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1. Ryhmän esittäytyminen
2. Toimintakertomusten käsittely
Kouluikäistyössä toiminta on edelleen laajentunut. Päällimmäisenä kysymyksenä on, että tarvittaisiin
väkeä, joka kykenee kantamaan vastuuta myös päiväsaikaan. Retket vetävät hyvin, ja kouluilla on oltu läsnä
entistä enemmän. Kokkikerho on aloittanut pitkästä aikaa. Iltapäiväkerhotoiminta ja entuudestaan tutut
kerhot (koululaisten iltapäiväkerhot, Mine Craft, Kymppiplus) ovat vakiintuneet. Diakonian kanssa on tehty
yhteistyötä. Kouluikäistyössä on varsinaisesti kolme työntekijää, ja lisäksi lastenohjaajia on kerhoissa
mukana.
Partio on itsenäinen järjestö, joka vastaa sisällöstään itse. Yhteistyösopimuksen pohjalta on toimittu.
Varsinkin tilojen osalta on harjoitettu yhteistyötä. Partiossa on noin viisikymmentä aktiivista ja hyvin
sitoutunutta aikuista. Pirkkalalaisen partion arvopohja nousee selvästi kristilliseltä pohjalta.
Rippikoulut ovat jatkaneet vakiintuneella linjalla, vaikka viime vuonna otettiin käyttöön uusi
valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma. Se oli enemmän tapahtuneen kehityksen toteutumista kuin
kokonaan uusia asioita. Leirejä oli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna.
Nuorisotyössä on ollut normaali vuosi. Väkeä on ollut hyvin liikkeellä, mutta rippikoulun jälkeinen jatkis on
päätetty uudistaa Turvavöissä matkustaville ja omaa musiikkiaan kuunteleville nuorille matka ei enää "ole
osa reissua". Niinpä vuonna 2019 Jatkis on päivää pitempi kuin ennen. Tutun nuorteniltatoiminnan ohella
esimerkiksi tietokonepoikien lanit ovat koonneet hienosti väkeä.
Nuorissa aikuisissa on ollut tavallista enemmän maailmankatsomuksellista keskustelua. Lotjan ns.
Vuosihuoltoreissussa oli ennätysmäärä väkeä. Retki meni varapaikoille. Keväällä toteutettiin monista eri
tapahtumista koostunut Vaihtoehtoviikonloppu. Se onnistui niin hyvin, että formaattia on päätetty edelleen
kehittää.
3. Koottiin pieniä ideoita
Lotjalle olisi hankittava hiustenkuivain ja yölamppuja huoneisiin. Lotjan jalkapallokenttä tarvitsee parempaa
valaisua. Partiolaiset toivovat, että Pihliksen nokan nuotiopaikka korjattaisiin. Ohjusryhmän kokouksiin
halutaan tarjoilua. Kokouksiin voitaisiin kutsua mukaan joku isosikäinen, Sakari Virtasen nimi nousi esiin.
Pappilaan koripallokori tarvitaan koripallokori, ehkä Seuriksellekin. Pappilan ja Lotjan työryhmien muistiot

olisi toimitettava ohjausryhmälle. Jokin nuorten oma ryhmä voisi saada budjetista 2000 euroa
päätettäväksi, minne se menee.
4. Muut esille tulevat asiat. Varapuheenjohtajaksi valittiin Joonas Vartia. Seuraava kokous klo 13.5
Pappilassa tai Seuriksella 18.30.
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