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AIKUISTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika
Kokouspaikka
Jäsenet

19.8.2021 klo 18-20
Kirkon seurakuntasali
Tuija Ollila (pj.), Tuula Mannermaa (sihteeri), Anita Ranta, Aleksi Koskinen,
Siiri Salonen, Pentti Korhonen, Lasse Malmi, Jaana Ristimäki- Anttila, Jukka
Peltola, Markku Kuusjärvi (neuvoston edustaja)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14. Tuula piti alkuhartauden.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.
3. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Esitys: Todetaan paikalla olevat ohjausryhmän jäsenet.
Päätös: Kokouksesta puuttuivat Jukka Peltola, joka oli lomalla ja Aleksi Koskinen, joka on
muuttanut Pirkkalasta pois ja ilmoittanut siitä sähköpostitse. Asia tulee neuvoston käsittelyyn, kun
virallinen ilmoitus saadaan Aleksilta.
4. Neuvoston terveiset
Esitys: Markku Kuusjärvi kertoo neuvoston terveisiä ja kuulumiset.
Päätös: Markku kertoi kesän neuvostojen kuulumiset: Lähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa
tehdystä sopimuksesta, rististä, jota ehdotettu Pirkkalan kirkon katolle, kirkolliskokousuutisista,
henkilöstöasioista ja siitä, että taloustilanne on hyvä. Tuija kertoi 9.6. olleesta neuvoston
kokouksesta, jossa oli esittelemässä aikuistyön muutoslinjat. Neuvostolle oli jätetty mietintään
myös, miten somea voidaan hyödyntää seurakuntalaisten keskustelualustana paremmin.
Somekoulutusta tulossa työyhteisössä eri kanavista 16.9.
5. Toimintasuunnitelma 2022
Esitys: Käydään läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Tehdään tarvittavat muutokset.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio jätetään valmiina eteenpäin 31.8. Toimintamäärärahat eivät
kasva.
Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja tehtiin tekstiin tarvittavat muutokset ja lisäykset.
- Tavoitteet kohdan järjestystä muutettiin loogisemmaksi, tavoite yksi vaihdettiin tavoite neljäksi.
- Muutettiin sanamuotoa tavoite kolmessa (seurakuntalaisia ollaan kohtaamassa eri paikoissa).
- Lisätään keinoihin somen hyödyntäminen mm. hengellisen keskustelun kanavana ja otetaan
selvää, mikä parhaiten toimii vertailemalla eri seurakuntien ratkaisuja. Nuorisotyöllä ja
varhaiskasvatuksella on omat facebook-sivunsa, joilla on sekä tiedotusmateriaalia, että
toimintaa ja ohjelmaa. Somen hyödyntäminen nostetaan tiedoksi ja keskusteluun neuvostolle ja
viedään aiheena myös uuteen yhdistettyyn tiimiin (aikuis-, lähetys- ja diakoniatyö).
- Keskusteltiin vapaaehtoistyön vahvistamisesta uuden tiimin ensimmäisenä uutena tavoitteena.
Tarkoituksena on rakentaa sellainen malli, että kun vapaaehtoinen ottaa yhteyttä, hänelle löytyy
myös mahdollisuuksia toimia seurakunnassa. Vapaaehtoisille tarjotaan mm. koulutuksia
yhdessä.
Suupantie 10
33960 Pirkkala

Puhelin 03 342 7300

pirkkalanseurakunta.fi

MUISTIO

3/2021

2

22.8.2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-

Keskusteltiin Soljan tilan käyttöön otosta. Toiminta alkaa syyskuussa. Aikuistyön ohjausryhmä
pitää seuraavan kokouksen Soljassa ja tutustuu tilaan.

6. Alkusyksyn toimintaa
Esitys: Seuraavia tapahtumia on tulossa, ellei korona-tilanne vaikuta tilaisuuksien toteutumiseen.
Päätös: Keskusteltiin seuraavista asioista
- Saunojen avaamista oli suunniteltu syyskuun alkuun, mutta koronatilanne siirtää niiden
avauksen lokakuulle.
- Birgitan vaellus ja –soutu on tulossa 4.9.
- Vapaaehtoiset kutsutaan messuun 12.9., mukana on Safari-kuoro
- Majatalo 17.9. kasvokkain –aiheella, Up to heavens –bändi esiintyy
- Ensimmäinen Pappilan taideilta suunnitteilla 19.9. (Sanoja ja kuvia Vanhasta kirkosta)
- Ruskaretki 22-26.9. Lotjalla, mukana Jukka, Tuula ja Anne
- Vaellusmessu 5.10. ja iltaehtoollinen
- Pappilan taideilta 17.10. (Vanhan kirkon henkilöiden tarinoita)
- Yksinelävien toiminnasta kertoi Anita Ranta. Ryhmä tutustuu Soljan tilaan syksyllä. Harri
Henttinen on lupautunut Pirkkalaan uudelleen. Ryhmässä on hyviä suunnitelmia koko syksyksi.
Seuraavaksi tavataan laavulla.
- Sanaa ja rukousta -ryhmästä kertoi Pentti Korhonen. Ryhmä on kokoontunut aikuistyön tilassa
kirkolla ja käynyt läpi Raamattua. Syksyllä ryhmään on tulossa vierailijoita. Ryhmässä puhuttu
alfa-kurssista, joka on haaveissa jossain vaiheessa.
- Etsijä löytää –ryhmän alkamisesta, Sanan ja rukouksen –illoista sekä NMKY:n toiminnasta
kertoi Markku Kuusjärvi. Ryhmä aloittelee elokuun viimeisenä perjantaina. Sanan ja rukouksen illat ovat käsitelleet portti-teemoja ja jatkossa käsitellään Raamatusta henkilöpareja,
ensimmäinen ilta syyskuussa. NMKY:n retkeilytoiminta alkanut ja joululehti tulossa.
- Uusia alkuja: toivottu naisille omaa piiriä ja toivottu Bible journaling –ryhmää. Nämä alkavat joko
syyskauden aikana tai ensi vuoden alussa.

7. Ohjausryhmän terveiset neuvostolle
Esitys: Neuvostolle ohjausryhmä halusi jättää kaksi asiaa pohdittavaksi
Päätös:
- Toivotaan pohdintaa vielä siitä, miten seurakuntalaisten ääni varmistetaan, kun
ohjausryhmärakenne muuttuu.
- Somen hyödyntäminen myös seurakuntalaisten keskustelualustana on nostettu neuvostolle
mietittäväksi 9.6. neuvostossa (katso somen osalta kohtaa 5 muistiosta).

8. Muut asiat
Ei muita asioita
9. Toimielimen seuraavat kokoukset
Sovittiin seuraava kokous 28.10.2021 klo 18-20 Soljan tilaan, jos se on vapaana.
10. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 20.00. Luettiin yhdessä Herran siunaus.
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