ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP/Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikkö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

kansainväliset jumalanpalvelukset 201/99

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Erityisvastuualueena kansainväliset jumalanpalvelukset (Sunday service). Kv-työn pappi toimii myös asiantuntijana
lähetystyön, maahanmuuttajatyön, kansainvälisen diakonian ja ystävyysseurakuntatyön alalla kiinteässä yhteistyössä
muun Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksikön kanssa. Erityisenä painopistealueena vuonna 2016 on toteuttaa
seurakuntaamme kuulumattomille maahanmuuttajille rippikoulutyyppinen kasvuryhmä. Toisena painopisteenä
uskontojen ja vakaumusten välisen vuoropuhelun vahvistaminen, osallistumalla Jyväskylässä toimintaansa
vakiinnuttavan USVA-verkoston toimintaan.

TAVOITTEET 2016:
Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
Toteutumiseen Kv-työn pappi osallistuu säännöllisesti seurakuntamme edustajana ja keskustelijana "USVA –
tähtäävä keino 1 Jyväskylän uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen verkoston" toimintaan.
Toteutumiseen Vierailujen tekeminen, suorien kontaktien luonti sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen
tähtäävä keino 2 Jyväskylässä toimivien kristillisten seurakuntien ja ryhmien kanssa.
Kv-työn papin osallistuminen USVA-verkoston toimintaan sekä sen kautta toteutuneet tapahtumat,
Arviointitapa ja koulutukset ja muu yhteistoiminta.
mittarit:
Vierailujen toteutuminen Jyväskylässä toimiviin kristillisiin seurakuntiin ja ryhmittymiin. Yhteistyön
toteutuminen heidän kanssaan.
Kv-työn pappi on osallistunut seurakunnan edustajana USVA-verkoston toimintaan.
Yhteistyöprojektina toteutettu mm. musiikki- ja keskusteluilta. Seurakunnan eri edustajia on
osallistunut keskustelijoina USVA:n järjestämiin keskustelutilaisuuksiin (mm. "kasvatus eri
uskonnollisissa viitekehyksissä" ja "kuoleman ja surun kohtaaminen"). Epäsäännöllisyyttä
osallistumiseen on tuonut kv-työn papin vaihtuminen. Suoria kontakteja sekä yhteisiä tapahtumia
Arviointi:
Jyväskylän muihin kristillisiin toimijoihin on toteutettu mm. yhteiskristillisten tapahtumien (Run 4
your life), vierailujen ja viestinnän kautta.
1. TAVOITE

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
Järjestämme rippikoulutyyppisen kasvuryhmän seurakuntamme alueella asuville
maahanmuuttajille. Tavoitteena lisätä tietoisuutta luterilaisesta uskosta.
Jatkamme maahanmuuttajakristittyjä tukemista kirkon ekumeenisen vieraanvaraisuuden
periaatteiden mukaisesti.
Kasvuryhmän toteutuminen, osallistujien määrä sekä mahdollisten seurakuntaan liittyvien määrä.
Maahanmuuttajakristittyjen järjestämien tilaisuuksien määrä, osallistuminen seurakuntamme
muuhun toimintaan ja muun annetun tuen laatu ja määrä.
Rippikoulutyyppisen kasvuryhmän järjestäminen toteutui osittain. Varsinaista ryhmää ei
muodostunut, mutta kylläkin yksittäisten maahanmuuttajien kristillinen ja erityisesti luterilainen
opetus. Osa heista osallistui myös Virtailtoihin (Nightbreak). Ekumenia on toteutunut ennen
kaikkea Sunday Service jumalanpalvelusyhteisössä, jossa vuoden aikana osallistujia oli kaikista
maanosista Australiaa lukuunottamatta. Useat eri kristilliset kirkkokunnat olivat toiminnassa
edustettuina.

Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä
tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa.
Toteutumiseen Kv-työn papin mahdollisuutta vierailla alueseurakuntien lähetyspyhissä ja muissa lähetystyön
tähtäävä keino 1 tilaisuuksissa lisätään.
Toteutumiseen Toteutetaan alueilla uskotodialogiin tai vakaumusten väliseen vuoropuheluun liittyviä tapahtumia
tähtäävä keino 2 tai keskustelufoorumeja.
Kv-työn papin vierailujen määrä alueseurakuntien lähetyspyhissä tai muissa lähetystyön
Arviointitapa ja tilaisuuksissa.
Alueilla toteutuneet uskontodialogiset koulutus- ja muut tapahtumat. Alueiden työntekijöiden
mittarit:
osallistuminen USVA-verkoston tilaisuuksiin.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Kv-työn papin osallistuminen alueiden lähetyspyhiin ei lisääntynyt. Vain osaan alueseurakunnista
säännölliset käynnit ovat vakiintuneet. Tosin alueella vierailee runsaasti nimikkolähettejä. Alueilla
toteutettiin kv-työn toimesta uskontodialogiin keskittyvää koulutusta. Koulutusta annettiin erityisesti
islamin peruskäsitysten tuntemiseen ja muslimien kohtaamiseen. Myös kaikille suntioille
toteutettiin monikulttuurista kohtaamista käsittelevä koulutus. Työntekijöiden palaute koulutuksista
oli myönteinen. Kv-työn papin lisäksi myös muita työntekijöitä ja seurakuntalaisia on osallistunut
USVA-verkoston keskustelutilaisuuksiin.

Kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja.
Materiaalisen avun, kuten kristillisten kirjojen ja pyhäkoulumateriaalin tarjoaminen
maahanmuuttajakristittyjen hartauselämän tueksi.
Ekumeenisen kanssakäymisen ja vuoropuhelun lisääminen kv-työn papin vierailuilla
maahanmuuttajakristittyjen ryhmissä.
Erikielisille maahanmuuttajille jaetun kirja- ja pyhäkoulumateriaalin määrä.
Kv-työn papin vierailut eri maahanmuuttajaryhmien jumalanpalveluksissa, rukouspiireissä ja
muissa tilaisuuksissa.
Materiaalista apua annettiin aiempien vuosien tapaan, jakamalla eri kielisiä Raamattuja,
katekismuksia sekä vieraskielistä rippikoulukirjaa. Krstillisen kasvatuksen materiaalin jakamisessa
ei tapahtunut muutosta, vaan se pysyi entisellä tasolla. Kv-työn pappi vieraili
maahanmuuttajakristittyjen tilaisuuksissa mm. yhdessä Jyväskylän Adventtiseurakunnan kanssa.
Myös yksilötason kohtaamista tapahtui verrattain paljon.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Uudistuneiden nettisivujen ja muun sähköisen viestinnän avulla tulostettujen mainosten määrä saadaan
puolitettua.
Uudistuneet nettisivut tulivat käyttöön ja palvelivat hyvin erityisesti englannin kieltä ymmärtäviä.
Seurakunnan nettisivuilla on englanniksi kerrottu sekä kirkkoherranviraston palveluista että
kansainvälisen työn tapahtumista. Haasteena on jatkuvasti päivittää ja myös uudistaa nettisivujen
tarjontaa.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Osana reformaation merkkivuoden toimintaa kristityille maahanmuuttajille suunnatut kasvuryhmät saadaan
vakiinnutettua. Tämä avaa osalle heistä myös seurakuntayhteyden ja -jäsenyyden.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

1992040000 Aikuistyö, 1992040203 Evankelioimistyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Aikuistyö on leimallisesti seurakuntalaisten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa, jota työntekijät tukevat
toimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Se koostuu pääasiassa eri ryhmäkokoontumisista, mm. draamaryhmä
Toivo, naisten saunaillat ja miesten veljespiiri Vesalassa sekä yksinäisten aikuisten kokoontumiset. Lisäksi
järjestetään yksittäisiä tilaisuuksia ja retkiä. Evankelioimistyö koostuu Kohtaamispaikan toiminnan tukemisesta sekä
seurakunnan yhteisistä Sanan ja rukouksen illoista ja retriiteistä. Työtä tehdään yhteistyössä alueseurakuntien
aikuistyön kanssa. YSP:n johtaja vastaa työmuodosta.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisten osaamisen hyödyntäminen aikuistyössä

Toteutumiseen 1. Aikuistyön vapaaehtoisten vastuunkantajien toimintamahdollisuuksia tuetaan aktiivisesti.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Suurella sydämellä -verkkosivuston käyttöä aikuistyön työkaluna kehitetään.
tähtäävä keino 2
1. Aikuisikäisten seurakuntalaisten vastuunkantajien lisääntynyt määrä ja myönteinen palaute
Arviointitapa ja toimintamahdollisuuksista.
mittarit:
2. Vapaaehtoistyön tehtävien tarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut.
Vapaaehtoisia vastuunkantajia on saatu riittävästi, toiminta on laajentunut (Naisten saunaillat
kesästä ympärivuotisiksi). Vapaaehtoistyö.fi (Suurella sydämellä) -sivuston käytön
monipuolistuminen ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti mutta on suunnilleen ennallaan.
Arviointi:

2. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen aikuistyössä

Toteutumiseen 1. Vakiintuneiden toimintamuotojen kehittäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Aikuistyön piiristä nousevien uusien avausten tukeminen
tähtäävä keino 2
1. Vakiintuneet ryhmät ovat avoimia uusille jäsenille ja ideoille.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Seurakuntalaisten piiristä nousseet uudet avaukset ovat ottaneet tuulta.
Vakiintuneista ryhmistä naisten saunaillat ovat lisänneet suosiotaan. Iltojen ympärivuotisuus on
osoittautunut hedelmälliseksi uudeksi avaukseksi.

