LIITE 3
MUISTIO
Kuokkalan alueneuvoston ja työntekijöiden yhteinen iltakoulu
Kuokkalan kirkossa 4.2.2016 klo 17.00 – 19.30
Läsnä alueneuvostosta: Seppälä Seppo pj., Saloheimo Olli, Laakkonen Vesa, Ikkelä-Koski Tuulia,
Savolainen Erkki, Puolimatka Mia, Kuparinen Liisa ja Örnmark Maija
Läsnä työntekijät: Bucht Riku, Lampinen Sirpa, Väisänen Eija-Liisa, Terhosalo Tuula, Lehtinen Pia
(teologiharjoittelija), Nieminen Marjo, Heikkilä Päivi, Siitari Tanja, Ronkainen Marjo, Grönholm
Ulla-Maija, Korhonen Tiina, Korhonen Minna, Reukauf Kati ja Tarvala Sari
Läsnä kutsuttuina: Hytönen Mirja (Kutti), Sisko ? ja Veronica ?
Kuultiin Kutin puheenvuoro aiheesta turvapaikanhakija tilanne Jyväskylässä:
-

-

-

Kutti kertoi yleisesti maahanmuuttotyöstään seurakunnassa; yksilökohtaisesta työstä ja
ryhmätoiminnasta.
Maahanmuuttajia on monenlaisia: siirtolainen, opiskelija, pakolainen, paluumuuttaja ja
turvapaikanhakija. Kutti kertoi Jyväskylän maahanmuuttotilanteesta yleisesti, esim.
Jyväskylän kiintiöpakolaisten määrä on ollut jo pitkään 50 henkilöä.
Jyväskylässä on noin 550 turvapaikanhakijaa tällä hetkellä, ja viisi vastaanottokeskusta,
joista isoimmat ovat SPR:n perustamia: Puuppola, Kangasvuori ja Salmiranta. Kutti kertoi,
miten turvapaikanhakeminen etenee kotouttamiseen alkamiseen.
Kutti ehdotti työharjoittelupaikkojen tarjoamista kotouttamisen auttamiseksi, mm. kielen
oppimisessa.
nettivinkkinä sakastin sivujen kirkon monikulttuurinen työ.

Salmirannan työntekijä ei päässyt paikalle, vaan oli lähettänyt tiedotteen, jonka Riku luki
iltakoulussa.
Ryhmissä pohdittiin Kuokkalan alueseurakunnan mahdollisuuksia tarjota toimintaa alueen
turvapaikanhakijoille. Näistä työntekijäkokouksen jälkeen ovat edenneet seuraavat asiat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kehittyvät laulajat -kuoroon voi kutsua turvapaikanhakijoita, kunhan mainitaan, että kyseessä on
kristillinen kuoro.
Perhekerho Polttikselle; lapsityö kyselee kerhoista vapaaehtoista vetäjää.
Tuula kysyy, voisiko Lohikoskella olevan pingispöydän saada Polttikselle. Kun kutsutaan pelaamaan,
tarvitaan paikalle valvoja.
Polttiksen toinen jalkapallopöytä annetaan Salmirantaan.
Järjestetään YV-ulkotapahtuma, jonne kutsutaan myös kuokkalalaisia. Päivi laittaa viestiä Irma
Hirsjärvelle. Ehdotetaan viikkoa 13 tai 14.
Nuorisotyö laittaa viestiä kouluille koriskerhosta.
Ystävätoiminnassa hyödynnetään Facebookkia.
Kristinusko tutuksi –tilaisuudet käynnistyvät maaliskuussa
Futsal-turnaus vastaanottokeskusten välillä maaliskuun alussa ja Futsal-vuoro Salmirannan väelle
hankinnassa
Toukokuussa pidettävään perhetapahtumaan kutsutaan turvapaikanhakijoita.
Henna ottaa yhteyttä Pasi Bom:in Lehtisaaren siivouksen ja nuotioillan osalta.
Vapaaehtoista kysellään kokkikerhoa pitämään.
Jarmo Hovi on luvannut vetää rumpuryhmää.
Vapaaehtoisen Ullan vetämä lastenryhmä Polttolinjan tiloissa

