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Kokousaika keskiviikko 22.2.2017 klo 17.30-19.30
Kokouspaikka Veskan Kapsäkki
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Koivisto Risto

kirkkoneuvoston edustaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja luki alkuun alkurukouksen ja avasi kokouksen klo 17.45.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Paikalla olivat Merja Korpua, Lasse Malmi, Kati Näsi, Anita Ranta, Eeva
Leskinen, Risto Koivisto, Tuula Mannermaa ja Tiina Mäkinen.
Esteestä oli ilmoittanut Nina Hannonen. Paikalta puuttui myös Aleksi Koskinen.
3. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Uuden ohjausryhmän tutustumista
Toivotettiin Kati Näsi ja Lasse Malmi tervetulleeksi aikuistyön ohjausryhmään.
Käytiin läpi tutustumiskierros, koska kaikki eivät tunteneet toisiaan. Pyydettiin
myös kertomaan jotakin omista vahvuuksista ja lahjoista, joita voi ohjausryhmän
toiminnassakin hyödyntää.
6. 2017 toiminta, aikuistyön vuosikelloon tutustuminen, vuoden isoja asioita myös
reformaation merkkivuosi

Käytiin läpi aikuistyön vuosikello (ks. liite): keväälle ja syksylle on pyritty
rakentamaan tasapainoista ja toimivaa kokonaisuutta, vastaavuutta.
-

Pappilan taideiltoja on sekä keväällä että syksyllä 4 iltaa
Veskan vauhtipäivissä on sekä keväällä että syksyllä kaksi tapahtumaa, toinen
näistä enemmän ohjelmallinen ja toinen toiminnallinen.
Keväällä koulutetaan pienryhmän vetäjiä, syksyllä pienryhmät alkavat.
Retkissä ja leireissä myös keväällä ja syksyllä tarjontaa: kevään retki
Kirkkopäiville Turkuun, syksyn taideretki Mänttään, Kevään K30 -leiri ja
syksyn ruskaretki 14-17.9.
Parisuhdetyössä keväässä on kaksi iltapäivää pariskunnille ja syksyllä yksi +
kynttiläillallinen.

Miehille ja naisille on suunnitteilla molemmille iltapäivät syksyyn. Keskusteltiin
myös toiveesta saada miestyössä iltapäiviä lisää, koska koettiin muutaman vuoden
takainen sarja mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi.
Reformaation merkkivuosi näkyy aikuistyössä: Keväällä on alkanut ”Ikkunoita
kristinuskoon” -luentosarja, jossa on ollut 4 iltaa. Kokonaisuuteen kuuluu
yhteensä 12 iltaa perusasioista. Syksyyn suunniteltua reformaation luentosarjaa
Raamatusta tulee korvaamaan kolme luentoa Pirkkalan kirjastolla yhteistyössä
Pirkanopiston kanssa: 20.9. Teemu Keskisarja ”Reformaation merkitys” ja 4.10.
Piispa Matti Repo ”Uskon puhdistuksen teologinen anti tähän aikaan”. Kolmas
päivämäärä ja aihe selviävät myöhemmin.
Raamattuun paneudutaan syksyllä Pirjo Salmisen vetämässä Kasvun aika kurssissa. Reformaatioviikoa 44 suunnitellaan.
Kesäaikaan ollaan sijoitettu kolme pappilan alueen kesäiltaa viime vuoden tapaan,
5.6., 12.6. ja 19.6.. Elokuulla vaelletaan tutusti Birgitan vaellus 26.8.. Lisäksi
suunnitteilla kaupunkipyhiinvaellus, jonka reitti löytyy Tampereen
pyhiinvaellussivustoilta.
Keskusteltiin lisäksi seuraavista asioista: Miesten kotaveisuut kiva kokemus,
naisille voisi olla vastaava. Ehdotus Vanhojen valokuvien illasta, johon saisi tuoda
omia Pirkkalan historiaan liittyviä valokuvia, voisi myös hyödyntää illassa
Pirkkala seuran valokuva-arkistoja. Keskusteltiin syrjäytyneiden ja erilaisten
huomioimisesta aikuistyön toiminnassa ja diakoniassa.
7. Aikuistyön toimintakertomus 2016, lyhyt katsaus viime vuoteen
Katsottiin läpi vielä nopeasti viime vuoden toimintakertomus, jotta uudet jäsenet
saavat kokonaiskuvaa. Toimintakertomus on ollut kommentoitavana edellisellä
ohjausryhmällä ja hyväksytty neuvostossa.
8. Ohjausryhmän kokousajat 2017
Kokous sovittiin pidettäväksi ma 3.4., paikaksi sovittiin Väentupa. Syksyn
kokoukset sovitaan myöhemmin.
Todettiin, että Veskassa on viime aikojen kokemuksien perusteella vaikea pitää

kokousta illalla. Toimintaan tämä vaikuttaa myös, sillä viereisen
liikuntakeskuksen äänet kantautuvat pahasti läpi. Veskan tila sinänsä on hieno.
Ihmisiä Veskassa liikkuu myös vähän. Kannattaisiko tilan suhteen tehdä
uudelleen arviointia? Mietittiin tilan löytämisen mahdollisuutta esim. S-marketin
tiloista, esim. pientä kappelitilaa/kohtaamispaikkaa siellä.
9. Tehtäväalueen muita kuulumisia
Tiedoksi: Vapaaehtoisvoimin toteutettu omavastuuvaellus ns.”Maalisvaellus”
tulossa su 19.3. Yksi hiljaisuuden iltapäivä (tarjotaan kikyn suorittamiseen
työntekijöille), tarjotaan myös seurakuntalaisille.
10. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat ja neuvostolta ohjausryhmälle
tiedotettavat asiat
Ohjausryhmien toimivuuteen ja piispan tarkastukseen liittyvä kokous 29.3. klo
18.00 Pirkkalan kirkolla. Sinne kutsutaan kaikki ohjausryhmän jäsenet.
Tervetuloa!
11. Muut esille tulevat asiat
- Lukkarin kautta on ollut vaikea löytää tietoa, on hankalampi käyttää kuin
edelliset seurakunnan nettisivut
- 25.5. helatorstaina Vähäjärven rannassa klo 12.00 ulkoilmajumalanpalvelus
liittyen reformaation merkkivuoteen
- ke 10.5. Liikuntatapahtuma Pirkkalan liikuntatalon kentällä klo 16.30-19.30
(Lions-clubien järjestämä + kunta) Lähtisikö seurakunta myös jotenkin
mukaan tapahtumaan?
12. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu aloitetaan + vuosikellon teko
13. Seuraava kokous
3.4.2017 klo 17.30-19.30 Väentuvassa. Tiina varasi tilan.
14. Kokouksen päättäminen
Tuula luki loppurukouksen ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.
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