Pirkkalan seurakunta
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä

3/2019

MUISTIO
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän kokous ke 4.9. klo 18.00-20.00 Pappilan
Väentuvassa
Jäsenet: Tuija Ollila (puh.joht.), Jaana Ristimäki-Anttila, Osmo Palvanen, Anita
Ranta, Pentti Korhonen, Siiri Salonen, Aleksi Koskinen, Markku Kuusjärvi (neuv.ed.)
Jukka Peltola, Tuula Mannermaa (siht.)
Luettelo käsitellyistä asioista:
1. Kokouksen avaus ja hartaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10
- Jukka piti alkuhartauden
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
- Poissa olivat Osmo Palvanen, Aleksi Koskinen ja Siiri Salonen, esteestä oli
ilmoittanut Aleksi
3. Edellisen muistion allekirjoitus
- muistio hyväksyttiin ja allekirjoitettiin
- Siiri saapui paikalle
4. Asialistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin sellaisenaan
5. Terveiset neuvostosta
- Kolmesta neuvoston kokouksesta terveisiä: Lotjalle tulleen
taululahjoituksen käsittely, lapsityön uudet työntekijät,
tulevaisuustyöryhmän valinta, Soljan tilan pohdinta.
6. Käydään läpi kesä ja mitä tulossa alkusyksyyn
- Metsämessut (2 kpl) kokosivat kivasti väkeä, jälkimmäisessä 40 henkeä,
mikä yllätti. Liikkuvan seurakunnan iltoja oli kolme, Harri Henttisen
vetämä jumppailta sai reippaasti yli sata ihmistä liikkeelle.
Akvarellimaalauskurssin vetäjänä oli Irja Tikka, 10 kurssilaista.
Hiljaisuudenpäivät olivat toukokuussa ja elokuussa. Metsästä hyvinvointia
tapahtuma järjestettiin yhteistyössä kunnan kanssa.
- Yhteispalaveri Vaeltava Pirkanmaa kanssa. Vuodelle 2020 suunnitteilla
yhteistyössä viikon vaellus naapuriseurakuntien kanssa. Valkeakoski ja
Vesilahti – Lempäälä – Pirkkala – Nokia (Ylöjärveltä liittyy väki Nokialle) –
Nokialta Sastamalaan ja Pyhän Olavin kirkkoa kohti. Jokainen seurakunta
vastaa oman alueen vaelluspätkän järjestämisestä + yöpymisistä.
- Markku on ollut yhteydessä Turun yliopiston kanssa Pyhän Olavin reitistä,
joka kulkisi Pirkkalankin kautta. Pappilan hyödyntäminen
pyhiinvaelluskeskukseksi.
- Kunnan kulttuuripuolen tapaaminen siirtyi myöhemmäksi
- Parisuhdeverkoston tapaamisessa mukana oli Jukka

