Pirkkalan seurakunta
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä

26.11.2020
4/2020

KOKOUSMUISTIO
Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän kokous pidettiin to 26.11. klo 18.00-20.00
Sirpakassa (Koulutie 1).
Jäsenet: Tuija Ollila (puh.joht.), Jaana Ristimäki-Anttila, Osmo Palvanen, Anita
Ranta, Pentti Korhonen, Siiri Salonen, Aleksi Koskinen, Markku Kuusjärvi (neuv.ed.)
Jukka Peltola, Tuula Mannermaa (siht.)
Luettelo käsitellyistä asioista:
1. Kokouksen avaus ja hartaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10. Hartauden piti Jukka.
2. Läsnäolijoiden kirjaaminen
- Paikalla olivat Jaana, Anita, Markku, Tuula, Tuija, Siiri ja Jukka,
poissa olivat Pentti (ilmoitti olevansa estynyt), Osmo ja Aleksi
3. Edellisen muistion allekirjoitus
- Muistio allekirjoitettiin.
4. Asialistan hyväksyminen
- Asialista hyväksyttiin.
5. Kokouspalkkiot 2020 (kerätään tiedot maksua varten)
- Muuttuneet tiedot täytyy päivittää. Kätevintä on, että Tuula lähettää
sähköpostissa tiedoston, joka palautetaan suoraan Reetta-Liisalle
taloustoimistoon.
6. Yhteinen työskentely: ohjausryhmäläiset kertovat terveiset
naapuriseurakunnista, yhteistä keskustelua ja ideointia löydöistä
- Lempäälän seurakunnan toimintaa: huomiota kiinnitti hiljaisuudenretriitti,
A-men miesten toiminta, naisten ilta –toiminta, raamattu- ja lähetyspiirit,
Olkkarin munkkikahvit (jossa voi tavata työntekijän), Majakkayhteisön toiminta, Sanan ja rukouksen -illat, laaja musiikki- ja bänditoiminta,
Lohdutuksen sanoja –ilta, Rukouspysäkki kirkossa, Rukouksen majatalo,
ruotsinkielinen ryhmä, Tsemppikahvila ja seurakunnan musiikki ja
teatterijutut
- Kangasalan ja Hervannan seurakuntien toiminnasta poimittu tässä vain
aikuisten ja yksinelävien toimintaa:
Kangasalla miehille ja naisille on omia ryhmiä – mm. raamatturyhmiä,
liikunnallisia ryhmiä, jumppaa ja sählyä. Löytyy myös erityismessuja mm.
Keinutuolikirkkoja ja Keidasmessuja. Seurakunta on somessa mukana.
Seurakuntalaisilta myös kysytään, mitä haluaisit tehdä ja kuinka rakentaa
seurakuntaa. Seurakunnasta on saatavilla arjen apua, löytyy erilaisia
musiikkitilaisuuksia ja Mystiikan messu ja Analoginen kahvila.
Hervannassa on puolestaan opetusta paljon mm. Alfa-kurssi, löytyy erilaisia
luentoja eri teemoista, Tampereen seurakuntayhtymässä löytyy kaikille
yhteinen sinkkutyö, retkiä, tapahtumia ja taidejuttuja

