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1. Uuden yläkoulun vaikutukset seurakunnan nuorisotyöhön.
Seurakunta tuo nuorten maailmaan yhteisöllisyyttä
Todettiin, että Kirkkoveräjän seurakuntatalo sijaitsee erinomaisella paikalla. Se on nuorten
tavoitettavissa monelta suunnalta, ja se on Nuolialan ja Suupanniityn yläkoulujen kannalta
sopivasti puolueettomalla vyöhykkeellä. Nuolialan alaluokkia se palvelee erinomaisesti. Vuonna
2019 toteutuva Kirkkoveräjän yläkerran remontti lisää oleellisesti nuorisotilojen houkuttelevuutta.
Pirkkalan nuorison yhdistäminen on oleellisesti seurakunnan vastuulla, ja siksi rippikoulujaoissa on
otettava huomioon se, että jokaisella leirillä on kohtuullisesti kummankin yläkoulun oppilaita.

Esitys uudeksi työntekijäksi
Kasvavat ikäluokat tuovat nuorisotyöhön työntekijäpainetta. Kouluikäisten puolella toimintaa ei
pystytä kasvattamaan, koska esimerkiksi iltapäiväkerhoja ei voi lisätä vapaaehtoisten avulla. Vain
palkatut työntekijät kykenevät olemaan iltapäivisin paikalla. Myös leiritoiminta tarvitsee heitä.
Kysyntää kouluikäistyön kasvattamiselle olisi, mutta tällä hetkellä resurssipula vaivaa.
Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön paineet eivät liity niinkään normaaleihin talvi-iltojen
kokoontumisiin. Arto Köykkä esitteli tutkimusta, jonka mukaan yksi työntekijä voi tavoittaa 80–100
ihmistä, kaksi tavoittaa 140–150, kolme tavoittaa 180, ja neljännestä ei ole mitään hyötyä.
Tutkimuksen numeroihin ei kannata liikaa tarttua, mutta itse asiaa kannattaa ajatella ja huomata,
että jonkin rajan jälkeen työntekijämäärän lisääminen ei lisää tehoa. Sen sijaan on ongelmana, että
lisääntyvien rippikoulujen nuorille ei riitä leiriltä tuttuja työntekijöitä, jotka olisivat ottamassa heitä
vastaan syksyllä ja saattelemassa nuoren seurakunnan toimintaan, kun se syksyllä käynnistyy.
Ohjausryhmä esittää, että pikimmiten ryhdyttäisiin valmistelemaan uuden työntekijän
palkkaamista, joka vastaisi kahteen haasteeseen: 1) Kouluikäisten toiminnassa oleva
resurssipula 2) Rippikoulutyö ja rippikoulunuorten saatteleminen syksyllä toimintaan. Samalla
Reetta Mäkisen työ olisi syytä vakinaistaa.

Paikallinen oppimateriaali
Ohjausryhmässä syntyi idea, että ryhdyttäisiin valmistelemaan omaan seurakuntaan liittyvää
opetusmateriaalia, jota varsinkin alakoulujen opettajat voisivat hyödyntää uskontotunneilla.

2. Ohjausryhmän kokemukset kuluneelta kaudelta ja eväät uudelle
ohjausryhmälle
Ohjausryhmä kokouksiin on osallistuttu erinomaisesti. Onkin pääteltävissä, että kokoukset ovat
olleet mielekkäitä ja hyvin johdettuja. Saavutuksiin voi lukea erityisesti yhden ja hyvin tärkeän
konkreettisen asian eli Kirkkoveräjän yläkerran remontin.
On syntynyt vaikutelma, että muistiot ovat hyvin esillä neuvostossa. Ohjausryhmää voisi käyttää
enemmänkin, kun käsitellään työalaan liittyviä asioita. Esimerkiksi Pappilan aluesuunnittelussa
mukana olemista pidettiin aikanaan hyvin mielekkäänä toimintana.

3. Muut esille tulevat asiat
Tutustuttiin Kirkkoveräjän remonttisuunnitelmiin ja todettiin ne hyviksi.
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