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AIKUISTYÖN OHJAUSRYHMÄ
Kokousaika
Kokouspaikka
Jäsenet

18.11.2021 klo 18-20
Kirkon seurakuntasali
Tuija Ollila (pj.), Tuula Mannermaa (sihteeri), Anita Ranta, Siiri Salonen, Pentti
Korhonen, Lasse Malmi, Ari Mäenpää, Jaana Ristimäki-Anttila, Jukka Peltola, Markku
Kuusjärvi (neuvoston edustaja)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. Neuvoston terveiset jäivät pois. Terveisiin lisättiin pappila -työryhmän
kuulumiset.
3. Läsnäolijoiden kirjaaminen
Esitys: Todetaan paikalla olevat ohjausryhmän jäsenet.
Päätös: Paikalla olijat todettiin, poissa ja esteestä oli ilmoittanut Siiri Salonen, Pentti Korhonen ja Markku
Kuusjärvi.
4. Neuvoston terveiset
Esitys: Markku Kuusjärvi kertoo neuvoston terveisiä ja kuulumiset.
Päätös: Markku oli ilmoittanut esteestä osallistua kokoukseen. Puheenjohtaja kertoi, että neuvostolla on ollut
kolme kokousta, joissa asioina on ollut mm. hautausmaalle tuleva uusi muistelupaikka. Uutta henkilöstöä on
palkattu myös eri tehtäviin. Puheenjohtaja suositteli lukemaan seurakunnan nettisivuilta neuvoston
pöytäkirjat.
5. Ensi vuoden toiminta
Esitys: Käydään läpi suunnitelmia (ja päivämääriä) ensi vuoden toiminnasta
Päätös:
- Pappilan taideillat matkustavat lähialueiden kirkkoihin (Nokia, Vesilahti, Varuskuntakirkko, Kangasala,
Ylöjärvi, yhteensä 5 retkeä). Kunnan 100-v. ilmoitteluun on laitettu retket tiedoksi.
- Majataloja on neljä. Majataloja voisi pohtia työyhteisössä laajemmin ja tehdä laajemmalla pohjalla.
- Sanan ja rukouksen -illat jatkuvat kerran kuussa.
- Hiljaisuuden tiimissä ovat hiljaisuuden iltapäivät saaneet kannatusta. Myös aamurukoushetket jatkuvat.
- Kesäaikaan on vaellusmessuja, mutta tätä nivotaan myös jumalanpalveluselämään.
- Yksinasuvien ryhmä kokoontuu jatkossa Kapsäkissä säännöllisesti kerran kuussa. Retki Poriin on tulossa
tulevana vuonna.
- Parineuvonnoista ja parisuhdetyöstä kertoi Jukka. Yhteisiä palavereja kunnan kanssa on ollut
säännöllisesti. Nokian ja Ylöjärven kanssa on suunniteltu yhteinen eroryhmä. Hanna Myllymaalta
pyydetään “Rakastava valinta” -ryhmää. Keskusteltiin ennaltaehkäisevästä parisuhdetyöstä.
Valtakunnallinen parisuhdeviikko voisi olla hyvä viikko järjestää ympäristöseurakuntien kanssa isompi
tapahtuma, jossa voidaan huomioida/järjestää ohjelmaa eri kohderyhmille (esim. pitkään yhdessä olleet,
vasta tavanneet, seurustelevat jne.). Ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan ja Jukka on mm. vieraillut
kasvatuksen perheilloissa Veskassa parisuhdeteemalla.
- Pienryhmistä uutena alkaa naisten raamattupiiri Soljassa 19.1. (parittomilla viikoilla) klo 18, rikkinäisten
miesten saunaillat alkavat tammikuussa.
- Biblejournaling –ryhmä jatkaa kevätkaudella neljä kertaa.
- Viestivaellus on heinäkuussa. Pirkkalan osuus on 18-19.7. välit Härmälä-Pirkkala ja Pirkkala-Nokia.
Matkalla on kohtaaminen Ylöjärven seurakunnan kanssa Pitkässäniemessä. Viestivaellus on
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hiippakunnasta toiseen kulkeva pyhiinvaellus. Pyhiinvaeltajille tarjotaan ruokailut ja yöpyminen
Pirkkalassa Pappilan alueella.
Retkitoimintaa: Aikuisten Kevätretki viikko 21, Ruskaretki viikko 38, Saarenmaan retki 12.5.-16.5.,
Kirkkopäivät Oulussa 20.-22.5, Perheleiri Saarenmaalla
Ikkunoita kristinuskoon ja kasvunaika –illat ovat mietinnässä. Ohjausryhmältä kysyttiin aihepiireistä.
Ehdotuksia: eri uskonnot (Aabrahamin lapset), herätysliikkeet (hengenuudistus, viidesläisyys, körtit,
rukoilevaisuus jne), eri kristilliset kirkot (helluntailaiset, metodistit, katolliset, ortodoksit, anglikaanit jne),
Raamattu -luentoja, naiset Raamatussa, mitä on luterilaisuus, mitä voimme oppia eri kristityiltä, perheelämä ja erilaiset uskonnäkemykset perheessä – monikulttuurisuus.
Yhteisötiimissä pohditaan jatkossa toiminnan linjoja, mm. jalkautumisia eri puolille Pirkkalaa
Uutena ideana: ”päivän rukous” ja siihen keskustelumahdollisuus somessa.

