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AIKUISTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika
Kokouspaikka
Jäsenet

3.3.2022 klo 18-20
Soljan kerhotila Soljis, Kauppiaankatu 15 a 1
Tuija Ollila (pj.), Tuula Mannermaa (sihteeri), Anita Ranta, Ari Mäenpää, Siiri
Salonen, Pentti Korhonen, Lasse Malmi, Jaana Ristimäki- Anttila, Jukka
Peltola, Markku Kuusjärvi (neuvoston edustaja)

1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20 ja Anita piti alkuhartauden Ps. 121
2. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
3. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Esitys: Todetaan paikalla olevat ohjausryhmän jäsenet.
Päätös: Alleviivatut olivat ilmoittaneet poissaolostaan. Muut olivat paikalla.
4. Neuvoston terveiset
Esitys: Kuullaan neuvoston terveisiä ja kuulumiset
Päätös: Kolme kokousta on ollut viimeisen ohjausryhmän jälkeen. Käsittelyssä ollut: budjetti,
hautausmaan muistomerkki – tyhjän sylin hauta – Tuulia Savelan suunnittelema, talouspäällikön
virkanimen muutos, kappalaisen viran lakkautus ja muutos srk-pastoriksi, uuden nuorisopastorin
valinta, 2021 koulutussuunnitelman päivitys. Kirkolliskokouksesta tuli terveiset neuvostolle
kirkkoherran kautta, mm. siitä, että rukous ja rukouselämä yhdistää kirkossa eri tavalla ajattelevia.
Lotjan kehittämistyöryhmän toimenkuvasta on käyty keskustelua ja sitä kehitetään, samoin Lotjan
emäntäkysymys on ollut käsittelyssä. Ohjausryhmistä on käyty keskustelua. Toimintakertomukset
on käyty läpi, menneen vuoden talousarviossa on pysytty hyvin, ylitys oli pieni. Leirikorvauksista on
sovittu paikallisesti. Tarkemmin pöytäkirjat voi lukea seurakunnan nettisivuilta.
5. Toimintakertomus 2021
Esitys: Toimintakertomus on käyty läpi sähköpostitse. Lyhyt katsaus aiheeseen ja onko sen
suhteen vielä jotakin kommentoitavaa?
Päätös: Todettiin, että toimintakertomus vastasi hyvin toimintaa ja että koronasta sekä jatkuvista
muutoksista huolimatta on pystytty toimimaan hyvin.
6. Ohjausryhmien yhdistyminen
Esitys: Käydään keskustelua aiheesta ja millainen yhteiskokous olisi hyvä järjestää.
Ohjausryhmäläisten kysymykset ja ajatukset viedään eteenpäin Yhteisö-tiimiin ja neuvostolle.
Päätös: Yhteisötiimin nimi ei kerro ihmisille oikein mitään, pitäisikö nimeä vielä selkeyttää ja
tarkentaa? Työtiimit ovat yhdistyneet ja katsovat työtä ja seurakunnan tarpeita yhdessä. Mietittiin
kuitenkin, kuinka hallinto voisi parhaiten palvella ja tuoda seurakuntalaisten tarpeita tiedoksi
työntekijöille. Keskusteltiin siitä, mitä lähetys ja missio –sanat merkitsevät ja tuovat mieleen. Miten
yhdistyy kansainvälisyys ja paikallinen seurakuntatyö eri työalojen ja tiimien kautta. Toivottiin esim.
sähköisiä kyselyitä, mitä seurakuntalaiset toivovat toiminnalta? Miten seurakunta vastaa ihmisten
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tarpeisiin ja hätään? Miten ohjausryhmäläiset voisivat myös olla auttamassa ja toteuttamassa
kyselyitä. Miten ohjausryhmälle ja tiimeille tulisi tieto seurakuntalaisten toiveista ja tarpeista?
Ylipäätään mitä kysymyksiä pitäisi kysyä, jotta saadaan tietoa ja kyselyihin jaksetaan vastata. Mihin
kyselyä jaettaisiin (esim. webropol), olisiko seurakunnan nettisivut ja Positiivinen Pirkkala. Hyvä
olisi olla kyselyjen yhteydessä myös työntekijöiden puhelinnumerot, jotta voi ottaa yhteyttä ja kertoa
ajatuksiaan.
Ohjausryhmien yhdistymiseen valmistavaa tapaamista toivottiin, niin, että ohjausryhmät tapaisivat
kerran tai kaksi tänä vuonna – mielellään jo kevään aikana. Kysymyksiä tapaamiseen: Miten eri
työtiimit opitaan tietämään ja miten ne saavat äänensä esille? Kuinka maallikko jäsenet saadaan
mukaan, ettei vain työntekijät pohdi asioita? Mitä apua työntekijät tarvitsevat ohjausryhmältä?
Keskiössä ovat seurakuntalaiset, miten palvellaan heitä parhaiten? Toivotaan tapaamiselta, että
ohjausryhmäläiset tutustuvat ensin, ja että löydetään yhdessä suuntaa ja isoja linjoja. Montako
ohjausryhmää tarvitaan, mietintään vielä, että muuttuuko ohjausryhmät esim. työpajoiksi? Mitä
neuvosto vastaa näihin ajatuksiin?
Yhteiseen keskusteluun toivotaan lisäksi (sekä Yhteisö-tiimille että ohjausryhmätapaamiseen) se,
miten musiikkipuoli saadaan mukaan tähän kaikkeen? Musiikki on tärkeä osa kaikkea seurakunnan
toimintaa. Toiveena olisikin musiikkipankki, josta saisi muusikkoja eri tapahtumiin. Toivotaan, että
saataisiin myös kaikki nuorisobändit mukaan ja ikään kuin koottua musiikkitoiminta ja
mahdollisuudet yhteen pankkiin.
7. Ohjausryhmän jumalanpalvelusavustusvuoro 13.3.
Esitys: Ohjausryhmäläiset ovat mukana toteuttamassa messua. Katsotaan vielä messun tehtävät
läpi ja mietitään, millaisiin tehtäviin kukakin haluaa. Päätetään tehtävät. Keskustellaan pyhän
teemasta ja etsitään ideoita myös yhdessä. Pyhä on lisäksi Toivoa naisille –kolehtipyhä.
Päätös:
Anita - esirukous Annen kanssa
Jaana - kolehdinkeruu
Lasse - väärti ja huolehtii Sulosta.
Siiri - lukee tekstin ja Jukka voi lukea toisen tekstin.
Paikalle tullaan klo 9.30. Tuija tulee, jos ei ole reissussa ja voi myös avustaa tarvittaessa
ehtoollisessa. Anita myös varalla ehtoollisavustajana. Penttiä kysytään ehtoollisen jakajaksi, jos
pääsee. Katsotaan tilanteen mukaan ehtoollisavustajat.
Liisa - saarnaa Tuulan kanssa.
Ari - kolehtiin, jos pääsee mukaan.
8. Toiminnan kuulumiset ja terveiset Y-tiimistä
Esitys: Käydään läpi toiminnan tuoreet kuulumiset ja Y-tiimin terveiset.
Päätös: Kerrottiin hyvin lyhyesti toiminnan kuulumisia, mitä on tulossa ja millaista on ollut Y-tiimin
yhteinen työskentely.