Arviointi:

3. TAVOITE

Valmistaudutaan reformaation merkkivuoteen

Toteutumiseen 1. Aikuistyön eri toiminnoissa ideoidaan reformaation merkkivuoteen liittyvää toimintaa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Aikuistyön toimijat pitävät reformaation juhlavuoden teemoista verkostoissaan.
tähtäävä keino 2
1. Vuoden 2017 toiminnan suunnittelussa on vahva reformaation merkkivuoteen liittyvä sävy.
Arviointitapa ja
2. Reformaation merkkivuosi herättää kiinnostusta aikuisten jyväskyläläisten parissa.
mittarit:

Tavoite on toteutunut, mutta siinä onnistumisen mittaaminen on vaikeaa ennen vuoden 2017
loppua.

Arviointi:

4. TAVOITE

Aikuistyön vapaaehtoisten vastuunkantajien toimintamahdollisuuksien ja motivaation
kehittäminen
1. Vapaaehtoisten vastuunkantajien palkitsemisen kehittäminen

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutuksen ja palautejärjestelmän kehittäminen
tähtäävä keino 2
1. Vastuunkantajien palkitseminen on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla seurakunnan
Arviointitapa ja yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.
mittarit:
2. Vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutus ja palautteen kerääminen kokemuksista on
järjestetty osana seurakunnan yleistä käytäntöä.
Vapaaehtoisten vastuunkantajien palkitseminen on jatkunut vakiintuneeseen tapaan.
Palkitsemisen yhteinen ohjeistus ei ole valmis.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Vapaaehtoisia vastuunkantajia rohkaistaan ympäristövastuulliseen toimintaan.
Seurakunnan ympäristötyön periaatteet saatetaan näkyviksi.
Tavoite on toteutunut.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaation merkkivuosi 2017 herättää monipuolista uskoon ja kristillisiin arvoihin liittyvää keskustelua.
Itsenäisyyden juhlavuoden 2017 teemat liittyvät luontevalla tavalla aikuistyön toimintoihin.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Rippikoulutyön kokoseurakunnallinen organisointi ja koordinointi. Rippikoulu toteutuu YSP:n ja alueseurakuntien
yhteistyönä. Rippikoulu on n. puoli vuotta kestävä jakso, johon sisältyy aloitusjakso, alueseurakunnissa toteutettava
seurakuntayhteys, intensiivijakso ja päätösjakso. Rippikoulutyön tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa
kolmiyhteiseen Jumalaan.

TAVOITTEET 2016:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Toteutumiseen Laadukas ja kokonaisvaltainen rippikoulutyö. Nuoret ja perheet rippikoulutyön keskiössä.
tähtäävä keino 1 Kummien huomioiminen.
Toteutumiseen Moniammatillinen sitoutuminen rippikouluun. Työntekijöiden motivoiminen ja tiimiyttäminen.
tähtäävä keino 2
Rippikoululaisten ja heidän huoltajiensa palaute. Työntekijöiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Rippikoululaisten määrä
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Rippikoulun kävi vuonna 2001 syntyneiden ikäluokasta n.980 nuorta. Rippikoulun perui 38 nuorta.
Kristillisten järjestöjen järjestämiin rippikouluihin tai muiden seurakuntien kuin Jyväskylän
seurakunnan järjestämiin rippikouluihin osallistui n. 100 nuorta. Vuonna 2001 syntyneiden
ikäluokasta rippikoulun kävi n. 78%, mikä on viiden prosentin lasku vuoteen 2015 nähden.
Rippikouluun osallistumisessa on nähtävissä aaltoliikettä, sillä vuonna 2011 oli osallistujamäärä
80% ja sen jälkeen on ollut nousua vuoteen 2015 saakka. Suurten kaupunkien trendi alkaa
ilmeisesti näkyä Jyväskylässä.

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.

Toteutumiseen Nuorten kysymysten ja ajatusten kuuleminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Raamatun tuntemuksen lisääminen.
tähtäävä keino 2
Nuorten palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Raamatun tuntemuksen lisääntyminen näkyy tulevissa isosissa.
Keskustelukulttuuri rippikoulussa on melko avointa. Päätettiin järjestää työntekijöille koulutus,
jossa saa ideoita Raamatun käyttöön nuorten kanssa.

Arviointi:

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen Annamme aikaa nuorille, jotta huomaamme heidän elämäntilanteensa. Puutumme kiusaamiseen
tähtäävä keino 1 ja huomioimme yksinäiset.
Toteutumiseen Annamme mahdollisuuden osallistua rippikouluun varallisuustilanteesta riippumatta.
tähtäävä keino 2
Nuorten palaute.
Arviointitapa ja
Syyt rippikoulun keskeyttämiseen.
mittarit:
3. TAVOITE

Yleisin syy rippikoulun keskeyttämiseen on motivaation puute varsinkin talven
rippikoulutapahtumiin ja messuihin osallistumiseen. Toinen syy on muutto toiselle paikkakunnalle
ja kolmas syy vaihto toisen seurakunnan/ järjestön rippikouluun. Suurimmalle osalle rippikoulu on
hyvä kokemus, mutta valitettavasti jollekin jää ulkopuolisuuden tunne.
Arviointi:

4. TAVOITE

Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta.

Toteutumiseen Annamme nuorille vastuuta erilaisissa tehtävissä. Rohkaisemme mukaan seurakunnan toimintaan
tähtäävä keino 1 rippikoulun jälkeen.
Toteutumiseen Kannustamme, rohkaisemme ja tuemme isosia tehtävässään.
tähtäävä keino 2
Isosten palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakunnan toimintaan osallistuminen rippikoulun jälkeen.
Isosille annettiin mielekkäitä tehtäviä. Isosia/yövahteja/avustajia oli rippikoulussa n. 320. Noin 40
isoskoulutukseen osallistunutta ei saanut isospaikkaa. Mielekkään vaihtoehdon tarjoaminen leirille
on haasteellista. Uusia nuoria tuli syksyllä hyvin isostoimintaan.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Vihreiden ripareiden määrä kasvaa
Kaikki rippikoulut olivat vuonna 2016 vihreitä ripareita. Tavoitteet eivät kuitenkaan toteutuneet
kaikkialla mm. kasvisruokapäivän osalta.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Rippikoulun laatu ja osallistujamäärä säilyy tai jopa kasvaa. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan vahvistuu. Yhteys
nuoreen ja perheeseen on luontevaa. Reformaation merkkivuosi 2017 näkyy rippikoulussa (uusi
rippikoulusuunnitelma).

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Oppilaitostyö 2392

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Tavoitteena on opiskelijoiden ja nuorten aikuisten näköinen kirkko, jossa olemme oppilaitosten väen tukena auttaen
vaikeuksissa ja rohkaisten elämään kristittynä. Rakennamme myönteistä mielikuvaa seurakunnasta ihmisten
arkiympäristöön jalkautuen. Perustoimintana säännöllinen läsnäolo oppilaitoksissa; sielunhoidolliset keskustelut,
kriiseissä auttaminen, hartaudet; hyvinvointia tukevat tapahtumat; verkkotyö; retriitit; yhteistyö oppilaskuntien,
oppilashuollon, järjestöjen ja henkilökunnan kanssa; tuutoritoiminta yhteistyössä oppilaskuntien kanssa; sekä
yhteistyö kirkon ja hiippakunnan oppilaitostyön kanssa. 2016: lukiotyön kehittäminen.

TAVOITTEET 2016:
Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi
Toteutumiseen 1. Osallistuminen oppilaitosten hyvinvointityöhön hyvinvointityöryhmien, -tapahtumien ja
tähtäävä keino 1 tuutorikoulutuksen kautta.
Toteutumiseen 2. Hyvinvointityön yhteistyökumppaneiden ja heidän jaksamisensa tukeminen oppilaitoksissa.
tähtäävä keino 2 Diakoninen työote.
1. Oman osallistumisen ja aktiivisuuden reflektointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kohtaamisista saatu palaute.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Hyvinvointityö on lisääntynyt ja tullut säännönmukaiseksi. Lukioissa hyvinvointiryhmät ovat
kokoontuneet kerran kuussa. Yhteisökahvit ovat alkaneet ja kokoontuneet 17 kertaa. Ne ovat
tavoittaneet yhteensä noin 1500 opiskelijaa. Yhteisökahvit toteutetaan eri toimijoiden kanssa
yhdessä. Ammattiopistossa yksikkökohtaiset hyvinvointiryhmät ovat alkaneet ja oppilaitospappi on
niissä kaikissa mukana sekä pääsy oppilashuoltoryhmään on myös avautunut.
Ammattikorkeakoulussa hyvinvointityö on laajentunut ja muodostanut pienempiä
toiminallisiaryhmiä, joissa oppilaitospappi on ollut aktiivisesti mukana. Yliopistossa ko. työ on
jatkunut aktiivisesti. Palaute oppilaitoksissa pidettävistä hyvinvointiin tähtäävistä luennoista,
keskusteluista ja oppitunneista on ollut hyvä ja ne on koettu merkitykselliseksi.
Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja
erityisesti kriisityössä ja diakoniatyön kautta.
1.Kriisityön kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Auttamisen, kuuntelemisen, ajan antamisen ja läsnäolemisen taitojen ja työkalujen kehittäminen
tähtäävä keino 2 ja käyttäminen.
1. Kriistyön mallien selkiytyminen ja kriisisuunnitelmien ajantasaisuus.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Keskusteluista saatu palaute.

Arviointi:

3. TAVOITE

Korkeakouluissa kriisisuunnitelmat ovat vielä kesken. Lukiossa suunnitelmat on päivitetty.
Lukioissa oppilaitosdiakonin läsnäolo on saanut hyvää palautetta ja nuoria on alettu tavoittaa ja
auttaa. Läsnäolo oppilaitoksissa on säännöllistä, mutta kampusalueiden kohdalla esiintyy
eriarvoisuutta oppilaitostyöntekijöiden tavoitettavuudessa. Saatu palaute kannustaa ylläpitämään
ja kehittämään ko. työmuotoja.

