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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10. Tuula luki alkurukouksen.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Paikalla olivat Pentti Kuusjärvi, Anita Ranta, Risto Nikkanen, Risto Koivisto,
Eeva Leskinen, Tuula Mannermaa ja Tiina Mäkinen.
Esteestä olivat ilmoittaneet Juha-Pekka Mattila, Merja Korpua ja nina Hannonen.
3. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellinen pöytäkirja tarkastettiin ja allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Katsaus menneeseen syksyyn
Pappilan taideillat ovat olleet kaikki sisällöltään onnistuneita. Viimeisessä illassa
olisi voinut olla enemmänkin väkeä. Ihmisiltä kysyttiin toiveita iltojen sisällöistä
ja edelleen toivottiin myös musiikkia. Kangasalan retkellä oli 37 henkeä mukana.
Koettiin antoisana matkana. Retki herätti toiveita vastaavista matkoista.
Vierelläkulkijaryhmässä oli 20 henkeä, joista 18 sai todistuksen. Pirjo Salminen
jatkaa ryhmien vetämistä tulevana syksynä. Diakonialle on myös tarjottu

”vierelläkulkijoita”. Eroryhmä oli kooltaan pieni, kolme henkeä, mutta onnistunut.
Parisuhdeiltapäivässä oli Hannu ja Maija Nyman. Ihmisiä oli 103. Onnistunut
tilaisuus. Kynttiläillallisella oli 50 henkeä. Meni hyvin, mutta olisi mahtunut
lisääkin väkeä. Tiina käy keskusteluja parisuhteen asioista ja myös miehiä on
käynyt keskusteluissa.Naisten iltapäivässä mukana oli pappi ja blogisti Elina
Koivisto. Israelilaiset kansantanssit lisäksi iltapäivässä. L10T kurssilla, joka nyt
meneillään, on n. 20 henkeä, mennyt hyvin.
6. Seuraavan vuoden 2017 toiminta
Tutustuttiin aikuistyön vuosikelloon tulevalle vuodelle. Uskon ABC-kurssi on
saanut uuden nimen: Ikkunoita kristinuskoon. Tämä siksi, koska Pirkkalan
kotiseurakunnalla on ABC-niminen kurssi tulossa. Vältetään sekaannus.
Pienryhmäohjaajakoulutus on siirtynyt 25.3. On kirkolla. Tiina vetää sitä.
Pappilan taideillat jatkuvat. Kitaramusiikkia tulossa, Arto Köykän Saarikoski –
luento myös. Pappilan kesäillat suunnitteilla viime vuoden tapaan. Retki
Mänttään tehdään kunnan kanssa yhteistyössä. Kiti Mäkiseltä ja kunnalta
saadaan bussi. Kasvun aika –kurssi syksyssä. Salmisen Pirjo vetää sitä. Pohdittu
sitä, että syksyyn tulee ehkä liikaa kaikkea, jos on myös reformaation
Raamattuluentosarja ja L10T. Riittääkö kaikkiin ihmisiä? Miestyötä toivotaan
jatkettavan. Palaveri Jukka Jormanaisen kanssa paikallaan. Tuula pohtinut
aikuisrippikoulua, joka tarjottaisiin ryhmämuotoisena. Tuulalla ollut monta
aikuisrippikoululaista vuoden aikana ja tämä herättänyt idean, olisiko innostusta.
Keväällä aikuisrippikoululaisille voi tarjota myös ”Ikkunoita kristinuskoon” –
luentoja. Pentti Kuusjärvi on pitänyt ”Kalmiston kuppilaa” nyt kolmena kertana
hautausmaalla, omia elokuvailtoja ja rukoushetkiä joka kuun ensimmäinen
Väentuvassa. Niissä jatkuvasti lisääntynyt väki. Pentiltä toivottiin pientä
vapaamuotoista kertomusta, mitä kaikkea vapaaehtoispohjalta tapahtuu.
7. Ohjausryhmän kokousajat
Seuraava kokous sovittiin 1.2. 2017. Tiina katsoo paikan ja ilmoittaa, jos esim.
Kapsäkki onnistuu. Osa ryhmäläisistämme jää pois ohjausryhmästä. Kiitokset
Pentti kuusjärvelle ja Risto Nikkaselle. Seuraavaassa kokouksessa tutustutaan
uusiin kasvoihin.
8. Muut esille tulevat asiat
9. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat ja neuvostolta ohjausryhmälle
tiedotettavat asiat
10. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
- Toimintakertomus
- Uusien jäsenten toivotus tervetulleeksi
- Palataan vuosikelloon, jotta uudet jäsenet saavat tuntumaa aikuistyöhön
11. Seuraava kokous
1.2.2017

12. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.17.
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