Pirkkalan seurakunta
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä

10.9.2020
3/2020

KOKOUSMUISTIO
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän kokous pidettiin to 10.9. klo 18.00-20.00
Sirpakassa (Koulutie 1).
Luettelo käsitellyistä asioista:
1. Kokouksen avaus ja hartaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02 ja Tuula piti hartauden.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
- Läsnä olivat Pentti, Jaana, Anita, Tuija, Markku, Tuula ja Jukka
- Poissa olivat Aleksi, Siiri ja Osmo
3. Edellisen muistion allekirjoitus
- Muistio hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Terveiset neuvostosta
- Neuvostolla on ollut kaksi kokousta 8.7. ja 25.8.
Heinäkuussa ei ollut aikuistyölle asiaa, käsiteltiin lapsityön ja kiinteistön
asioita.
Elokuussa oli käsittelyssä Pirkkalan seurakunnan nettisivujen
saavutettavuus. Seurakunnan sivut on oltava jatkossa kaikkien luettavissa
tai kuultavissa, myös kuvien sisältö pitää avata.
Pihlajaniemen käyttöä käsiteltiin, tulossa on seminaari, jossa pohditaan
koko Pappilan aluetta sekä myös Uittamoa.
Seurakunnan strategia on 6.10. valtuuston keskustelussa ja 8.12. valmis.
6. Toimintasuunnitelma 2021 ja tulevan vuoden toiminta
- Tuula luki toimintasuunnitelman ja käytiin se vielä kohta kohdalta läpi.
Lisäyksiä tehtiin
resurssit kohtaan: lisättiin digimaailma, yhteistyökumppanit, seurakunnat
ja eri verkostot.
keinoihin lisättiin kohtaan yksi: Tampereella järjestettävä ”Raamattu alusta
loppuun” -tapahtuma 26-28.3.2021.
arviointi kohtaan lisättiin: tapahtumista kerätään palautetta, jotta
kohtaamisten määrää ja laatua voidaan arvioida.
Käytiin tutustumassa seurakunnan nettisivujen palautelomakkeeseen ja
tehtiin testi, miten toimivat.
Markku Poistui klo 19.40 ja pyysi saada tietoonsa asioita kohtaan 9.
7. Kesän ja syksyn terveiset toiminnasta
- Käytiin läpi kesän ja syksyn toimintaa:
Kesällä avattiin saunat pikkuhiljaa, Sanaa ja rukousta –iltoja oli kolme ja
osin ulkona, Pyhiinvaellustapahtumassa Pirkkalan osuuksilla oli 12 + 7
henkeä, palautepalaveri koko tapahtumasta on syksyllä tulossa. Vanhat
talot tapahtumassa oli 200 henkeä päivän aikana tutustumassa Väentupaan

ja aittakappeliin, Vaellusmessuja oli kesällä 3 ja Turun retki toteutui korona
huomioiden.
Syksy mennään hetki ja tapahtuma kerrallaan + korona huomioiden:
Majatalot ja Ruskaretki ovat tulossa, korona on huomioitu etäisyyksissä,
tarjoiluissa, matkoissa ja majoituksissa. Pappilan taideillat on siirretty
syksyksi kirkkoon turvavälien ja musiikin/laulun takia, Kynttiläillallinen
perutaan (buffetpöytä ei toimi korona-aikana ja tilaan mahtuu vain
rajallinen määrä pareja), siirretään illallinen vuodella eteenpäin,
pariskuntien deittejä ja myötäelämisen kurssia valmistellaan, eroryhmä
alkaa. Ikkunoita kristinuskoon -illat alkoivat tiistaina ja ensimmäinen ilta
oli onnistunut. Hiljaisia aamurukoushetkiä on kesän kokeilun jälkeen intoa
jatkaa, vapaaehtoiset järjestävät syksyllä hetket ti, to ja pe klo 8-9.
Hiljaisuuden päiviä on tulossa syksyyn yksi ja se on 7.11. Jos joulutalo
toteutuu, ollaan siinä mukana.
8. Muut esille tulevat asiat
- Ohjausryhmäläiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan seuraaviin
Ikkunoita kristinuskoon -iltoihin 6.10 ja/tai 3.11.
- Ohjausryhmällä lähdetään katsomaan Soljan tilaa.
- Mietittiin, miten ohjausryhmä voisi tehdä valmistelutyötä. Pohdittiin mm.
vierailuja naapuriseurakuntiin. Voitaisiin tutustua myös Pirkkalassa eri
alueisiin tai miten aikuiset Tampereella/hiippakunnan eri seurakunnissa
toimivat. Kiinnostavia ovat mm. Pispalan mainoslauseet ja Varikko -yhteisö.
Ohjausryhmä päätti ottaa tehtäväkseen katsoa seuraavaan kokoukseen
naapuriseurakuntien nettisivuja ja tuoda terveisiä löydöistä, eli mitä
kaikkea erilaista on tarjolla aikuisille.
Jako: Anita Kangasala ja Hervanta, Tuija Nokia, Jaana Lempäälä ja
Vesilahti, Pentti Ylöjärvi ja Hämeenkyrö, Aksu Tampereen Harju - Varikko
ja Siiri Tampere ja Sastamala, Markku ja Osku valitsee omansa 
9. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat
- Odotetaan strategiaa ja sen tuomia suuntaviivoja.
10. Seuraavat ohjausryhmän kokousajankohdat
- To 26.11. klo 18.00 Sirpakassa.
11. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
- Ohjausryhmän havainnot eri seurakuntien nettisivuilta, tuleva vuosi 2021
12. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15
- Herran siunaus
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
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kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintosihteeri, tiedottaja