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen

Toteutumiseen 1. YSP:n pappien kokoontumisten säännöllistäminen ja kehittäminen siten, että niistä tulisi
tähtäävä keino 1 kuorman jakamisen ja voimaantumisen paikka.
Toteutumiseen 2. Alueseurakuntien ja YSP:n suhteiden kehittäminen.
tähtäävä keino 2
1. Kokoontumisen säännöllisyys ja sisältö
Arviointitapa ja
2. Suhteiden laatu ja yhteistoiminta.
mittarit:

Kokoontumisten sisältöön tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kokoontumiset on koettu
pinnallisena eikä niillä ole suurta merkitystä käytännöntyöhön. Alueiden ja YSPin yhteistyön
tuloksena on syntynyt nuorten suruun ja kriiseihin keskittynyt kriisiryhmä, jonka työ on alkanut
kuluvana vuonna. YSPin asioita koskevat infot tulee välittää oppilaitosdiakonin tietoon.
Arviointi:

4. TAVOITE

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
1. Oppilaitostyöntekijöiden yhteistyöverkostotoiminnan kehittäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Oppilaitostyön viestinnän kehittäminen.
tähtäävä keino 2
1. Verkostoitumisen laajuus ja laatu.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Viestinnän monipuolisuus ja laatu.

Arviointi:

Nuorten toimintaan keskittyvä viestintäpohja Parikalaa.net täytyy kehittää siihen suuntaan, että sitä
voivat hallinnoida myös seurakunnan viestintä ja IT-vastaavat. Tällä hetkellä sen toiminta on liiaksi
henkilösidonnainen. Some-väyliä ja nettisivuja pitää edelleen kehittää ja tehdä näkyvämmäksi.
Verkostoituminen on laajaa ja monipuolista, mutta luottamusta ja tietoisuuttaa oppilaitostyöstä
täytyy jatkuvasti ylläpitää ja rakentaa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Perusviestintä yksikössämme tapahtuu sähköisesti. Minimoimme tulosteiden ja muun paperijätteen määrän.
Kannustamme hyötyliikuntaan.
Ympäristötyö on otettu oppilaitostyössä huomioon kiitettävästi ja monipuolisesti. Tavoitteet on
saavutettu ja jatkamme samalla linjalla. Liikuntaa voisi aina lisätä, mutta joskus ajankäyttö ei
mahdollista sitä siinä määrin kuin olisi tarpeen (mm. tapaamiset ja kokoukset eri alueilla).
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Oppilaitostyöntekijöiden läsnäolon ja toiminnan tasapuolistaminen eri kampuksilla. Kirkon myönteisen
yhteiskunnallisen näkyvyyden parantaminen oppilaitostyön osalta. Oppilaitostyöntekijöiden ammatillisen osaamisen
kehittäminen ja työkyvyn ylläpidosta huolehtiminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteiskunnallinen työ 250

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Yhteiskunnallisen työn pappi toimii työalansa kordinaattorina olemassa olevia toimintojen ja verkostojen kautta. Hän
toimii myös työalan kehittäjänänä yhdessä muiden seurakuntamme tämän alueen vastuutoimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallisen työn pappi osallistuu kiinteänä osana erityisdiakoniatyön toimintaan, tuomalla työhön teologista
osaamista sekä osallistumalla leireille ja tapahtumiin. Hän toimii yhteyshenkilönä yrittäjiin ja vuoden 2015 alusta
Valmet Technologies Oy:n Rautpohjan työpaikkapappina. Yhteiskunnallista työtä kehitetään vuoden 2016 aikana
aiempaa vahvemmin alueseurakuntien sekä YSP:n yhteistyönä.

TAVOITTEET 2016:
Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
Toteutumiseen 1. Työpaikkapappitoimintaa toteutetaan alueseurakunnissa koko seurakunnan alueella. Asiasta
tähtäävä keino 1 annetaan informaatiota ja koulutusta vastuuhenkilöille.
Toteutumiseen 2. Yhteiskunnallisen työn pappi vakiinnuttaa asemansa Valmet Technologies Oy:n tehdaspappina
tähtäävä keino 2 ja tuntee tehtaan tärkeimmät yhteistyöhenkilöt.
1. Työpaikkapappitoiminnan laajuus ja työntekijöiden käyntien määrä työpaikoilla. Muu
Arviointitapa ja yhteistoiminta yhteiskunnallisen työn verkostoissa.
2. Yhteiskunnallisen työn papin käynnit Valmetin Rautpohjan tehtaalla sekä siellä järjestettyjen
mittarit:
tilaisuuksien määrä.
Seurakunnan uusille nettisivuille tehtiin omat sivut työpaikkapappitoiminnalle. Itse työ tapahtui
pääosin alueilla, erityisesti juhla-aikojen hartauselämän kautta. Asiasta on annettu informaatiota
yksittäisissä keskusteluista, mutta yhteinen koulutuspäivä ei toteutunut. Yhteiskunnallisen työn
pappi on vakiinnuttanut hyvin paikkansa Valmet Technologies Oy:n tehdaspappina. Viranhaltijan
Raimo Laineen palattua virkaansa, Harri Vähäjylkkä jatkaa kuitenkin Valmetin tehdaspappina
Arviointi:
jatkuvuuden vuoksi. Valmetilla pappi kavi hiukan edellisvuotta harvemmin, johtuen
virkamuutoksista.
1. TAVOITE

Vahvistamme toiminassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta sekä
kehitämme toimintamme arviointia.
Toteutumiseen 1. Yhteiskunnallisen työn pappi toteuttaa alueiden vastuutoimijoiden kanssa yhteiskunnallisen työn
tähtäävä keino 1 suunnittelu- ja kehittämiskokoukset.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2 2. "Alueiden yhteiskunnallinen työ" -kartoitusta hyödynnetään alueilla.
1. Alueiden vastuutoimijoiden kanssa toteutuneen suunnittelu- ja kehitystyön tulokset.
Arviointitapa ja Suunnitellaanko alueiden yhteiskunnallista työtä säännöllisesti yhdessä?
mittarit:
2. Miten alueilla toteutettu yhteiskunnallisen työn kartoitus palvelee aluiden nykytilannetta.
Yhteiskunnallisen työn papin, aluekappalaisten ja vastuuhenkilöiden kehityssuunnitelma.
Alueelliset suunnittelu- ja kehittämiskokoukset eivät toteutuneet, vaan asiasta keskusteltiin
yksilötasolla. Tulevaisuudessa työn toteutumisen kannalta yhteinen suunnittelu ja kartoitus
kannattaa toteuttaa vuosittain.
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme.
1. YSP:n diakoniatiimin pappi osallistuu diakonian erityistyömuotojen tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja
tukee aikuisten parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta.
2. Toteutamme yhteistyöverkostojemme kanssa yhdessä yrittäjien jaksamista tukevaa toimintaa,
kuten "hiljaisuuden illan" ja kirkkopyhän.
1. Papin osallistumiskerrat diakonian erityistyömuotojen tilaisuuksiin.
2. Yrittäjien kanssa toteutettu yhteistyö. Hiljaisuuden illan ja kirkkopyhän toteutuminen sekä muu
yhteistyö.

Yhteiskunnallisen työn pappi on osallistunut diakonian erityistyömuotojen kirkko- ja
hartaustilaisuuksiin säännöllisesti. Tilaisuuksissa on usein pidetty esillä myös kv-työn ja erityisesti
lähetystyön teemoja. Yrittäjien kanssa ei kuluvana vuonna toteutettu yhteisiä tapahtumia, vaan
kohtaamisia tapahtui yksilötasolla.
Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
1. Yhteiskunnallista työtä tekevät papit ja muut toimijat tuovat kristillistä sanomaa keskelle
ihmisten arkea, poliisissa, pelastuslaitoksssa, Valmetilla ja muissa työyhteisöissä.
2. Tarjoamme sekä yksityisten sielunhoidollisten että yhteisten keskustelujen mahdollisuutta
erilaisissa ei kristillisissä yhteistyöverkostoissa.
1. Työntekijöiden käynnit, pidetyt hartaudet ja muun yhteistyön sisältö ja määrä erilaisissa työ- ja
muissa yhteisöissä.
2. Minkä verran keskustelutilaisuuksia järjestettiin. Toiminnan tarpeen arviointi sekä
suhtautuminen tarjottuun apuun.
Poliisi- ja pelastuslaitosyhteistyöstä vastasi pastori Satu Konsti. Hän on kuukausittain vieraillut
Jyväskylä poliisilaitoksella sekä säännöllisesti Jyväskylän pelastuslaitoksella Jyväskylässä.
Äänekosken seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutui vierailu ja työneuvottelu Äänekosken
paloasemalla. Pappi on toteuttanut hartauselämää juhla-aikoina sekä erilaisina merkkipäivinä
sekä poliisin että pelastuslaitoksen henkilökunnan kanssa. Valmetilla pappi on vieraillut useita
kertoja, mutta harvemmin kuin edellisenä vuonna. Kaikissa yhteistyöverkostoissa palaute on ollut
arvostavaa ja työ on nähty merkittävänä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Hyödynnämme viestinnässä uudistuneita nettisivujen ja muuta sähköistä viestintää. Tavoitteena
paperinkulutuksen minimoiminen.
Seurakunnan uusille nettisivuille tehtiin omat sivut työpaikkapappitoiminnalle. Sivuilla on
työpaikkapappitoiminnasta vastaavien yhteystiedot. Sivujen jatkuva päivitys ja uudistaminen on
eräs työn haaste.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Tiedotamme yhteistyökumppaneillemme tulevast reformaation juhlavuodesta ja suunnittelemme kuinka
työyhteisöissä juhlavuosi voidaan huomioida.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

