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NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika

ti 5.4.16 klo 18.00

Kokouspaikka

Suupan toimiston iso kokoushuone

Jäsenet

Arola, Martti
Fonsén, Katriina
Helminen, Eetu
Pasanen, Heini
Rekola, Eero
Törnblom, Lotta
Uskali, Eeva
Ruusunoksa, Marko
Hildén, Maarit
Kallio, Teemu
Lossi, Taru
Mäkinen, Reetta
Salminen, Ville
Rautionmaa, Niilo

pois
pois

pj
kirkkoneuvoston edustaja, pois
tehtäväalueesta vastaava työntekijä, pois
tehtäväalueesta vastaava työntekijä, pois
tehtäväalueesta vastaava työntekijä
tehtäväalueesta vastaava työntekijä, sihteeri
tehtäväalueesta vastaava työntekijä
puheenjohtaja, pois

Kutsuttuja: Arttu Majaniemi ja Tuomas Söyrinki, työssäoppijat
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.08.
2. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: esityslista hyväksyttiin
3. Kesän 2016 toiminta
Päätös: Rippikouluja on kesällä kahdeksan ja kouluikäiset leireilevät koulujen loppumisen jälkeen kaksi
viikkoa päiväleireillä. Pihlisrock- tapahtuma täyttää elokuun lopussa 25 vuotta ja sen suunnittelut on
hyvässä vauhdissa. Sara-Pauliina Aho on palkattu kesänuorisotyönohjaajaksi. Hänen vastuulleen tulee
erityisesti Pappilan kesätoiminta. Eetu Helmisen kesäteologitehtäviin kuuluu myös joitain tehtäviä
muiden työalojen puolelta. Molemmat osallistuvan myös rippikouluihin, mutta niin, että Pappilan
toiminta on ensin saatu käyntiin. Kesätoiminnassa painotetaan erityisesti nuorten kohtaamista ja sitä,
että Pappilan toiminta kutsuu nuoria mukaan. Kesäohjelman suunnittelussa voi hyödyntää myös muita
pirkkalalaisia aikuisia. Tiedottaminen ja nuorten tavoittaminen on myös tärkeää. Esimerkiksi
Instagramia voi hyödyntää vielä tehokkaammin.
4. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun tämän hetkinen tilanne
Päätös: Vuoden 2017 toiminnan raamit pysyvät suhteellisen samoina. Muutoksia tuovat uusi
rippikoulusuunnitelma sekä koulun uusi opetussuunnitelma. Nykyisen tiedon mukaan rippikoulun
ikäluokka pysyy suunnilleen samana, noin 200 nuoressa.
5. 1-3 luokkalaisten iltapäivätoimintaan liittyvän valtuustoaloitteen käsittely
Päätös: Toiminnan tarpeen kartoittaminen on tällä hetkellä käynnissä. Kouluihin on oltu yhteydessä,
mutta vielä ei ole saatu kyselylupaa kuin yhdeltä koululta. Ohjausryhmän mielestä aloitteessa mainittu
ikähaarukka, 9-13-vuotiaat nuoret, on liian laaja. Koululaiset ovat silloin keskenään hyvin erilaisissa
kehitysvaiheissa. Iltapäivätoiminnan laajentaminen 3-4:lle päivälle on iso resurssikysymys tilan ja
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työntekijöiden kannalta. Kaksi nuorisotyönohjaajaa eivät pysty vastaamaan tähän yksin eikä
seurakunnalla ole tällä hetkellä tarvittavaa tilaa toiminnalle. Yksi mahdollisuus on tehdä yhteistyötä
kunnan kanssa, mutta silloin tulee selvittää miten toiminnan hengellinen puoli voisi toteutua. Tällä
hetkellä esimerkiksi seikkailukerhossa ei ole mahdollista pitää alku- tai loppuhartautta. Aloite on
käsittelee tärkeää asiaa, mutta toiminnan mahdollisuuksien selvittäminen vaatii lisää aikaa.

6. Muut asiat
-

kommentti pappilan saunan paikasta
Päätös: Ohjausryhmä on sitä mieltä, että on ensin päätettävä mihin Pappilan toiminta kehitetään.
On vaikea linjata saunan paikkaa ennen kuin tiedetään miten Pappilan toimintaa kehitetään ja
suunnataanko se seurakunnan omaan toimintaan vai vuokrakäyttöön. Nuorisotyön ohjausryhmä
toivoo selkeää kokonaissuunnitelmaa Pappilan tulevaisuudesta, sen tulevista rakennuksista ja
toiminnoista. Esimerkiksi urheilukentän paikka ja koko vaikuttaa saunan sijaintiin. Ohjausryhmä
toivoo myös aikatauluraamia. Ohjausryhmän jäseniä on pyydetty käymään tutustumassa
vaihtoehtoihin. Rannan syvyys ja käytettävyys lasten ja nuortentoiminnassa on kartoitettava!
V1 on parempi esimerkiksi jos:
- Alueen toiminta on yksinomaan seurakunnan työalojen käytössä
- Jos varauksella on vain yksi käyttäjä. Esimerkiksi kaste ja saunailta eivät voi olla samaan aikaan,
eikä myöskään kouluikäisten päiväleiri ja jalkapallojoukkueen saunailta.
- Leirikirkko tulee Uittamon ja Hanhilahden tonttien rajalle
V2 on parempi esimerkiksi jos:
- Pelikenttä tulee parkkipaikan ja V2 saunan väliin
- Jos Pappilassa on useita käyttäjiä samanaikaisesti tai jos alue on vapaassa käytössä kaikilla

-

Tulevien kokousten esityslistoihin lisätään pohjustusta käsiteltävistä asioista.
Kesän isostilanne näyttää hyvältä. 2000 syntyneiden ikäluokka on osallistunut aktiivisesti
isoskoulutukseen. Isoshaku on ensi viikolla, jolloin tiedetään tarkemmin hakijoiden määrä.
Aparivalmennuksen kehittämistä toivotaan ja sitä varten tarvitaan lisätyövoimaa, esimerkiksi yksi
koko aikainen työntekijä.

7. Seuraava kokous
Ke 7.9. klo 18 Pappilassa
8. Kokouksen päättäminen ja raamatunteksti
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55

ohjausryhmän sihteerin nimi
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