MUISTIO

1/2021

1

29.1.2021

AIKUISTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika
Kokouspaikka
Jäsenet

28.1.2021 klo 18-20
Pappilan rantatupa
Tuija Ollila (pj.), Tuula Mannermaa (sihteeri), Pentti Korhonen, Aleksi
Koskinen, Lasse Malmi, Anita Ranta, Jaana Ristimäki- Anttila, Siiri Salonen,
Markku Kuusjärvi (neuvoston edustaja) ja Jukka Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Tuula piti alkuhartauden.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Siirrettiin kohta 8 ennen toimintakertomusta ja kohdaksi neljä tuli varapuheenjohtajan
valinta.
3. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Esitys: Toivotetaan tervetulleeksi ohjausryhmän uusi jäsen Lasse Malmi. Todetaan paikalla olevat
ohjausryhmän jäsenet.
Päätös: Paikalla Lasse Malmi, Jaana Ristimäki-Anttila, Anita Ranta, Pentti Korhonen, Tuija Ollila,
Tuula Mannermaa, Jukka Peltola, Markku Kuusjärvi, Siiri Salonen ja diakoniaopiskelija Alma
Saulamaa, poissa Aleksi Koskinen.
4. Varapuheenjohtajan valinta
Esitys: Ehdotetaan Siiri Salosta.
Päätös: Siiri Salonen valittiin.
5. Edellisen muistion allekirjoitus
Esitys: Allekirjoitetaan edellinen muistio.
Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin muistio.
6. Neuvoston terveiset
Esitys: Käydään läpi terveiset 20.1. kokouksesta
Päätös: Neuvostossa oli asioina mm. keskusta-alueen kaavahanke, ohjausryhmien ohjesäännöt,
ohjausryhmien jäsenten ja neuvoston edustajien valinnat, eri työryhmien jäsenten valinnat,
aluekeskusrekisteriin siirtyminen, Sirpakan 20-vuotisjuhla.
7. Toimintakertomus 2020
Esitys: Käydään läpi toimintakertomus. Tehdään tarvittavat muutokset.
Päätös: Kohta 4 puuttui arvioinnista. Keskustelua käytiin siitä, että lyhennetäänkö
toimintakertomusta vai voisiko olla pidempikin tästä vuodesta, koska sen kautta kehitetään myös
tulevaisuutta. Nostetaan korona-ajan muuttunut työtapa ja kokeilut selkeästi esille. Pohdittiin
aikuistyön tilastokoosteesta osallistujamäärien laskentatapaa. Markku Kuusjärvi joutui poistumaan
kokouksesta. Tehdään toimintakertomukseen tarvittavat muutokset ja käydään sähköpostissa
jatkokeskustelua.
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8. Yksinelävien parissa tehtävä toiminta/vapaaehtoisten vetämä toiminta seurakunnassa
Esitys: Vuodelle 2021 on toimintasuunnitelmassa suunnitteilla vapaaehtoisen vetämänä toimintaa
yksineläville. Kun koronatilanne sallii, toimintaa voidaan käynnistellä. Yksinelävien toiminnasta
tehdään toimintasuunnitelma, mietitään sen käytännön tarpeet ja tarkistetaan budjetti.
Seurakunnassa on myös aloitteilla eri työalojen yhteinen vapaaehtoistoiminnan kartoittaminen,
jossa laajemmin mietitään, miten vapaaehtoisten tekemä työ mahdollistuu vielä paremmin osana
seurakunnan toimintaa.
Päätös: Anita Ranta esitteli toimintaa, jossa on ollut aiemmin mukana. Tutustuimme myös
alustavaan suunnitelmaan. Toimintaa toteuttamaan perustetaan ydinryhmä (alussa voi olla
kutsutilaisuus/lehtijuttu/muut kontaktit, joilla löydetään ryhmän jäsenet). Ryhmä suunnittelee ja
toteuttaa tilaisuuksia, joissa mukana on myös hengellinen näkökulma. Anita on yhteydessä
työntekijöihin, Tuulaan ja Jukkaan, suunnitteluryhmän osalta ja toiminnan käynnistelyn
tarvitsemissa asioissa. Toiminta voi alkaa, kun koronan osalta se on mahdollista (mahdollisesti
kesä tai syksy). Seuraavassa ohjausryhmässä jatketaan eteenpäin.
9. Toiminnan kuulumiset ja terveiset M-tiimistä
Esitys: Käydään läpi toiminnan kuulumiset.
Päätös: Työntekijät kertoivat toiminnasta
- Korona pitää toimintaa tauolla 8.2 asti, mutta todennäköisesti koko helmikuun. Vain aamun
hiljaiset rukoushetket ovat toiminnassa.
- Pienryhmien avaamista on mietitty. Zoomissa alkaa ohjausryhmän jäsenen vetämä ryhmä.
Muiden pienryhmien osalta kysytään halua toimia digiympäristössä ja tarjotaan teknistä tukea.
- Nomadi-reittiä (itse kuljettava mobiilireitti) on valmisteltu M-tiimissä Yhteisvastuu-teemalla. Se
aukeaa 7.2., samaan aikaan kun YV 2021 keräys alkaa. Ulkoilureitillä on myös toimintaa:
yhteisvastuu-sydänten etsimistä, valokuvausmahdollisuus ja nuotiopaikka. Su 14.2. on
mahdollista nauttia reitillä ystävänpäiväkahvit Sirpakassa (ellei korona vaikuta asiaan).
- Hiljaisuuden päivä peruuntuu 6.2., mutta verkkoon on tekeillä paastonajalle vastaava.
Tekniikkaa testataan yhdessä hiljaisuuden tiimillä 4.2.
- Ikkunoita Kristinuskoon -illoista ensimmäinen siirtyi 20.4. ajankohtaan, mahdollisesti muitakin
joudutaan siirtämään. Mennään kuitenkin askel kerrallaan.
- Sanaa ja rukousta -illoista ensimmäinen ainakin siirtyy, mietinnässä on myös mahdollisuus
hyödyntää tekniikkaa iltojen toteutuksessa.
- Majatalo-illat siirtyvät, mahdollisesti molemmat, mutta ainakin 19.2 tapahtuma.
- Pappilan taideillat seuraavat Vanha kirkko 100 v. teemaa, aiheesta on ollut palaveria ja Anita
Ranta edustaa juhlatyöryhmässä. Aiheina illoissa ovat Vanhan kirkon valokuvat ja historialliset
henkilöt. Pappilan taideillat täyttävät tänä vuonna myös 10 vuotta, mikä huomioidaan illoissa.
- Birgitan vaelluksen suunnittelu loppukesään on käynnistynyt. Pirkkalasta lähtee vaellukselle
kirkkoveneet ja kävelijät.
- Työntekijöiden jo alkaneet koulutukset osin jatkuvat, uusina alkavat dialogisuuden ja
palvelumuotoilun koulutukset.