6. Anja Hella 4 kk aikuistyössä mukana
Tiedoksi: Anja Hella aloitti aikuistyössä 4kk työkokeilun. Anja vetää Biblejournaling –ryhmää aikuisille
Soljassa ja kahta aikuisten maalausryhmää tiistaituvan ja kirkon keskiviikon yhteydessä. Mainostukseen
kannattaa panostaa vielä lisää.
7. Syksyn toiminta
Esitys: Käytiin lyhyesti syksyn toimintaa läpi
Päätös:
- Ruskaretki oli onnistunut
- Syksyn toisessa Majatalo-illassa vieraina olivat Pyysalot ja Matti Mäkinen
- Pappilan taideiltoja on ollut kaksi 100-v Vanhasta kirkosta. Seuraava taideilta 21.11., jossa 10-vuotis
juhlallisuuksia ja rovastin kaffeet.
- Jukka on tavannut pariskuntia, aviopareille on ollut tunnemaalausta Soljassa
- Saunat ovat auki, naisten saunat toimivat kahdessa vuorossa, miehet yhdessä, joulusaunat ja puurot
ryhmille 21.12. ja 22.12.
- ”Ristityn ruumis rukoilee” –ryhmä on kokoontunut syksyllä kolmena kertana messun jälkeen kirkon
kerhopuolella, 21.11. on viimeinen kerta. Kyseessä on rukousta liikkein ja askelin ja sille on toivottu jatkoa
ensi vuoteen.
- Yksinasuvien tilaisuuksia on ollut syksyllä kaksi Silmussa, puhujina olleet Raija Eeva ja Harri-Pekka
Pietikäinen. Seuraavaksi tulossa yksinasuvien pikkujoulut 14.12. Veskassa, yksinasuvat järjestävät
23.12. ”joulun tarinoita ja glögit -tapahtuman” torilla, akvaariossa.
- Veskaan ja kunnan joulunavaukseen Suupalla jalkaudutaan yhteisö-tiimin voimin
- Joulunaika on alkamassa, jouluesite on tulossa ja 10.12. on seurakunnan vapaaehtoisten joulujuhla,
johon vapaaehtoiset on kutsuttu syömään ja konserttiin
- Pirkkalan seurakunnan oman rukousvihkon työstäminen on alkanut
8. Ohjausryhmän terveiset neuvostolle
Esitys: Ohjausryhmässä on keskusteltu aikuistyön/seurakunnan some kanavista – pohdintaa on toivottu
myös neuvostolta. Yhteisötiimissä päädyttiin, ettei tehdä lisää enää ns. ”tiedotuskanavia”, sillä tällä hetkellä
olemassa olevat riittävät. Toivotaan kuitenkin pidettävän some-kanavien käyttöä/mahdollisuuksia mielessä,
jotta kirkko olisi siellä missä ihmiset.

9.

Muut asiat
Seurakunnan strategian eteneminen, Tuula kertoi lyhyesti, millaista työskentelyä ollaan tehty
Aikuis-, lähetys- ja diakoniatyön yhdistyminen, kerrottiin kuulumisia, että yhteisötiimi toimii kivasti
Tuulan ja Jukan palvelumuotoilukoulutukset etenevät, molemmat kertoivat lyhyesti, missä mennään.
Tuulan hengellisen ohjauksen koulutus valmistui, ensi vuonna alkaa pidempi saarnakoulutus, Jukka pitää
pientä koulutustaukoa.
- Messuavustajia kaivataan lisää, 9.1. on jumalanpalveluksen jälkeen messuavustajien kokoontuminen ja
yhteinen suunnittelu/toiminnan päivitys – aikuistyön ohjausryhmä olisi myös halukas tekemään messua
kevätkaudella.
- Vapaaehtoiskoordinointia ja vapaaehtoistyö.fi sivustoa alkaa hoitaa Anna Riuttamäki tammikuussa
-
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Pappilatyöryhmän terveiset kertoi Tuija Ollila: Pihlajaniemen kehittämistyöryhmä on tehnyt ja tekee
aluesuunnitelmaa. Pappilan alueen ympärille on tulossa asustusta ja pappilan alue tulee palvelemaan
myös heitä. Vanha pappila tullaan purkamaan. Mitä tulee tilalle (tilat esim. hautajaisia, kerhoja,
majoitustilatarpeita, keittiötarpeita ja leirejä varten) Mitä aikuistyö toivoisi tiloista – hiljaisuuden retriittejä
tms. toimintaa varten?

10. Toimielimen seuraavat kokoukset
- Aikuistyön ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.1.2022. klo 18.00 kahvila Sirpakassa.
11. Kokouksen päätös
- Tuula piti loppurukouksen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20
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