9. Ohjausryhmän terveiset neuvostolle
Esitys: Kerrattiin asiat, joita toivotaan neuvoston pohtivan
Päätös: Musiikki – yhteisöllisesti näkyviin ja muusikkopankki (muistion kohta 6), ohjausryhmien
muutos, mitä on suunnitteilla ja millaiset rakenteet ovat parhaita (muistion kohta 6). Lisäksi toivottiin
(uusien) pappien esittelyä ja heidän vastuualueidensa kertomista ja kertaamista.
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10. Muut asiat
Esitys: Jaana kertoo kiinnostavasta tutkimuksesta koskien muskaritoimintaa. Ohjausryhmäläisten
ideat, koskien seurakunnan toimintaa, ovat enemmän kuin tervetulleita. Ohjausryhmäläiset voisivat
ottaa taas tehtäväkseen katsella ympärilleen mm. muita seurakuntia ja toimijoita ja tuoda ideoita
punnittavaksi ohjausryhmään.
Päätös: Jaanan kertoi kiinnostavasta kohtaamisesta Tapani Innasen kanssa, joka avustaa
tohtoriväitöksissä ja joka on tehnyt ”Lintuemon siiven alla – tutkimuksen kirkkotilassa toimivasta
vauvamusiikkitoiminnasta Suomen ja Tanska kirkossa”. Vinkkinä varhaiskasvatukselle: Tähän voisi
tutustua ja Tapani Innanen voisi tulle kertomaan aiheesta tarvittaessa lisää.
11. Toimielimen seuraavat kokoukset
- 17.5. klo 18 tapaamme kirkon aikuistyön tilassa. Aiheena silloin mm. toimintasuunnitelma 2023.
12. Kokouksen päätös
- Kokous päätettiin klo 20.07 ja rukoiltiin loppurukous.
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