205 Muut seurakuntatilaisuudet (toimistosihteerit)

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
YSP:n toimistosihteerien tehtävänä ovat mm. asiantuntijatehtävät koko seurakunnan toimintaa palvelevien
ohjelmasovellusten käytössä, Prime ilmoittautumisohjelman ja Katrina varaus- ja diakoniaohjelmien pääkäyttäjyys
sekäYSP:n osalta KiPa pääkäyttäjyys. Tehtäviin kuuluu myös työalojen toimintaa tukevan kirjallisen ja
audiovisuaalisen aineiston tekeminen sekä kouluttaminen, YSP:n työalojen toimintaa tukeva sihteeripalvelu sekä
hallintoon, henkilöstöhallintoon ja toiminta- ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen Sähköisen asioinnin palvelun kehittäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Työntekijöiden kouluttaminen.
tähtäävä keino 2
Katrina-varausjärjestelmän ja nettisivujen rajapinta. Katrina-leirikeskusohjelman seurakunnan
Arviointitapa ja leirien tietojen siirtyminen Katrina-varausjärjestelmän listauksiin ja tiedotukseen.
mittarit:
Työntekijät osaavat käyttää Katrina-varausohjelman kautta tapahtuvaa tiedottamista sekä
nettisivuille että lehteen.
Katrina-Lukkarin Katrina-Lukkarin rajapinta valmistui tammikuussa 2017. Katrina
leirikeskusohjelman ja seurakunnan leirien tiedot siirtyvät Katrina varauksen kautta Lukkariin. v.
2016 aikana nuorisotyön väki siirtyi käyttämään Jyväskylän seurakunnan nuorille tarkoitettua
sivustoa. Lukkarissa ei ole enää nuorten tai nuorten aikuisten tapahtumia. Prime
ilmoittautumisohjelma vaihdettiin Katrina ilmoittautumisohjelmaan, johon tehtiin useita meidän
Arviointi:
toivomia muutoksia. Katrina ilmoittautumisohjelman myötä saimme käyttöömme
verkkolaskutuksen. Ilmoittautumisohjelman käytön kulut pienenevät verkkolaskutuksen ja
monikanavaviestinnän edullisuuden vuoksi. Ilmoittautumisohjelman koulutukset pidetään Skypen
kautta sekä Kristillisen opiston ATK -luokassa maalis-huhtikuussa 2017.
2. TAVOITE

Työmuotojen ja alueseurakuntien palveleminen ohjelmistosovelluksien kehittämisen ja
pääkäyttäjyyden kautta
Tietotaidon kehittäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tiedon aktiivinen jakaminen. Suunnitellaan tiedonjakaminen, mitä kanavia käytetään.
tähtäävä keino 2
Sovellusten uusiin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin on kouluttauduttu.
Arviointitapa ja
mittarit:
Työmuodot ja alueseurakunnat ovat saaneet koulutusta ja tukea sovellusten käyttöön ja se
helpottaa heidän työmääräänsä.
2016 aikana muutettiin Katrina varausohjelman sisältö vastaamaan Kirkkohallituksen
tilastointiohjelmaa. Katrinan ja Kirkkohallituksen tilastointiohjelmalla on rajapinta, jota myöten
tuotetaan työntekijöiden tilastointi reaaliaikaisena (6 vrk) Kirkkohallitukselle. Kaikille
työntekijäaloille: diakonit, kanttorit, lapsityöntekijät, nuorisotyönohjaajat, papit, suntiot pidettiin
Kristillisen opiston ATK-luokassa kolmen tunnin mittainen koulutus Katrina varausohjelmasta,
Arviointi:
aiheena tilastointi 2017 ja miten merkitään työtehtävät ja tapahtumat Katrinaan. Työntekijöiden
tiedottamisessa hyödynnettiin Intran työalat sivuja.

3. TAVOITE

Toiminnan prosessikuvausten luominen

Toteutumiseen Prosessikuvausten jatkaminen ja työkalun kehittäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Muiden työmuotojen kanssa alkava yhteistyö prosessin kuvaamisen aloittamiseen
tähtäävä keino 2
On löytynyt työmuoto (työmuotoja), jonka kanssa aloitetaan prosessin kuvaaminen
Arviointitapa ja
Uusien prosessikuvausten valmistuminen.
mittarit:

Diakonia-avustuksen prosessin kuvaaminen on aloitettu ja verkkolaskuttamisen prosessikuvaus
on valmistunut.

Arviointi:

4. TAVOITE

Onnistuminen vähenevien resurssien toimintaympäristössä

Toteutumiseen Tehtävänkuvien päivittäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Työpariajattelun kehittäminen
tähtäävä keino 2
Tehtävät on ehditty hoitaa määräajassa vailla kohtuutonta rasitusta ja normaalin työajan puitteissa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tehtävät ovat hoituneet viiveettä myös virkavapauksien aikana.
Tehtävät on ehditty hoitaa työajan puitteissa. Liukuva työaika tuo joustoa.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kestävä kehitys ja ekologiset ratkaisut otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
Useissa ratkaisuissa on pyritty ottamaan huomioon kestävä kehitys ja ekologiset ratkaisut.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Yhteisille hankkeille (mm. Reformaation juhlavuosi) annetaan tarvittava tuki, omaa toimintaa kehitetään.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Nuorisotyön yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää nuorisotyötä kokoseurakunnallisesti sekä palvella
jyväskyläläisiä nuoria ja heidän perheitään erityistyömuotojen avulla. Nuorisotyön yksikkö tukee toimintansa ja työalan
erityisalojen asiantuntijuuden avulla alueseurakuntien nuorisotyötä ja muita seurakunnan työaloja. Nuorisotyön
yksikön toiminnan perustana on Suomen ev.lut. kirkon ja Jyväskylän seurakunnan strategian tavoitteet ja
painopisteet..

TAVOITTEET 2016:
Toimia nuorisotyön toimijana ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
Toteutumiseen 1. Luoda ja vahvistaa nuorisotyön vuorovaikutusta nuorisotyön verkostoissa paikallisella,
tähtäävä keino 1 alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Toteutumiseen 2.. Seurataan kirkollisen, yhteiskunnallisen, nuorisotutkimuksen ja kolmannen sektorin nuorisotyön
tähtäävä keino 2 kehityssuuntia sekä pyritään liittymään seurakunnan kasvatustyötä hyödyntävään ja tukevaan
1.Verkostoyhteistyön määrän ja laadun arviointi
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Tilastot
1. TAVOITE

Yhteinen seurakunta palvelun nuorisotyö järjesti vuoden aikana kaksi omaa seminaaria sekä kaksi
muuta seminaaria nuorisotyön ammtilaisille. Kohtaamiset ja keskustelut niissä olivat tarpeeliisa.
Lisäksi työykikön työtekijät toimivat monen projektin ohjausryhmän (Katutaso, Taidetyöpaja,
Nuotta, Aseman lapset) jäsenenä, ja toivat seurakunnalista näkemystä heidän toimintaan.
Arviointi:

Seurakuntalaisuuden tukeminen, nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistaminen
seurakunnassa
Toteutumiseen 1.Lisätään nuorten osallisuutta toiminnan TTS-suunnittelussa. Aktivoidaan nuoria kehittämään
tähtäävä keino 1 heille soveltuvia vaikuttamiskanavia alueseurakunnissa ja yhteisessä seurakuntapalvelussa.
Toteutumiseen 2. Pyritään käynnistämään "nuorisovaltuusto", nuorten vaikuttamisryhmä.
tähtäävä keino 2
1. Seurataan vaikuttamisryhmän syntyä
Arviointitapa ja
2. Seurataan LAVA-toiminnasta käsin tilannetta
mittarit:
2. TAVOITE

Lava ryhmä alkoi toimia aktiivisenä vuoden aikana, ja lapsia on otettu suunnittelemaan
kouluikäisten suurleiriä kesällä 2017 hyvissä ajoin. Vuosi 2016 on ollut pitkäaikaisen suunnitelun
aikaa ja tulokset näkyvät vuonna 2017.
Arviointi:

3. TAVOITE

2017 reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen ja Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen, Yhteisvastuukeräys
1.Osallistutaan vuonnan 2017 juhlavuoden tapahtumiin nuorisotyönä

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kirkon erityisnuorisotyön 50v-juhlavuosi, 2016 Yhteisvastuun kotimaan keräyskohde on
tähtäävä keino 2 ulkopuolisuuden ehkäisy partiotoiminnan keinoin.
1. Yhteinen arviointi tapahtumien onnistumisesta
Arviointitapa ja
2. Yhteinen arviointi tapahtumien onnistumisesta
mittarit:

Valmistelua luonto tapahtuminen teemalta ja nuorten juhlatiimoilta juhlavuoteen.Eri työryhmien
kokoontumisa valmistusvaiheessa.

Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Työyhteisön hyvinvointi
1. Pyritään nuorisotyössä entistä tiiviimpään yhteistyöhön alueiden kesken, YSP:n ja muiden
seurakunnan työmuotojen kesken.
2. Pyritään avoimuuteen, keskustelu- ja toimintakumppanuuteen entistä vahvemmin.
Suunnitellaan nuorisotyötä kokonaisuutena.
1. Seurataan onko yhteistyöllä vaikutusta nuorisotyön tekemisen ilmapiiriin.
2. Seurataan, syntyykö nuorisotyössä uusi avauksia. Seurataan työtekijöiden hyvinvoitia.
Nuorisotyön työalasihteeri kohtasi kaikki työntekijät vuoden aikana keskustellen ja kuunnellen
sekä Nuorisotyön kentän kehittämisprojektin aloitus marraskuussa.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota toiminnon aiheuttamaan ympäristön
kuormitukseen, kierrätykseen ja uusiokäytön mahdollisuuksiin sekä pyritään valitsemaan
ympäristöystävällisimmät materiaalit ja tekniikka talousarvioraamien puitteissa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen ja nuorisotyön leiri- ja retkitoiminnan sekä vapaaehtoistoimijoiden
koulutustoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Pyritään kehittämään yhteistä nuorisotyön näkyä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Ysp/nuorisotyö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Partio

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa 'ikäkauden' ihanteita ja olla
avuksi toisille." Seurakunnan nuorisotyö tahtoo olla tukemassa tämän partiolupauksen toteutumista antamalla
taustayhteisönä lippukunnille kokoontumistiloja, aatteellista toimintaa ja tukemalla alueseurakuntien partiovastaavien
työtä. Erityispiirteenä mm. Yhteisvastuukeräys, nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
1. Partiotyö järjestää lippukunnille mahdollisuuksia keskustella ja osallistua toiminnallisesti
pohtimaan arvopohjaansa ja ihanteitaan.
2. Partiotyö antaa välineitä toteuttaa iltahartauksia koloilloissa ja leireillä. Järjestää aattelisen
tapahtuman ainakin kerran vuodessa.
1. Partiolaisilta saatu palaute
2.
Aatteellinen tuki järjestyi tänä vuonna "Vihkollinen vinkkejä: ihanteet, lupaus ja tunnus" muodossa. Keväällä järjestettiin partiomessu, jossa Pekka Simojoki laulatti uudistunutta
partiomessua.

Arviointi:

2. TAVOITE

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
1. Toimiminen partiolaisena eri verkostoissa, partiopiirissä ja hiippakunnassa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kouluttautuminen Seppo-mestariksi, tukemaan hiippakunnan seurakunnissa partiotyötä tekeviä
tähtäävä keino 2 nuorisonohjaajia.
1. Tapahtuneen yhteistyön määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Työntekijän Seppo-mestariksi koulutus on puolessa välissä ja verkostoitumista on tapahtunut
hiippakuntaan päin. Partiopiirin kanssa tehdään edelleen hyvää yhteistyötä.

Arviointi:

3. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Partiolaisia rohkaistaan toimimaan osana alueseurakunnan nuorisotyötä. Lippukunnat ja
tähtäävä keino 1 alueseurakunnat tekevät hyvää yhteistyötä.
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1. Tapahtuneen yhteistyön määrä.
Arviointitapa ja
2.
mittarit:

Lippukuntien suunnalta huolenaiheina ovat olleet toimitilamuutokset ja niissä on pyritty auttamaan
mahdollisuuksien mukaan.

Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen 1.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kierrätyksen ja jätehuollon parantaminen partiomajoilla.
Tämä ei toteutunut. Vaatisi yhteistyötä kiinteistötoimiston kanssa ja varoja näiden toteutukseen.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP nuorisotyön yksikkö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lehtisaari

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Lehtisaari on kaupunkilaisten kesämökki keskellä kaupunkia. Saari tarjoaa mahdollisuuden uimiseen, saunomiseen
ja grillailuun, pelailuun sekä muuhun yhdessä oloon. Saaren toimintakautta värittävät erilaiset konsertit, messut ja
tapahtumat, lauluillat sekä iltahartaudet. Painopisteenä kristillinen kasvatus.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.

Toteutumiseen 1. Saaressa tarjotaan selkeästi kristillistä ohjelmaa ja painotetaan lähetystyön näkökulmaa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Hengellinen ohjelmatarjonta ja yhteistyö lähetyksen kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Asiakaspalaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

2. TAVOITE

Lehtisaaren päärakennuksen tulipalon johdosta kesäkuussa jäi kesätoiminta torsoksi. Saaren
oltua reilun kuukauden kiinni saatiin toiminta taas aloitettua uudelleen poikkeusjärjestelyin.
Keskelle kesää suunnitellut konsertit toteutuivat Lehtisaaren kesäkodin tuki ry:n ja seurakunnan
järjestämässä tukikonsertissa Lounaispuistossa. Saari pidettiin poikkeuksellisesti auki suunnitellun
sulkemispäivän jälkeen vielä kahtena viikonloppuna.

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Saaren toiminta on avointa ja maksutonta kaikenlaisille ihmisille. Saaressa kohdataan
tähtäävä keino 1 henkilökohtaisesti sinne tulevia ihmisiä.
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1. Asiakaspalaute ja kävijämäärätilasto
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kesä vaati hurjaa venymistä niin saaren vastaavalta esimieheltä kuin kesätyöntekijöiltäkin
henkisesti ja fyysisesti. Palon jälkeen toteutettu puuston raivaus tuotti paljon polttopuuta. Niitä
tekemään saatiin paljon talkoolaisia. Päärakennuksen palo yhdisti ihmisiä ja sen tuoma
yhteisöllisyys näkyi niin palon jälkeen järjestetyssä muistelutilaisuudessa, tukikonsertissa sekä
saaressa.

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
1.Lehtisaari on edelleen avoin erilaisille ryhmille, esim. koululuokat.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Yhteistyötä tehdään kristillisten järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuneen yhteistyön määrä.
Arviointitapa ja
2.
mittarit:

Toukokuussa kävi paljon koululuokkia viettämässä koulun viimeisiä kesäisiä päiviä ja Viitanimen
koulun seiskaluokat kävivät ryhmäytyksessä elokuun lopulla. Muita ulkopuolisia ryhmiä vieraili
edelliskesiä vähemmän ja kesä-heinäkuulta niitä jouduttiin perumaan saaren ollessa kiinni.
Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen 1.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kierrätämme ja kompostoimme edelleen tehokkaasti. Käytämme vain biohajoavia pesuaineita. Otamme
huomioon kaupungin toiveet Tuomiojärven kunnostuksen yhteydessä.
Tulevaisuus näyttää, mitä vaatimuksia kaupunki esittää, jos uusi päärakennus päätetään
rakentaa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Saaren toiminnan jatkuminen edelleen; tarvittavat työntekijä- ja budjettiresurssit säilyvät, sekä sauna- ja tiskivesien
käsittely paranee.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP NUORISOTYÖNYKSIKKÖ

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Vammaisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Vammaisnuorisotyö mahdollistaa kehityksellisesti ja fyysisesti vammaisten nuorten osallistumisen seurakunnan
toimintaan tuottamalla partio, kerho, retki- ja leliritoimintaa sekä tapahtumia. Osallisuutta mahdollistetaan
kouluttamalla vapaaehtoisia avustajia. Vammaisnuorisotyö osallistuu ja tukee asiantuntijuudellaan
kokoseurakunnallista nuoriso- , rippikoulutyöhön sekä jumalanpalveluelämään.

TAVOITTEET 2016:
Avustajakoulutuksen sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen. Tavoitteena koulutettujen
avustajien kanssa mahdollistaa vammaisnuorten osallistumista alueseurakuntien
Toteutumiseen 1. Koulutuksen rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen siten, että se palvelee
tähtäävä keino 1 vammaisnuorisotyön oman toiminnan lisäksi myös seurakunnan rippikoulu- ja diakoniatyötä.
Toteutumiseen 2.Kouluttajien rekrytoiminen viranhaltijoista, verkostoyhteistyökumppaneista ja nykyisistä
tähtäävä keino 2 vapaaehtoisohjaajista.
1.Tilastot.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

1. Kouluksen toteuttaminen leirimuotoisena intensiivikoulutuksena on havaittu toimivaksi tavaksi.
2016 Koulutus järjestettiin niin ikään leirimuotoisena. Avustajien liikkuminen vammaisnuoriostyön,
vammaistyön, saappaan välillä on vakiintunutta. 2. Koulutus totetutettiin yhtestyössä kaupungin
erityisliikunnan kanssa, kouluttajina toimi pääasiassa vapaaehtoisia. Yhteistyö vammaistyön
kanssa on kiinteää.

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Kerho, pienryhmä, partio ja leiri/retkityössä pyritään ottamaan huomioon osallistujien erillaiset
tähtäävä keino 1 tarpeet.
Toteutumiseen 2. Toiminnan suunnittelussa huomiopidaan osallistujien tarpeet.
tähtäävä keino 2
1. Vapaaehtoistyöntekijöitä ja osallistujia on mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

1. Erilaisten tarpeiden huomiointiin pystytään vaikuttamaan parhaiten avustajien määrällä.
Avustajamäärän oikea mitoittaminen takaa mahdollisimman monelle riittävän rajattoman huomion
ja mahdollisuuden saada yksilöllistä tukea. 2. Toimintasuunnitelmia sovelletaan ikäkausien ja
erityistarpeiden mukaan taitotasoa vastaavaksi. Esimerkiksi sisupartiotoiminnassa sovelletaan
tarpoja ikäkauden (12-15v.) partioohjelmaa lähes joka ryhmässä. 3. Vapaaehotiset ovat mukana,
tai vastaavat rymien toiminnan suunnittelusta.

