettiin, painopisteenä pyhän kokeminen ja pyhän äärelle löytäminen, eteenpäin
katsoen.

-Keskustelu jatkui näiden teemojen ympärillä.
Lasten ja perheiden toiminnasta kannettiin huolta. Todettiin että Savitaipaleella on tehty ja tehdään paljon.
Mietittiin tapoja kohdata pyhä ruuhkavuosien keskellä. Kuinka hiljentyä hetkeksi. Muistutettiin että
isovanhempia voi vanhempien lisäksi kutsua lasten kanssa toimintaan.
Nuorten toiminnasta kyseltiin bändikonsertin mahdollisuutta ja muistutettiin varhaisnuoriso- ja
nuorisotyön väliinputoajista, seiskaluokkalaisista.

Liitos kiinnostaa. Piirineuvosto haluaisi olla mukana etsimässä kirkkopiirien välistä yhteyttä. Hanna kertoi
alueella tehtävästä kouluyhteistyöstä.
Kyseltiin mahdollisuutta käynnistää naistenillat uudestaan.
Pitkän aikavälin tavoitteena mainittiin kirkon 100-vuotisjuhla 2024 ja siihen valmistautuminen.
Keskusteltiin myös Hakamäen uusista portaista, niiden viimeistelystä on tullut seurakunnan suuntaan
kyselyä.

2. Määräraha
Kirkkoneuvosto on kokouksessa 11.9.2019 määritellyt piirineuvostoille ensi vuodeksi määrärahan 1500€
toiminnan toteuttamiseen: mitä määrärahalla tehdään?

Perhetyö nousi toiminnan suunnittelussa painopisteeksi: Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa kirkkopäivä
tai nuotioilta ja hartaus Säkniemessä, tai talvikirkko ulkosalla.
Selvitetään mahdollisuutta tukea Hakamäen portaiden alaosan kaiteen rakentamista ja näin
esteettömyyttä.

3. Ehdotus ensi vuodeksi
Piirineuvoston tehtävä on tehdä ehdotus ensi vuoden toiminnaksi. Esitetään että toiminnan pohjana on liite
1 ja piirineuvosto liittyy tähän esittämällään tavalla. Lähdetään selvittämään kohdassa kolme esitettyjä
tavoitteita.

4. Keskusteluaihe: vapaaehtoistyö Savitaipaleen kirkkopiirissä ja meidän näkemyksemme
Keskusteltiin siitä mitä kaikkea jo tapahtuu. Päätettiin jatkaa pohdintaa siitä mitä tahdomme tehdä.

5. Tiedoksi tehty päätös piirineuvoston kokoonpanosta
Todettiin neuvoston päätös piirineuvoston jäsenistä.

6. Muut mahdolliset asiat
Neuvoston edustaja Anni Kilpiä oli lähettänyt viestin jossa hän kysyi, millaisia tavoitteita
piirineuvosto haluaa itselleen asettaa, ja mitä Savitaipaleella tarvitaan. Halutaanko osallistua
seurakunnan strategian suunnitteluun?
Tätä keskustelua jatketaan ensi vuoden puolella. Teemoiksi näyttävät nousevat perheet ja pyhän
kokeminen, kohtaamisen paikat sekä tuleva kirkon juhlavuosi.

Liite 1: Mitä

me teemme Savitaipaleella
vapaaehtoisia

Jumalanpalveluksia

n 60 vuodessa

toimituksia papit n 100, kanttori (t)

n 85 vuodessa

kinkerit

n 22 vuodessa

60-80? +kuorot

sielunhoito- tms. keskusteluja, toimituskeskusteluja 100-150 vuodessa?

Musiikki: konsertit, musiikkitilaisuudet

??

3-4 kuoroa

50?

virsipiiri

Diakonia
laitoshartaudet papit, diakonit, kanttori
päivystys
muu auttaminen (ruokakassit, avustusprojektit)

5

aamuolkkari

3

selvä päivä –ryhmä
soppa ja soitto

5-10??

retket ja tapaamiset
kotikäynnit
projektit: yhteinen pöytä, (naistenillat)

5

yv-keräys

30?

Nuorisotyö
rippikoulu

6

lastenleirit

15

isosleirit
varkkakerhot (kerhonohjaajien ohjaus ja koulutus)

5

tapahtumat (advis, toimintapäivät)

10

kouluvierailuja n 10 vuodessa
koulupäivystys viikoittain
aamunavaukset

avoimet ovet ja nuortenillat
isoskoulutus viikottain

Lapsityö
perhekerho
päiväkerhot
toimintaillat
kesäkerhot ja leiripäivät

5

syntymäpäivien muistaminen
päivähoitovierailut
talvitapahtuma

2-10

perheleiri

1-3?

Lähetystyö
myyjäiset

20??

lähetyspiirit

10

kirpputori

10??

tapahtumat ja tempaukset

15?

lisäksi
raamattupiirejä 3

5

rukouspiiri

1

avoin rukoustunti
majakkaillat

5

Sanan kevätpäivä

3

Naistenpäivät

6

Siioninvirsiseurat tms, herättäjän päivä

5

hetket Suvannossa

1

Vesperit

1

Säkniemen saunaillat

