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1. Keskustelu ohjausryhmäläisten kokemuksista ja toiveista
Ohjausryhmän asema ja kokouksien laatu
Luottamushenkilöt ovat tunteneet, että on tärkeää olla työntekijöiden tukena. Myös työntekijöillä on kokemus, että joissakin tilanteissa ohjausryhmästä
on ollut aivan ratkaisevaa apua. Oleellista on ollut myös se, että on opittu tuntemaan puolin ja toisin. Erityisen hyviä ovat olleet työntekijöiden
tapahtumakierrokset. Niiden ansiosta on päässyt perille siitä, mitä seurakunnassa oikein tapahtuu. Keskustelut ovat olleet kiinnostavia, vaikka
ohjausryhmän varsinaista tehtävää on välillä ollut vaikea hahmottaa. Jonkinlainen virallisuuskin olisi hyvä asia. Päätösvallan puute on vaivannut ja
toisaalta se, että on käsitelty asioita, jotka ovat olleet jo valmiita. Eniten on ollut vaikutusta sillä, kun joskus on kysytty ohjausryhmältä tiettyä asiaa,
kuten Pappilan kehittämistä. Joitakin asioita ohjausryhmä voisi myös tehdä yhdessä. Jotain kokousten laadusta kertoo se, että osallistuminen on ollut
vilkasta.
Ohjausryhmän koko ja jäsenet
Kouluikäisillä voisi olla omakin ohjausryhmä, koska ikähaarukka on iso. Toisaalta työalojen välillä on paljon yhteistä, ja siksi asioita on mielekästä
käsitellä yhdessä. Kaikkiaan ohjausryhmä asettuu yksimielisesti sille kannalle, että ei ole järkeä ruveta palastelemaan ohjausryhmää, koska
eriytyminen särkisi kasvatuksen kaaren. Ryhmän kokoa ei pidetä liian suurena, koska juuri tällaisena se on tarjonnut mahdollisuuden kontakteihin.
Keskustelu on ollut sopuisaa ja puheenvuoroja on riittänyt kaikille, eikä kukaan ole tuntenut jäävänsä turhaksi sivusta katsojaksi aivan ensimmäisiä
kokouksiaan lukuun ottamatta, Tarvittaessa ryhmän voi osaksi kokousaikaa jakaa kahtia.
Joskus kokouksia voisi jaotella myös niin, että toiset kokoukset olisivat kouluikäisten asioita vasiten ja toiset vanhempia nuoria varten.

Oleelliset käsittelyyn tulevan asiat
Ohjausryhmän on päästävä sanomaan mielipiteensä sellaisista asioista, jotka vaikuttavat suoranaisesti toimintaan. Esimerkkejä ovat toimitilat, myös
pikkubussi, ja yleensä resurssit. Jos kirkkoneuvostossa tehdään jotain ohjausryhmän ikäluokkia koskevia päätöksiä, niistä olisi aina pyydettävä
ohjausryhmältä lausunto.
Suhde kirkkoneuvostoon
Ohjaustyhmä kyselee, miksi muistiot ovat usein olleet päätymättä neuvoston kokoukseen, vaikka ne on lähetetty eteenpäin. Tarvittaisiin
vastavuoroisuutta neuvoston kanssa. Neuvoston edustajalla voisi olla varajäsen, joka tulee paikalle silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt.
Tiedotus
Ohjausryhmien muistiot ja jäsenten nimet on välttämättä saatava seurakunnan nettisivuille, nyt ne eivät ole.
Nuorten omien mielipiteiden huomioon ottaminen
Syntyi idea, että nuorten ryhmä voisi saada tietyn summan joka vuosi sijoitettavaksi tiettyihin tarkoituksiin, joka menisi ohjausryhmän kautta
eteenpäin. Mietittäväksi jää kysymys, miten ajatus toimisi alla rippikouluikäisten kanssa.

2. Muut esille tulevat asiat: tapahtumakierros
Kouluikäistyössä kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti.
Tietokonekerhot vetävät hyvin väkeä, mutta määrää on vaikea lisätä tietokoneiden rajallisen määrän takia.
Kymppi plus -kerhoja on kaksi, ja niissäkin väkimäärät ovat kasvaneet.
Uutena toimintana ovat tyttöjen ja poikien lauantait ovat toimineet hyvin.
Nuorisotyö vetää väkeä erinomaisesti.
Rippikouluihin ilmoittautumisprojekti on alkamassa.
Nuorissa aikuisissa on K18-reissulla ennätysmäärä väkeä.

Muut esille tulevat asiat: muistion käsittely
Sihteeri lähettää muistion kokouksen osallistujille, jotta sitä voidaan kommentoida ennen sen lähettämistä eteenpäin.