-

Galattalaiskirje -luennot alkaneet – tiimi, joka pohtisi Raamattuopetusta
Pirkkalassa
- Birgitan vaellus 7.9. lähdössä 40 henkeä, ympäristöteemaa + Birgitan
rukous, radiossa, radio Sun:ssa mainostettiin tapahtumaa haastattelemalla
Lempäälästä Matti Vehviläistä ja Pirkkalasta Tuulaa
- Parisuhdeiltapäivä 8.9. teemalla ”Onnen muruset” parisuhde
nousukierteeseen, Arja Seppänen alustaa
- Elämänmakuiset tarinat alkaa10.9. Unet - Laura Tuhkanen-Jukkola,
päällekkäisyys Tommy Hellstenin illan kanssa on hieman harmi
- Majatalo 20.9., tiimit suunnittelee iltaa 9.9., lastenhoitoon tarvitaan toinen
aikuinen, seuraava marraskuussa
- Ruskaretki 25-29.9. Lotjalle on täynnä
- Pappilan taideiltajoukon ideoima retki Helsinkiin 28.9., kohteina Sofia,
Ateneum ja Oodi, yhteistyökumppanina on Pirkkalan kunta
- Ensimmäinen pappilan taideilta 6.10. musiikkia (Blues, Gospel)
- Naisten brunssi 12.10. Elina Salminen runoutta ja Julia Ilomäki huilu
- Kynttiläillallinen 26.10., puuttui syysesitteestä kellonaika, mutta klo 18
alkaen
7. Toimintasuunnitelman 2020 kertaaminen, toiminnan käytännön suunnittelua
ja keskustelua yhdessä (ks. myös liite: aikuistyön tiimin ed. kokouksesta)
- Ikkunoita kristinuskoon kokonaisuuteen tuli ohjausryhmältä ehdotuksia.
Toiveita esim. Eero Junkkaala, Jukka Jämsen, joku sairaalateologi, Mika
Pajunen, Kristiina Tanhua-Laiho, Timo Pöyhönen, Kati Pirttimaa, Jaana
Räntilä, Eero Huovinen, Olli Valtonen…
Olisiko eri viikonpäivinä, vai aina samana päivänä, hyödyt ja haitat? Ajatus
myös paneelista, jossa keskustelua ja kokemuksia. Teemoina voisi olla
sielunhoidollinen rukous, Isä meidän –rukous, hiljaisuus, lapset ja rukous,
pyytävä ja kiitävä rukous, kuunteleva rukous, Raamattu ja rukous. Riippuu
myös alustajan ajatuksista, mikä teema nousee esiin. Pappien kanssa
kehitetään eteenpäin vielä aihetta.
- Elämänmakuisten tarinoiden syksy jatkuu. Elämänmakuisten tarinoiden
formaatti ollut hyvä. Mietimme, voisimmeko tehdä yhteistyötä muiden
työalojen kanssa? Entä yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa? Siiri heitti
ideaa, että yhdistettäisiin varhaiskasvatuksen kanssa voimavaroja, voisiko
olla esim. kerran kuussa aikuisten keskusteluilta, jolloin lasten kanssa
tehtäisiin, työstettäisiin samaa teemaa. Veska voisi olla paikkana. Ei
kokeilla syksyllä, mutta voisiko vaikka koeponnistaa joku kerta keväällä?
Siiri on pohtinut myös aikuisseurista, kokeillaan ensin yhtä iltaa, ketä
tulisi, mitä sen pohjalta syntyisi?
- Terveiset Perhetalovierailulta Kangasalta, vierailtiin Laura Furu, Ville
Salminen, Jukka ja Tuula perhetalolla tutustumassa toimintaan.
8. Työalan muut kuulumiset
- Tuulalla alkaa hengellisen ohjauksen koulutus, joka täydentää myös
aiempaa retriitinohjaajakoulutusta
- Naisten ja miesten saunat toimivat Rantatuvalla, on ollut todella paljon
saunojia, saunan käyttö asettuu pikkuhiljaa
9. Muut esille tulevat asiat

-

Ohjausryhmä piti kuosia onnistuneena, seurakunnan kuosi näkyy aluksi
Kapsäkissä, Sirpakassa ja muutamissa tuotteissa
10. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat
- Keskusteltiin seurakunnan suunnittelemasta tilasta Soljan alueelle.
Ohjausryhmä näkee tilan tarpeellisena seurakunnalle, jos kunnassa
suunniteltu alueen väestömäärä toteutuu. Kaikkia tiloja suunniteltaessa ja
kehitettäessä on syytä huomioida kaikenikäiset käyttäjät. Esim.
tiistaituvalla voisi olla laajempaakin toimintaa, jos saataisiin lapset ja
ikäihmiset yhteen, virkistävään ja antoisaan vuorovaikutukseen.
11. Ohjausryhmän kokousajankohdat syksyllä 2019
- 6.11. klo 18-20, Sirpakassa (jos Sirpakka ei ole vapaa, mietitään toinen
paikka)
12. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
- Ikkunoita kristinuskoon -iltojen tilanne
- aikuisseuriksen kehittely
13. Seuraava kokous
- 6.11.
- kevään ensimmäinen kokous 30.1.2020 Rantatuvalla, saunotaan ja
avantouidaan, varaudu pyyhkeellä ja uikkareilla
14. Kokouksen päättäminen
- päätettiin kokous klo 20.00 Herran siunaukseen

Tuija Ollila
aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän puheenjohtaja
050-3267390 tuija.ollila@outlook.com
Tuula Mannermaa
tehtäväalueesta vastaava pappi
050- 430 7675, tuula.mannermaa@evl.fi

Jakelu: ohjausryhmän jäsenet, tehtäväalueen työntekijät, kirkkoneuvoston edustaja,
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintosihteeri, tiedottaja