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristilllisestä
arvopohjastamme käsin
Toteutumiseen 1. Toimimme monien eri toimioiden kanssa yhteistyössä useissa tilanteissa ja tapahtumissa.
tähtäävä keino 1 Olemme vahvasti mukana verkostoissa ja yhteiskunnallisessa työssä.
Toteutumiseen 2. Viranhaltijan ja vapaaehtoisten asiantuntijuuden päivittäminen koulutus- ja seminaaripäiviin
tähtäävä keino 2 osallistumisella
1. Yhteistyöverkoston määrä ja yhteinen työn sisällön arviointi
Arviointitapa ja
2. Toteutuneiden koulutusten jne. määrä
mittarit:
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

1. Vammaisnuorisotyön yhteistyö tiettyjen avainsidosrymien, kuten, kirkkohallituksen, kaupungin,
partioliikeen, invalidiliiton, asuntoloiden ja alueen erityisoppilaitosten kanssa on vakiintunutta.
Vammaisuuden näkyminen ja kuuluminen on yhteiskunnallista vaikuttamista. Tässä
vaikuttamistyössä myös vammaisnuoriostyö on ollut omalla panoksellaan mukana. 2. Kuluvana
vuonna viranhalija osallistui hiippakunnan seurakuntalaisuuden kehittämis- työryhmän ja
kehitysvammaistyöntekijöiden neuvottelupäiville. Vapaaehtoisille jäjestettiin em. koulutusleiri.

Kerho-, pienryhmä- sekä leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen

Toteutumiseen 1.Toiminnan sisällöllinen suunnittelu ja toteutus, joka palvelee kohderyhmän tarpeita ja
tähtäävä keino 1 kokonaiskirkon kasvatustyön sekä seurakunnan tominnan tavoitteita.
Toteutumiseen 2. Suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksen mukaista vammaisnuoriostyötä
tähtäävä keino 2
1.Palaute toiminnassa mukana olevilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Palaute toiminnassa olevilta vapaaehtoistyöntekijöiltä ja osallistujilta.
1. Viranhaltija suuunnittelee toimintaa yhtestyössä vapaaehtoisten kanssa. Vammaisnuorisotyön
ryhmissä monet vapaaehtoiset ovat toimineet vuosia samojen tuttujen partiolaisten kanssa. Tämä
helpottaa toiminnan sisiällöllistä suunnittelua huomattavasti. Toiminnan soveltavalla suunnittelulla
ja riittävillä henkilöresursseilla pyritään takaamaan kohderyhmän tarpeiden huomiointi. 2.
Vammaisnuorisotyön ryhmät ovat tarjonneet monelle nuorelle mahdollisuuden osallistua
Arviointi:
partiotoimintaan ja muuhun virikkeelliseen vapaaajan toimeen. Toiminta on osallistanut ja
opettanut nuoria toimimaan yhdessä, muualla kuin omassa tutussa arkiympäristössä. Partio ja
kerhotoiminta tähtäävät nuorten minäpystyvyyden kehittymiseen, mielekkääseen yhdessä oloon ja
nuorten seurakuntayhteyteen. Tässä milessä vammaisnuorisotyön toiminta on ollut tarkoituksen
mukaista
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyrimme noudattamaan sovittuja tavoitteita ympäristökasvatuksen pohjalta.
Vammaisnuorisotyössä on pyritty noudattamaan ympäristökasvatuksen tavoitteita.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Pyrimme reagoimaan nuorten ja heidän perheittensä tarpeisiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn kaikin käytössä olevin
keinoin.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu/ Nuorisotyön yksikkö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisomusiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Nuorisomusiikki järjestää osallistavaa ja monipuolista musiikkitoimintaa lapsi- ja nuorisotyössä laulu- ja
soittomahdollisuuksia tarjoamalla sekä konsertteja järjestämällä. Nuorisomusiikki osallistuu koko seurakunnan
musiikkitoiminnan elävöittämiseen messuissa ja nuorisotyössä ja palvelee alueiden kulloistenkin tarpeitten mukaan.

TAVOITTEET 2016:
Lapsen ja nuoren kasvaminen musiikin keinoin Jumalan tuntemiseen, hyväksyvän
minäkuvan vahvistumiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen.
Toteutumiseen Lapsille ja nuorille järjestetään kuoro- ja bänditoimintaa johon on helppo osallistua taustasta
tähtäävä keino 1 riippumatta.
Toteutumiseen Lapsi/ nuori oppii lauluja, jotka antavat luottamuksen kokemusta, rohkaisevat sekä auttavat
tähtäävä keino 2 ymmärtämään asioita.
1. Lapsi/ nuori osallistuu toimintaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lapsi / nuori saa rohkaisua musisointiin ja ryhmässä toimimiseen.
1. TAVOITE

Arviointi:

Nuorisomusiikissa järjestetyn viikkotoiminnan määrä on rajoittunut yhteen nuorille aikuisille
suunnattuun kuoroon, Tulukseen, jossa on käynyt yhteensä kolmisenkymmentä laulajaa. Tilausta
säännölliselle toiminnalle ei ole ollut havaittavissa. Projektien ja vierailuitten kautta mukana on ollut
huomattavasti suurempi seurakuntalaisjoukko. Hengellistä musiikkia on käytetty esimerkiksi
monenlaisissa yhteislaulutilaisuuksissa yhdeksänluokkalaisten opetussuunnitelmaan sisällytetystä
koulukonsertista Jao:n kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin ja monenlaisiin nuortenmessuihin.
Näissä osallistuminen ja yhdessä laulaminen on ollut vilkasta ja vastaanotto myönteinen.
Nuorisomuusikko oli työntekijänä kolmella rippileirillä, jossa musisoinnilla oli suuri rooli ja nuoret
osallistuivat kiitettävän aktiivisesti esimerkiksi leirijumalanpalvelusten musiikkivastuisiin.

Lapsi ja nuori löytää oman paikkansa seurakunnassa ja seurakunnan
jumalanpalveluselämässä ja saa kokemuksen tärkeänä toimijana olemisesta.
Toteutumiseen Lapset ja nuoret saa kokemuksen jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen
tähtäävä keino 1 osallistumisesta.
Toteutumiseen Nuorilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan toimintamuotoihin. Hän kokee
tähtäävä keino 2 tulevansa kuulluksi.
1. Nuori rohkenee tuoda osaamistaan ja toiveitaan esiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Nuori valmistelee innostuneesti osuutensa.
2. TAVOITE

Arviointi:

Nuoret ovat saaneet kokemuksen jumalanpalveluksen suunniteluun ja toteutukseen
osallistumisesta etenkin rippikouluissa, joissa jumalanpalveluskasvatukselle on annettu paljon
painoarvoa ja aikaa. Nuoria on rohkaistu tekemään ehdotuksia jumalanpalvelusten
toteuttamistavoista. Työskentelyt ovat tuntuneet mielekkäiltä ja nuorilta on saatu hyvää palautetta.
Leireillä opitun niveltäminen seurakunnan jumalanpalveluselämään laajemmin on sen sijaan
tuntunut jäävän alkutekijöihin ja vaatii ehkä laajempaa muutosta seurakunnan työntekijöittenkin
ajatusmalleissa. Viisasten kivi on vielä löytymättä. Vierailut alueiden nuortenmessuissa ja
isoskoulutuksissa ovat kuitenkin jättäneet toiveikkaan mielen.

Kutsuva ja rajoja ylittävä työ: Musiikista saa nauttia kuka vain haluaa kykyjensä mukaan
ilman osaamispaineita. Erilaiset musiikkityylit saavat tilaa seurakunnassa.
Toteutumiseen Matalan kynnyksen tilaisuudet, joissa pääsee ilmaisemaan uskoa omalla tavallaan musiikin kielellä
tähtäävä keino 1 sekä kuulemaan helposti lähestyttävää musiikkia.
Toteutumiseen Äänentoiston kehittäminen.
tähtäävä keino 2
1. Erilaisuutta arvostava ilmapiiri.
Arviointitapa ja
2. Äänentoistoratkaisut tukevat seurakunnan tarpeita mm. musiikki-ilmaisun osalta.
mittarit:
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Nuorisomuusikko on ollut osaltaan toteuttamassa hengellisen musiikin tilaisuuksia myös
seurakunnan tilojen ulkopuolella, esimerkiksi Grooveimmat (kauneimmat) joulululaulut
ravintoloissa, suvivirren laulatus pesäpallopelissä ja Lehtisaaren tukikonsertti Lounaispuistossa.
Toteutukset ovat olleet musiikillisesti laadukkaita ja sanomaltaan selkeitä. Näin on selkeästi
onnistuttu kohtaamaan myös harvemmin kirkossa käyvää väkeä. Myös erityismessut
(partiomessut, muskarimessu, liikkuvan seurakunnan messu...) ovat tavoittaneet monenlaisia
seurakuntalaisia. Musiikkityylien monipuolistuttamisessa on mielestäni onnistuttu hyvin, vaikka
yhden työntekijän panos koko lopputuloksessa onkin melko pieni. Nuorisomuusikko on ollut apuna
äänentoistoasioissa tarpeen mukaan.
Yhteyden ja yhteisöllisyyden kokeminen
Laulu- ja soitto-ohjelmistossa on kappaleita, jotka kertovat yhteyden ja vastuun merkityksestä
toista ihmistä kohtaan. Yhdessä musisointi konkretisoi osana porukkaa olemista.
Nuorisomuusikko verkostoituu ja liikkuu kulttuurin keskellä arvostavana kuulijana ja näkijänä
rakentaen kokemuksellaan ja osaamisellaan siltaa erilaisten (musiikki)kulttuurien välille.
1. Lapsi/ nuori oppii näkemään monikulttuurisuuden ja erilaisuuden rikkautena.
2. Koolla eri ikäisiä ihmisiä (perheitä isovanhempineen), erilaisista hengellisistä taustoista ja eri
seurakunnista. Hengellisen ja maallisen musiikin raja ei erota ihmisiä toisistaan.
Musiikki niin kuoro- kuin leiritoiminnassakin on ollut ryhmäyttävä tekijä. Monenlaisissa tilanteissa
yhdessä laulaminen on yhdistänyt osallistujia, kun säestykset ovat olleet mukaansa tempaavia ja
laulukorkeudet useimmille sopivia. Musiikin kieli on yhdistänyt toisinaan kieli- ja uskontorajojen
ylikin, esimerkiksi Tuluksen toimintaan on osallistunut sujuvasti niin vaihto-opiskelijoita kuin
ateisteiksi itsensä määritteleviäkin. Musiikkityylien monipuolisuudesta on tullut lähinnä positiivisesti
yllättynyttä ja kiittävää palautetta. Eri ikäisiä ihmisiä on tavoitettu melko hyvin, mutta sukupolvirajat
ylittäviin tilaisuuksiin voisi satsata tulevaisuudessa enemmän. Musiikin keinoin ja laulun sanoin on
edelleen viestitty asioita, joiden sanoittaminen on monille seurakuntalaisille arjessaan vähemmän
tuttua.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Laulu- ja soitto-ohjelmistossa on kappaleita, jotka kertovat yhteydestä luomakuntaan ja vastuun kantamisesta
luomakunnasta. Musiikkityö aineettoman hyödykkeen tuottajana on ekologisesti kestävällä pohjalla.
Tarvikehankinnoissa huomioidaan eettisen kuluttamisen näkökulma.
Ympäristötyön näkökulma ei ole nuorisomusiikin keskiössä, mutta asiaa on sivuttu lukuisissa
kappaleissa. Tarvikehankinnat on tehty harkinnalla niin todellisen tarpeen kuin ekologisuudenkin
näkökulma arvioiden.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Nuorisomusiikki tarjoaa mahdollisuuksia siihen, että seurakuntalainen toimii aktiivisesti seurakunnassa, tuntee
kuuluvansa joukkoon ja olevansa merkityksellinen jäsen yhteisössään. Nuorisomusiikki pyrkii puhumaan
kristinuskosta musiikin keinoin niiden seurakuntalaisten kielellä, joita perinteinen kirkkomusiikki ei tavoita.
Kouluyhteistyötä kehitetään.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP nuorisotyön yksikkö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Erityisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan
luomana ja lunastamana, ihmisenä hänen itsetuntonsa vahvistuu, hän pystyy omaehtoiseen, vastuulliseen elämään
sekä toimimaan monimutkaituvassa ja ristiriitaisessa maailmassa. Jokainen nuori on tärkeä ja jokainen nuori kaipaa
huomiota.