10. Ohjausryhmän terveiset neuvostolle

Esitys: Pappilan taideiltojen juhlavuosi
Päätös: Tiedoksi neuvostolle, että Pappilan taideillat täyttävät 10 vuotta. Tänä aikana Pirkkalan
Pappilassa on vieraillut iso määrä eri taiteenalojen edustajia. Illoissa on ollut hyvin osallistujia, myös
Pirkkalan ulkopuolelta.

11. Muut asiat
Työalojen kohtaamispinnoista tiedoksi ohjausryhmälle
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Esitys: Tulossa 3.2. aikuis-, lähetys- ja diakoniatyön kokous yhteistyöstä.
Päätös: Tuula kertoi, että tulossa on aikuis-, lähetys- ja diakoniatyön yhteinen keskustelu, jossa
mietitään työalojen kohtaamispintojaan ja yhteistyötä.
Lisäksi nousi esille seuraavat asiat:
- Keskusteltiin Soljan tilasta, miten sen suunnitelmat etenevät.
- Kysyttiin uudelleen palautetta ohjausryhmältä menneestä kaudesta. Pyydettiin ajatuksia ja
odotuksia myös tulevaisuudesta. Ohjausryhmään voi tuoda terveisiä seurakuntalaisilta ja
heidän toiveista.
- Kysyttiin, miten ohjausryhmäläiset haluaisivat toimintaa kehittää ja miten voimme saada
ohjausryhmän kyvyt käyttöön ja tarvitsemmeko vapaampia ”ideointikokouksia”.
- Voisimmeko vierailla myös katsomaan jonkun toisen seurakunnan aikuistyön toimintaa, kun
korona hellittää?
- Seuraavana askeleena sovittiin, että kuljemme yhdessä Citynomadi-reitin ja perustamme
viestintään ohjausryhmän oman WhatsApp–ryhmän.
12. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset
- Seuraava kokous to 25.5. klo 18-20. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
13. Kokouksen päätös
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Lopetimme Herran siunaukseen.
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