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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34. Tiina piti alkuhartauden.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Paikalla olivat Nina Hannonen, Risto Nikkanen, Tiina Mäkinen, Eeva Leskinen,
Anita Ranta, Merja Korpua, Pentti Kuusjärvi ja Tuula Mannermaa. Esteestä olivat
ilmoittaneet Juha-Pekka Mattila ja Risto Koivisto. Poissa oli myös Aleksi
Koskinen.
3. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Pappilan rantasaunan rakennuspaikka
Keskusteltiin molemmista sijaintipaikoista.
- Toiminnan kannalta V2 voi olla parempi. Jos pappilassa ja väentuvassa on
samaan aikaan toimintaa tai ihmisiä lintutornilla, saunojat eivät häiritse heitä
tai toisin päin.
- Partiolaiset käyttävät metsäaluetta, V2 sauna on heidän käyttötarpeitaan
ajatellen paremmassa paikassa.

-

Molemmissa vaihtoehdoissa ilmansuunnat ovat hyvät.
Ranta molemmissa paikoissa ilmeisesti toimiva, vaikka osin aika matala
Lasten ja vanhusten huomiointi tärkeää, parkkipaikat tarvitaan lähelle myös
V2 saunalle
Keskustelussa nousi esiin myös Sankilan rakennus, nykyisen pappilan tilalle
siirto?

6. Toimintasuunnitelma 2017
Aloitettiin toimintasuunnitelman alustava pohtiminen. Tulevaa vuotta leimaavat
koko kirkossa näkyvä Reformaation 500-v juhlavuosi, samoin Suomi 100-v
juhlavuosi. Nämä varmasti pitää huomioida tulevana vuonna myös aikuistyön
toiminnassa. Ideointia on hyvä aloitella. Nousseita ajatuksia:
- Pirkkalalla on loistava/mielenkiintoinen historia, jota voi hyödyntää Suomi 100v, monia mielenkiintoisia henkilöhahmoja, muisteltiin taannoisena vuonna
ollutta kulkuetta
- Reformaation juhlavuosi nostaa esiin armon, mitä siitä nousee? Armo on jotain
oleellista. Teesien naulaaminen kirkon oviin, raamattuluentosarja esim. Outi
Lehtipuu, paneelikeskustelu, jossa eri kristillisien uskontokuntien edustajia,
pop-up papit (= papit tavattavissa kauppakeskuksissa)
- Tärkeä huolehtia jo olemassa olevasta toiminnasta
- Miten löydetään niitä ihmisiä, jotka eivät ole mukana seurakunnan
toiminnassa? 360 ohjelman hyödyntäminen
- Missä kulkevat ihmisten luontaiset polut, sinne seurakunnan hyvä etsiytyä
- Pirkkalan seurakunnan strategia: Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja
kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee
välittämään lähimmäisestä sekä luomakunnasta. Mitä tältä pohjalta nousee?
Perustehtävän tärkeys.
- Aikuistyön tehtävä: Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa
seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittynä ja tukea ihmisiä
vaihtuvissa elämäntilanteissa.
- Aikuistyön tavoitteet: uusien ihmisten tavoittaminen jäsen 360 avulla, aikuiset
löytävät seurakunnan toiminnasta oman paikan, kristillinen opetus ja
hengellisyyden vahvistaminen, parisuhteiden ja perheiden tukeminen.
- Keskusteltiin elävästä raamattuopetuksesta, sen tulisi olla sellaista, joka
tavoittaa, erilaisia toimintatapoja käyttöön, ei pelkkää lukemista, mm.
bibliodraama
- Erilaisuuden hyväksymisen tärkeys, ihmisoikeudet, tekoja tarvitaan
- Retriitti-toiminnan ja hiljaisuuden viljelyn merkitys jatkossakin
- Seurakunta voisi tehdä jotain näkyvää, repäisevää
7. Kuulumisia seurakunnan aikuistyön tiimistä
Seurakuntaan on perustettu aikuistyön tiimi (edustajat eri työaloilta, joilla
toimitaan aikuisten parissa). Tiimi hakee muotoaan, mutta on tiedottamisen,
yhteistyön ja ideoinnin kanava. Jokainen työala voi tuoda näkemyksiään siitä,
millaista aikuistyötä seurakunnassa tarvitaan. Ohjausryhmä heitti myös
ajatuksen maallikoista tiimissä, esim. vierailemassa tarpeen vaatiessa.

8. Työalan muut kuulumiset
Terveisiä kevään toiminnasta Tuula ja Tiina kertoivat kevään tapahtumista
lyhyesti: Tunne itsesi tutustu toiseen -iltapäivä ja nyt aihetta jatkavat illat, Alfakurssi, Erityisherkkien info-ilta, josta alkaa ryhmä 21.4., Pappilan taideillat,
toukokuussa Harri Henttinen.
Mitä syksyyn suunnitteilla Tiina kertoi mm. eroryhmä, naisten iltapäivä, L10T koulutus
9. Ohjausryhmän kokousajat syksyllä
Sovittiin kokous 7.9. klo 17.30 Pappilaan. Jälkimmäinen syksyn kokous sovitaan
myöhemmin.
10. Muut esille tulevat asiat
- Kodin siunauksia kannattaisi tuoda esille enemmänkin esim. tiedotuksessa
- Kirkkopäivät 2017, Tuula jakoi monisteen kirkkopäivistä
11. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat ja neuvostolta ohjausryhmälle
tiedotettavat asiat
12. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Toimintasuunnitelman valmistelu jatkuu.
13. Seuraava kokous
Seuraava kokous 7.9. klo 17.30 Pappilassa, hyvällä ilmalla ollaan laavulla.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.36.
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