TAVOITTEET 2016:
Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen 1. Nettisaapas päivystää internetin chatissa ja kohtaa siellä nuoria ja heidän yksinäisyyttään.Työ
tähtäävä keino 1 on valtakunnallista, ja sitä tehdään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
Toteutumiseen 2. Katu- ja festari-Saapas: työmuoto kohtaa tuhansia nuoria eri elämäntilanteissa. Tarkoituksena
tähtäävä keino 2 tukea nuoria ja auttaa heitä ongelmatilanteissa.
1. Nuorilta ja heidän huoltajiltaan saatu palaute. Saappaan arvostaminen verkostoissa, poliisi,
Arviointitapa ja sosiaalitoimi sekä kolmannen sektorin toimijat.
mittarit:
2.Tilastot. Tilastot kertovat toiminnan laajuudesta.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Palveluoperaatio Saapas on saanut paljon positiivista palautetta vuonna 2016. Mm. fetivaalien
järjestäjät ovat olleet hyvin tyytyväisiä toimintaamme. Yhteistyökumppanit arvostavat
toimintaamme. Kiitosta on tullut myös asiakkailta. Tilastot: KatuSaapas 1546 hlöä ja
FestariSaapas 1766 hlöä. Yhteensä 3312 kohtaamista vuonna 2016. Huomattavaa oli kesällä
2016 järjetetty Saapas Summer tour. Osallistuimme 4 Festivaaliin järjetäen selviämisaseman
nuorille. HimosJuhannus, SuomiPop, Pipefest ja Neste ralli. NettiSaapas toiminta muuttui vuoden
2016 aikana, siirryimme entistä enemmän YouTubeen ja siellä tapatuva päivystäminen on ollut
uutta. Saappaassa toimi 100 vapaaehtoistyöntekijää.
Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti
1. Pienryhmät koskettavat koko perhettä. Tarkoituksena nuoren turvallinen kasvu ja hyvinvointi
sekä itsetunnon vahvistaminen.
2. Perheleirityö/Leirikoulutyö/Nuorten aikuisten työ: Näillä leireillä kohtaamme perheet ja nuoret.
Vahvistamme heidän kasvuaan sekä annamme välineitä arjesta selviämiseen.
1.Palaute toiminnassa mukana olevilta.

Arviointitapa ja
mittarit:

2. Seurakuntalainen löytää paikkansa kirkossa toimintamme kautta.

Arviointi:

Erityisnuorisotyössä pienryhmiä toteutettiin kouluilla: Palokan koululla erityisluokassa, Mankolan
koululla Jopo-luokassa ja Ammattiopistolla asuntolassa. Ryhmien kanssa tehtiin runsaasti
leiritoimintaa. Nuorten aikuisten kansssa toteutettiin kaksi retkeä, Helsinkiin ja loppuvuodesta
Lappiin. Toiminnassa mukana olleilta olemme saaneet positiivista palautetta. Osallistujat ovat
olleet tyytyväisiä. Osallistujat ovat kokeneet seurakunnan positivisena asiana.

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristilllisestä
arvopohjastamme käsin
Toteutumiseen 1. Toimimme monien eri toimioiden kanssa yhteistyössä useissa tilanteissa ja tapahtumissa.
tähtäävä keino 1 Olemme vahvasti mukana verkostoissa ja yhteiskunnallisessa työssä.
Toteutumiseen 2. Saappaan vapaaehtoisten 10v-päivystysmatka Espanjan Fuengirolaan, pääsiäinen 2016
tähtäävä keino 2
1.Yhteistyökumppaneiden luottamus toimintaamme. Luottamustehtävät mm. kirkkohallituksen,
Arviointitapa ja Nuorten keskuksen työryhmissä.
mittarit:
2. Matka on toteutunut, vahvistanut vapaaehtoisten asemaa ja luonut uusia verkostoja myös
kansainvälisesti.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

Erityisnuorisotyö on toiminut vuoden aikana useissa eri verkostoissa. Mm. Nuorten keskuksen
Saappaan neuvottelukunnassa, Aseman lasten ohjausryhmässä, etsiväntyön verkostossa.
Olemme haluttu yhteistyökumppani. Erityisnuorisotyö koetaan luotettavana kumppanina.
Saappaan vapaaehtoisten 10v. juhlamatka toteutui keväällä 2016. Mukana oli 19 hlöä. Matka oli
vuoden kohokohta ja sai erittäin positiivista palautetta. Saimme kansainvälisen kokemuksen
auttamistyöstä.

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Pyrimme kuuntelemaan ja ottamaan huomioon vapaaehtoistyöntekijät entistä paremmin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kartoitamme jatkuvasti erityisnuorisotyön tarvetta Jyväskylän kaupungissa.
tähtäävä keino 2
1. Järjestämme vapaaehtoistyöntekijöille mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan mm. yhteisellä työn
Arviointitapa ja suunnittelulla.
mittarit:
2. Pyrimme tekemään työn siellä, missa tarve on suurin.

Arviointi:

Erityisnuorisotyössä toimi vuonna 2016 100 vapaaehtoistyöntekijää. Koulutimme 4 vapaaehtoista
Saappaan vastaaviksi ohjaajiksi. Tämä on ensimmäinen kerta koko Saappaan historiassa
Jyväskylässä. Vapaaehtoisia kuultiin kaikissa yhteisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.
Sosiaalisen median kautta yhteydenpito vapaaehtoisiin oli runsasta. Saapastoiminnan ja
pienryhmien kautta kohtasimme seurakuntalaisia paljon. Olimme siellä missä meitä tarvittiin eniten
mm. ammatiopistolla tehty työ sai kiitosta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyrimme noudattamaan sovittuja tavoitteita ympäristökasvatuksen pohjalta.
Ympäristö kysymykset olivat läsnä työssä jatkuvasti. Vähensimme a4 paperin käyttöä
kokouksissa, siirryimme entistä enemmän sähköisiin asiakirjoihin. Saapastoiminnassa pyrimme
lajittelemaan kaiken jätemateriaalin. Suurin osa työmatkoista tehtiin julkisilla liikennevälineillä.
Suosimme kimppakyytejä mm. leirikuljetuksissa.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Pyrimme reagoimaan nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen kaikin käytössä olevin keinoin. Pyrimme panostamaan
työtämme nuoriin aikuisiin leiri- ja retkitoiminnan kautta sekä vapaaehtoistyössä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorten aikuisten työ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Kehittää ja koordinoida Jyväskylän seurakunnan nuorille aikuisille kohdennettua toimintaa sekä sisäisesti tiedottaa
nuorten aikuisten työn tärkeydestä. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet ovat nuorten aikuisten työn viran
tehtävänkuvan luominen, toiminnan koostaminen ja projektiaikatalulun luominen.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Nuorten aikuisten työn viran tehtävänkuvan luominen

