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KOKOUSMUISTIO
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän kokous pidettiin to 30.1. klo 18.00-20.00 Pappilan
Rantatuvalla (os. Pappilantie 63). Kokouksen jälkeen tutustuttiin Rantatupaan ja
saunottiin.
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 klo 18.07. Tuula luki alkurukouksen.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Poissa olivat Aleksi Koskinen ja Jaana Ristimäki-Anttila. Jaana oli ilmoittanut
poissaolostaan.
3. Edellisen muistion allekirjoitus
Allekirjoitettiin muistio.
4. Asialistan hyväksyminen
Lisättiin kohtaan ”muut esille tulevat asiat” tiedotusasiaa
5. Terveiset neuvostosta
Neuvoston kuulumiset käytiin lävitse: Diakoniatyöhön on valittu uusi
viranhaltija Jouni Kivimaa. Koulutussuunnitelmaa on päivitetty, koskee myös
aikuistyötä. Kirkon viljelylaatikkoalue laajenee. Viestinnän työntekijän
työsuhde jatkuu. Denise jää eläkkeelle 1.7. Lotjan erilaisten
pienryhmäreissujen tavoitteellisuudesta ja läpinäkyvyydestä on tehty
suunnitelmaa. Kirkkoneuvosto tekee tutustumismatkan Lotjalle. Valaistusta ei
ainakaan toistaiseksi tule Rantatuvalle johtavalle tielle. Soljan tilojen
sisustukseen palataan, kun tila-asiat etenevät.
6. Alkaneen vuoden toimintaterveiset
Jukka ja Tuula kertoivat aikuistyön alkaneesta vuodesta:
 Sanaa ja rukousta –illat ovat aloittaneet Kirkkoveräjällä ja niitä on kerran



kuussa.
Majatalojen juontajat on ohjeistettu tehtävään yhteisessä tapaamisessa ja 14.2.
on ensimmäinen Majatalo.
”Elämänmakuisten tarinoiden” alla ovat nyt myös parisuhdeiltapäivät. 26.1. oli
ensimmäinen parisuhdeiltapäivä Veskassa, mutta tilaisuudessa oli vähän
väkeä. Keskusteltiin siitä, millaista parisuhdetyötä tällä hetkellä tarvitaan,
parisuhdeleirit tai -leiripäivät eivät ole keränneet väkeä. Pirkkalan kulut
perheneuvonnassa ovat myös nousseet. Meidän pitää jotenkin reagoida tähän.
Yhteistyötä on aloitettu varhaiskasvatuksen kanssa siitä, miten parisuhdetyö
palvelisi perheitä. Neuvolan kanssa tehtävä yhteistyö ja perhevalmennus















liittyvät kokonaisuuten ja asiat etenevät yhdessä varhaiskasvatuksen ja
perhetyön tiimin kanssa. Jukka Peltola ja Laura Furu ovat olleet juuri myös
korjaava perhetyö -koulutuksessa.
Henkilöstön uusi M-tiimi (jossa on mukana aikuistyö, lähetys ja lisäksi
toisinaan musiikkityö ja ruokapalveluvastaava) on aloittanut toimintansa ja on
todettu, että toiminnassa on paljon päällekkäisyyksiä, joita yritetään jatkossa
yhdistää ja välttää.
Rakastava valinta -kurssi on alkanut ja sen vetäjänä toimii Hanna Myllymaa.
Soutajien ilta oli tammikuussa Rantatuvalla.
Tarina jatkuu –kurssi on alkamassa yhdessä lähetyksen kanssa, sekä kurssi
maahanmuuttajien kohtaamiseksi (AL MASSIRA-koulutus).
Pappilatiimi on kokoontunut tammikuussa ja ensimmäiseen pappilan
taideiltaan 9.2. tulee Tampere-talon johtaja Paulina Ahokas.
Kirkkoveräjällä oli 18.1. pyhän tanssin päivä. Sitä vetämässä oli teologi,
tanssija Tiina Sara-aho. Kurssista on syntynyt pieni ryhmä ja keväällä on kaksi
tanssi-iltaa tulossa.
Raamattuhaaste etenee ja ryhmä kokoontuu seuraavaksi su 16.2.
Pyhiinvaellusverkoston kokous oli Siurossa ja kesän pyhiinvaellussuunnitelmat
etenevät. Pirkkalalla on vastuullaan reitti Lempäälästä Pirkkalan Pappilan
kautta Nokialle. Pyhiinvaeltajat yöpyvät Pappilan alueella.
Tuulalla on tulossa hengellisen ohjauksen koulutuspäivä.
Tällä hetkellä ohjauksessa on myös kaksi aikuisrippikoululaista.
Naisten saunan toiminta muuttuu tammikuusta: joka kerta on pieni
hiljentyminen / mehu-tee –tarjoilu.
Tuula on tekemässä podcastia kysymyksistä, joita on tullut myös somen kautta
mm. kristillisestä uskosta.

7. Toimintakertomus 2019, läpikäynti
Käytiin läpi aikuistyön toimintakertomus. Täydennettiin toimintakertomusta
seuraavasti: muutettiin selvemmäksi ”Nettipaasto” ja ”Pyhät päivitykset”
-kohtia, että sanat avautuvat lukijoille. Mainitaan, että kesän liikkuvan
seurakunnan toiminta keräsi hyvin väkeä, ei kuitenkaan mainita nimiä. Joka
tapauksessa Harri Henttisen vetämässä liikuntatapahtumassa Kurikanvainion
puistossa oli n. 150 henkeä paikalla. Lisätään arviointi –osuuteen, kohtaan 1.
Majatalot, jotka ovat uutta toimintaa.
8. Ikkunoita kristinuskoon – kokonaisuus erilaisista rukousperinteistä
Katsottiin läpi Ikkunoita kristinuskoon -kokonaisuutta. Todettiin, että keväällä
on niin paljon jo tapahtumia, että aloitetaan luentosarja vasta syksyllä ja
jatketaan sitä seuraavana vuonna. Annetaan myös luennoitsijoille vapautta
valita aihepiiriä ja käsittelytapaa.
9. Ohjausryhmän messuvastuu
Todettiin, että kevään messuissa (joissa Tuula on päävastuussa) on jo pitkälle
tehdyt suunnitelmat. Samoin ns. messuryhmiä on keväällä useampi. Otetaan
ohjausryhmän messuryhmävastuu tulevaan syksyyn. Tuula varmistaa jonkun
pyhän jo etukäteen, ettei tule päällekkäisyyksiä.
10. Työalan muut kuulumiset
Ei muita kuulumisia.
11. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin yksinelävien huomioimisesta. Myös yksineläville pitäisi saada
vahvemmin toimintaa. Kevään “Elämänmaukuisten tarinoiden” yksinäisyys

illassa voisi tarjota mahdollisuutta vertaistukiryhmään. Miten muuten
yksinäisyys voitaisiin huomioida seurakunnan työssä?
Keskusteltiin tiedotuksesta (katso alla).
12. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat
Tiedotuksesta kysymys: Osa tiedotuksesta on runsasta ja osa taas
vähäisempää. Tässä ei ole yhtenäistä linjaa. Osa tiedoista on jäänyt myös
puuttumaan, vaikka niitä on pyydetty, eikä tieto ole siksi mennyt läpi
ollenkaan. Miten asiaa voisi parantaa ja tasapuolistaa?
13. Seuraavat ohjausryhmän kokousajankohdat
Seuraava kokous on keskiviikkona 6.5. klo 18-20. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
14. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
Toimintasuunnitelma 2021
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Jatkettiin tutustumalla
Rantatupaan ja saunomalla.
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

