Nuorisotyön ohjausryhmä 18.5.2021
Paikalla olivat:
Joonas Vartia
Taru Lossi
Teemu Kallio
Eeva Uskali
Janina Kulmanen
Eero Rekola
Jyri Ollila
Lotta Törnblom p.j.
Arto Köykkä sihteeri
1. Alustava keskustelu vuoden 2022 budjetin tekemiseksi.
Ohjausryhmä totesi yhteistuumin, että oleelliset kysymykset eivät tällä hetkellä niinkään liity rahaan, vaan
siihen asiaan, joka seurakunnan uudessa strategiassa on ilmaistu sanoilla: "Viestimme rohkeasti ja
ymmärrettävästi Jumalasta, joka kutsuu työhönsä." Vuonna 2020 ilmestynyt kirkon nelivuotiskertomus
osoittaa, että hengellisissä asenteissa on viime vuosina oleellinen siirtymä ryhmään "en osaa sanoa".
Käytännössä tämä näkyy vaikkapa sillä tavoin, että kirkollisissa toimituksissa uskontunnustus lausutaan
entistä vaimeammin. Pirkkalassakin yhteydet kouluihin ovat heikentyneet. Säännölliset aamunavaukset
ovat loppuneet yläkouluista ja lukiosta. Aiemmin ne tarjosivat säännöllistä läsnäoloa. Koulut ovat edelleen
suopeita seurakunnalle, mutta säännöllisyyden vaihtuminen projekteiksi merkitsee kuitenkin suhteiden
ohentumista.
Lopulta kyse on siitä, uskotaanko Jumalaan vai ei; tai sitten voidaan ehkä ennemmin kysyä, mille kohtaa
uskon ja epäuskon akselia oikein asetutaan; kysehän ei ole vain ääripäistä vaan myös puolivälistä ja muista
sijainneista. Eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa ihminen voi olla monella kohtaa akselia.
Keskustelussa hyödynnettiin kielikuvaa, jonka mukaan seurakunnan toiminnassa uskoa pitää tarjoilla niin
selvästi, että sen maku tuntuu. Toisaalta juoma ei saa mennä väärään kurkkuun. Tarvitaan tilannetajua ja
ihmisten tuntemista. Seurakunnan talviset nuortenillat eivät ole kovin hyvä tilanne vakavaan
maailmankatsomukselliseen keskusteluun. Osallistujien takana on pitkä koulupäivä ja mahdolliset
harrastukset, ja läksyt odottavat edessä. Tässä todellisuudessa nuorta tukee parhaiten se, että
seurakunnassa häneltä ei vaadita mitään. Hän saa vain hetken levähtää ystävien kanssa. Tätä tavoitetta
tukevat iltahartaudet ja varttikirkot, jotka ovat nuorteniltojen ytimessä.
Ohjausryhmä oli vakaasti sitä mieltä, että Lotjan tuvan retkillä Jumala voidaan nostaa entistä selvemmin
esiin. Siellä ei ole vaaraa väärään kurkkuun menemisestä. Rippikoulussa käydyt keskustelut nähtiin erittäin
tärkeiksi. Niissä on syytä pitää esillä Jumala-ulottuvuutta.
Tärkeäksi nähtiin, että seurakunta ei tarkkaan määrittele, millaiseen Jumalaan itse kukin uskoo. Usko on
toisaalta yhteinen asia, mutta se on myös jokaisen ihmisen oma, eikä pidä sanoa, että joku uskoo
oikeammin tai enemmän kuin joku toinen.

Käytännön vinkiksi ohjausryhmä esitti, että keskustelut olisi parasta sijoittaa leiripäivässä lounaan edelle,
koska silloin ollaan virkeimmillään.

2. Muut esille tulevat asiat
Ohjausryhmä esitti, että Teemu Kallio jakaisi suunnittelemansa rippikoulun palautekyselyn kaikille
ohjausryhmän jäsenille kommentointia varten.
Ohjausryhmä esitti, että Lotjan tuvalle alettaisiin suunnitella kotaa.
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