Nostona meille: luentoja voisi olla meillä myös eri teemoista, matkoja
ulkomaille ja esim. vastaava kuin Lepää kirkossa -yö
- Vesilahti: Seurakunnan toiminnassa kiinnitti huomiota mm. omaishoitajien
vertaistapaaminen, äijien jäkä jäkä -ryhmä, torstaikahvit ja avoimet ovet +
pappi tavattavissa, ompeluseurat, ystävätoiminta, kitarasäestyspaja ja
vähävaraisten ruokailu
- Tampereen osalta nousi seuraavia huomioita: opiskelijat on huomioitu
hyvin, myös eri kielet, sinkuilla on omat sivunsa, kiinnostava oli myös
retriittireissu (jossa rauhallinen ohjelma ja mahdollisuus keskustella
työntekijän kanssa), Uusiverso –toiminta oli hienosti mainostettu, talleista
sattoi heti löytää sen, mikä kiinnostaa (talli = pienryhmätoimintaa),
huomiota kiinnitti myös kahvitteluhetki, joka oli avointa toimintaa kaikille
- Sastamala: seurakunnassa on Majataloja, mutta ei noussut varsinaisia
uusia ideoita
- Nokia: aikuistyö ei näy kovin selkeästi ja se on diakonisesti painottunut,
aikuistyön viestinnässä hyvää oli, että säännöllinen ohjelma on näkösällä,
vertaisryhmissä löytyy mm. vammaistyötä, omaishoitajaryhmiä, sekä
ryhmiä mielenterveyskuntoutujille. Aikuisille löytyy myös Paavalin kirjeistä
luentosarja ja Evästä elämään -iltapäiviä. Huomiota herätti, että ei ole
yksinäisille tai pareille toimintaa.
- Ylöjärvi ja Hämeenkyrö: Aikuistyön kivijalkaa ovat Alfa-kurssit, josta
toiminta nousee
- Seurakuntayhteisöt toimivat mm. Lempäälässä ja Tampereella (Majakka ja
Uusi verso). Lempäälän musiikkitoiminnasta löytyy myös Gospel-kuoro.
Pirkkalassa ei ole herätysliiketoimintaa paitsi heränneillä.
- Keskusteltiin seuraavista asioista:
Selattiin nettisivuja ja todettiin, että sivuja ei ollut aina helppo katsoa eikä
löytää sieltä toimintaa, mietittiin löytyykö Pirkkalankaan sivustoilta asiat
riittävän helposti? Todettiin Uuden verson sivustoista, että ne ovat selkeät
ja sieltä voi heti valita, millaiseen toimintaan haluaa mennä.
- Pohdittiin myös tarvetta ryhmiin, joissa saa ohjausta ja opetusta esim.
rahankäytöstä, omaishoitaja-asioista jne. olisiko tässä yksi seurakunnan
tehtävä, tarjota apua arkeen?
- Keskusteltiin siitä, millainen olisi aikuistyön ”sateenvarjo”, jonka alle
koottaisiin erilaisia tilaisuuksia, ryhmätoimintaa, reissuja yms. niin, että
ihmisen on helppo löytää paikkansa ja toimintaan mukaan. Erilaisille
seurakuntalaisten lahjoille ja taidoille on käyttöä.
7. Annetaan ohjausryhmälle palautetehtävä menneestä vuodesta
- Miten ohjausryhmä on toiminut mielestäsi ja miten arvioit mennyttä
vuotta, arvioi myös seurakunnan aikuistyön toimintaa tämän vuoden osalta
8. Terveiset M-tiimistä ja työalakuulumiset lyhyesti
- Citynomadi -reitistä pyydetään palautetta (ohjausryhmä on saanut
sähköpostia reitin kulkemisesta), lähetyksen tuplajuhla on tulossa –
mukaan ohjausryhmästä suunnittelemaan lähtee Anita, kysytään myös
Penttiä
- Raamattuhaaste -ryhmä on tulossa maaliinsa, 3.1.2021 on ryhmän
lopetustapaaminen halukkaille
- Käytiin lyhyesti läpi toiminnan kuulumiset ja tapahtumat

9. Terveiset neuvostosta
- Oleellisimpina asioina neuvostossa on ollut talousarvio ja uusi strategia,
joita on käyty läpi
10. Ohjausryhmältä neuvostoon tiedotettavat asiat
- Puheenjohtaja antoi ryhmälle kiitoksen yhteistyöstä ja menneestä
kaudesta.
11. Muut esille tulevat asiat
- Ei ollut
12. Seuraavat ohjausryhmän kokousajankohdat, kevät 2021
- viikkolla 3-4 on hyvä olla seuraava kokous, päätettiin ajankohdaksi to
28.1.21 klo 18.00, paikkana on Sirpakka.
13. Seuraavaan kokoukseen valmisteltavat asiat
- toimintakertomus 2020 käydään läpi
14. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06

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

Jakelu: ohjausryhmän jäsenet, tehtäväalueen työntekijät, kirkkoneuvoston edustaja,
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintosihteeri, tiedottaja

