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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja luki alkuun Raamatun tekstin ja avasi kokouksen klo 17.45.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Paikalla olivat Nina Hannonen, Lasse Malmi, Pertti Palo, Kati Näsi, Anita Ranta,
Eeva Leskinen, Risto Koivisto, Tuula Mannermaa ja Tiina Mäkinen.
Esteestä oli ilmoittanut Merja Korpua. Paikalta puuttui myös Aleksi Koskinen.
3. Edellisen muistion tarkistaminen
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin siten, että vuosikellon suunnittelu siirrettiin kohtaan 8.
5. Kesän keskiaikamarkkinat 15-16.7. Aikuistyö lähtee suunnittelemaan ja
ideoimaan.
Anita kertoi, että keskiaikamarkkinat Reipissä ajoittuvat aikakauteen välille
1000-1050. Sinne ei siis sovi reformaatio ja Luther. Reetta Westerbacka oli
ehdottanut, että Vanhalla kirkolla voisi olla erillään jotain reformaatioon liittyvää,
jos halutaan nostaa sitä esiin. Keskusteltiin, että Pirkkalan hautausmaan
historiikkikierros kannattaisi ainakin sijoittaa samaan ajankohtaan Reipin
keskiaikaisten markkinoiden kanssa. Keskusteltiin samalla syksyn Martin päivän

-kekkereistä, joita Denise suunnittelee. Voisiko keskiaikamarkkinat ja
Martinpäivän -kekkerit jotenkin hyödyttää toisiaan? Voisiko käyttää esim. samoja
vaatteita ja rekvisiittaa? Aikuistyön ohjausryhmästä vapaaehtoisiksi tapahtumiin
ilmoittautui tarpeen vaatiessa Anita Ranta, Pertti Palo, Kati Näsi, Nina Hannonen
ja Lasse Malmi. Tuula viestii ideasta eteenpäin mm. Deniselle ja kysyy, onko
mahdollisuuksia synergiaan.
6. Ajatukset ja kooste ohjausryhmäkokouksesta kirkolla
Tuotiin tärkeimmät terveiset kokouksesta ojhjausryhmään ja keskusteltiin siltä
pohjalta
- Ohjausryhmän jäsenten jalkautumisen tarve, miten sen voisi toteuttaa? Keitä
ylipäätään ovat seurakunnan ohjausryhmien jäsenet, tietääkö tavallinen
seurakuntalainen heistä? Miten tehdään kasvot tutuiksi (mm. some)?
- Ilmoitustauluilla ohjausryhmien jäsenten kuvat näkyvissä: Ota yhteyttä, jos
tulee ideoita!
- Miten saadaan mahdollisimman laajasti kartoitettua seurakuntalaisten
tarpeita, ettei näkökyky kapeudu ja toteuteta vain muutamia/ien ideoita?
- Ohjausryhmän jäsenet kysyvät omista viitekehyksistään, mitä seurakunnalta
odotetaan. Jonkinlainen kortti, jota voisi käyttää, kun kysyy odotuksia, toiveita.
- Nettisivuille esittely ja sähköpostiosoite, johon palautetta voi antaa
- Somen hyödyntäminen ylipäätään. Miten saataisiin jollain foorumilla
aikaiseksi aktiivista keskustelua siitä, mitä seurakuntalaiset seurakunnalta
toivovat?
- Yhteistyö eri ohjausryhmien välillä olisi tarpeen
- Pirkkalaan muuttaa paljon väkeä, miten heitä saadaan tavoitettua?
- Kauppakeskuksiin kyselyä, nokipannukahvit
- Vähäjärvi-kylän hyödyntäminen Suomi 100 (touko-elokuussa)
- Koottuaa infoa, että voisi kertoa ihmisille esim. mitä Pappilassa tapahtuu
-

Aikuistyön kohdalla mietittiin myös esityslistan kokoamista jatkossa: toimiiko,
että jäseniltä kysytään ennen kokousta asioita asialistaan?

-

Palautetta annettiin kirkolla toteutetusta illasta: Odotukset koulutuspäivää
kohtaan olivat toisenlaiset, olisi kaivattu jotain alustusta, ideoita, jotain lisää,
ei pelkästään ryhmätyötä ja sen purkua.

7. Työalan muut kuulumiset
- Pienryhmäkoulutus onnistunut
- Earth Hour –tapahtumassa yksi ihminen, ei kannata siinä mittakaavassa, mitä
nyt oli
- Taideillat kannattaa siirtää sunnuntaille, on lauantaita enemmän väkeä
- Veskan vauhtipäivät ovat olleet kovasti hiljaisia
- Parisuhdeiltapäivä onnistui, oli nuoria ja vanhempia pareja ja uusia kasvoja
- Lastenhoitajia tarvitaan 27.5. klo 15 tapahtumaan (Eeva Leskinen lupautui)
- Pääsiäisyön yömessuun avustajaksi lupautui Anita Ranta ja väärtiksi ja
lukijaksi Kati Näsi
- Keskusteltiin K-30 leiristä, tänä syksynä tulossa taas ruskaretki, mutta ehkä
tarvittaisiin esim. K-50 leiri, jotta K-30 voisi profiloitua hieman nuoremmille

8. Toimintasuunnitelma 2018, aloitetaan yhdessä tulevan vuoden vuosikellon
suunnittelua.
Jouduttiin siirtämään käsittelyä tulevaan. Jokainen työstää kelloa nyt ensin itse
ja lähettää ideoita Tuulalle s-postitse 26.4. mennessä.
9. Ohjausryhmän kokousajankohdat syksyllä
Ke 6.9.2017 klo 17.30 ”uudessa Sirpakassa” (jos mahdollista)
10. Muut esille tulevat asiat
11. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat ja neuvostolta ohjausryhmälle
tiedotettavat asiat
12. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Vuoden 2018 toiminta.
13. Seuraava kokous
Ke 6.9.2017 klo 17.30 ”uudessa Sirpakassa”
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.39.
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