Toteutumiseen Kaikkien olemassa olevien nuorille aikuisille suunnatun toiminnan kerääminen ja koostaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Keskustelut esimiesten kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorten aikuisten työn koosteen valmistuminen vuoden loppuun mennessä.
Arviointitapa ja
mittarit:
ARVIOINTI: kooste nuorille aikuisille tehtävästä työstä sekä nuorten aikuisten parissa
työskentelvien työntekijöiden ryhmän luominen valmistunut.
Projekti -aikataulun luominen
2. TAVOITE
Toteutumiseen Nuorten aikuisten työn luonteen ja mahdollisuuksien kartoittaminen tutustumalla omassa
tähtäävä keino 1 seurakunnassa sekä muualla tehtävään nuorten aikuisten toimintaan.
Toteutumiseen Kirjallisen suunnitelman ja aikatalulun luominen nuorten aikuisten työn projektin ajaksi.
tähtäävä keino 2
Projekti -aikataulun luomisen valmistuminen sekä muualla tehtävään työhön tutustumis -käyntien
Arviointitapa ja onnistuminen
ARVIOINTI: Projekti -aikataulun teko valmistui ajallaan sekä käynnit ja yhteydenotot muihin
mittarit:
seurakuntiin onnistuivat.
Nuorten aikuisten työn toimintojen kehittämisen aloittaminen ja seurakuntalaisten mukaan
3. TAVOITE
ottaminen ideointiin.
Toteutumiseen Seurakuntalaisille järjestettävä ideointi -tapahtuman järjestäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nuorten aikuisten työn yhdyshenkilö työryhmän jäsenten kartoittaminen
tähtäävä keino 2
Ideointi -tapahtuman onnistuminen ja yhdyshenkilötyöryhmän yhteystietolistan luominen
Arviointitapa ja
ARVIOINTI: Ideointi iltaan osallistui 19 seurakuntalaista ja uusia ideoita nuorten aikuisten
mittarit:
toiminnan kehittämiseksi saatiin runsaasti. Yhteystietolista saatiin kattamaan kaikki seurakunnan
Sosiaalisen median kehittäminen ja uusien viestintätapojen käyttöön ottaminen
4. TAVOITE
Toteutumiseen Ajankohtaisten some -kanavien löytäminen ja niihin sisällön tuottaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Seuraajien löytyminen some -kanaville
tähtäävä keino 2
Seuraajien määrän seuraaminen ja verkko -osaamisen kehittämiseen tähtäävään koulutukseen
Arviointitapa ja osallistuminen.
mittarit:
ARVIOINTI: Työntekijä osallistui Verken some-koulutukseen ja perustettiin nuorten aikuisten
facebook -ryhmä jossa seuraajia vuoden loppuun mennessä 87 henkilöä.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Verkkotyön kehittäminen mainonnassa ja markkinoinnissa vähentääksemme turhaa paperin käyttöä.
ARVIOINTI: Käytännössä kaikki yhteiset nuorille aikuisille suunnatut toiminnat markkinoitiin suoraan somekanavien välityksellä. Vain yksittäiset säännöllisesti kokoontuvat ryhmät käyttivät perinteisiä juliste
ilmoituksia
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Uusien toimintojen ja ideoiden jalkauttaminen. Nuorten aikuisten työn koordinoinnin tehtävien sulauttaminen osaksi
yhteyshenkilöiden toimenkuvaa. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Perhekerhotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Työ yksikössä jakautuu seuraavasti: 1) koko seurakunnan varhaiskasvatuksen koordinointi ja kehittäminen
yhteistyössä alueseurakuntien lapsityönohjaajien kanssa 2) ennaltaehkäisevä perhetyö yhteistyössä verkostojen
kanssa ja mm. parisuhde- ja kotikäyntityö 3) pyhäkoulutyön kehittäminen ja tunnettavuuden edistäminen yhdessä
alueseurakuntien kanssa. Toimintamme perustana on seurakunnan strategian tavoitteet ja seurakuntamme
painopisteet.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Työhyvinvoinnin vahvistaminen tiimissä.

Toteutumiseen 1. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vaaliminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Yhteistyön lisääminen alueseurakuntien kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Työssä jaksaminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Yhteiset palaverit ja tiedon kulku.

Arviointi:

2. TAVOITE

Yhteisöllisyyden ja avoimuuden ilmapiiriä kehitetty koko seurakunnallisesti
varhaikskasvatuksessa. Kokouksissa lisätty tiedonkulkua ja avoimuutta sekä mahdollisuutta
vaikuttaa ja kehittää yhteisöllisyyttä. Intra on myös hyvä tiedon välittäjä isossa seurakunnassa.
Sen käyttöä tulisi lisätä tiedon kulussa, haaste. Yhteistyötä on lisätty alueseurakuntiin,
työalasihteeri käynyt alueilla palaverissa. Pyhäkoulutyössä avoimuutta ja yhteistyötä kehitetään.
Varhaikasvatuksen ohjaaja järjestänyt kuluvalla kaudella lapsityönohjaajille yhteisiä palavereita.
Työssäjaksaminen ja motivaatio ovat olleet tärkeitä asioita ja oman työajattoman työn tarkastelu,
perustehtävän kirkastaminen. Tehtävänkuvat päivitetty varhaiskasvatuksen ohjaajalle ja
perhetyöntekijälle. Työalasihteeri kiinnittänyt huomoita työturvallisuuteen, työssä jaksamiseen. On
puuttunut kokonaan varhaiskasvatukselta viikkotoiminnan turvallisuusohjeet
Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
1. Lasten sururyhmän ja lasten eroryhmän järjestäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Päihdeleirin järjestäminen yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Kysyntään vastaamisen onnistuminen määrällisesti ja laadullisesti palautteiden pohjalta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Leiripalautteet ja leirille osallistujien määrä.

Lasten sururyhmä toteutui,joka osoitti sen tarpeellisuuden. Päihdeleiri ei toteutunut
tänävuonna.Tälle kesälle ei oltu varattuna kesälerille mitään tiloja. Työalasihteeri sai järjestettyä
kesäleripäiviä Lehtisaareen/ Tyyppälä. Päiviä oli 5 yhteensä. Mukana oli toteuttamassa
muskariopettajat ja varhaiksavatuksen ohjaaja ja työalasihteeri sekä lähetyksen kasvatuksen
sihteeri. Leirit onnistuivat hyvin, vaikka Lehtisaaren palo osui juuri ennen kesäleriripäiviä. Saimme
Arviointi:
nopeasti uuden tilan ja pystyimme nopealla aikataululla kuitenkin järjestämään sovitut
kesäleiripäivät Tyyppälässä. Luonnolliseti kaikki ei pystyneet tulemaan ko. muutoksesta, mutta
perheet jotka tulivat antoivat hyvää palutetta että olimme pystyneet kuitenkin kesäleiripäivät
palosta huolimatta järjestämään. Perheleirejä kovasti kyseltiin. Fisucraft :n myötä kehitetään
pyhäkoulutyötä ja kirjepyhäkoulua valmisteltu
Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjasta
3. TAVOITE
käsin.
Toteutumiseen 1. Aktiivinen osallistuminen ennaltaehkäisevää perhe- ja lastensuojelutyötä tekevään Vatupassitähtäävä keino 1 tiimiin ja verkostoyhteistyön kehittäminen toiminnan laadun parantamiseksi mm.
Toteutumiseen 2. Seurakunnan oman varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman (VAKE) päivittäminen ja
tähtäävä keino 2 käyttöönotto alueseurakunnissa ja verkostoissa.
1. Seurakunnan näkyvyys Vatupassi-tiimissä ja yhteisissä projekteissa.
Arviointitapa ja
2. VAKE on päivitetty ja jakelussa alueseurakunnissa ja verkostoissa. Saatu palaute VAKE:sta.
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Vatupassissa ollaan oltu aktiiviseti kuluvana vuonna. Mm. turvapaikanhakijoiden perheet olleet
keskust. ja niiden auttaminen. Työalasihteeri ollut Gloriassa Usvan yhteiskristillisessä kasvatuksen
illassa edustamassa ev.lut srk. Kaupungin kanssa yhteistyötä on lisätty ja kokoustettu
varhaikasvatuksen ja perheverkoston myötä. Työalasihteeri osallistunut kolmeen
perhetyöverkoston työryhmään Lapesta. Samoin osallistunut kaupungin Vasun valmistamiseen.
Vake asiakirjan päivitys > kokonaan uusiminen strategian ja vasun myötä. Lava työryhmällä
kokoonnuttiin ja pyritty kehitettämään Lava-asioita seurakunnassa. Perhetyössä yhteistyössä eri
järjestöjen kanssa mm. MLL:n, Kristillop. ammattikorkea, perheneuvola, ensi- ja turvakoti,
perheasiainneuvottelukeskus, nuoret lesket, päivähoito, neuvolat, mobile. Työalasihteeri
osallistunut Haukkalan säätiön seminaariin Lapesta
Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti.
1. Seurakuntamme parisuhdetyön käytäntöjen ja sisäisten verkostojen selkiyttäminen ja Solmuja
parisuhteessa -parineuvonnan aktiivinen hyödyntäminen.
2. Seurakunnan perhetyön kokonaisuuden ja työn näkyväksi tekeminen verkostoissa,
tapahtumissa ja mediassa.
1. Parisuhdetyötä tekevien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kokoontumisten määrä sekä
toimintaan osallistuneiden määrä ja laatu palautteiden pohjalta. Yhteydenottojen määrä.
2. Lapsosten lauantai -tapahtumassa mukanaolo. Palautteet.

Perhetyöntekijä osallistui Katajan Solmuja parisuhteessa parisuhdeneuvojan koulutukseen. Tämä
on antanut lisää välineitä auttaa myös kriisissä olevia pariskuntia.Vapaaehtoisten
parisuhdetyöntekijöiden määrä on pysynyt ennallaan. Yksi pariskunta lopetti ja yksi tuli lisää
kuluneella kaudella. Mainontaa on lisätty ja asiakastapaamiset ovat vähän lisääntyneet. Sisäistä
verkostoa vahvistettu mm. perheneuvojien kanssa. Lisää näkyvyyttä ja tietoisuutta koko
Arviointi:
seurakunnallisesta perhetyöstä saatiin mm. työalasihteerin lehtikirjoituksella ennalta ehkäisevästä
perhetyöstä. Verkostotoiminta on laajentunut viimisen vuoden aikana. Sote työryhmästä
työalasihteeri jatkanut Lape työryhmään ja toimii koko Keski-Suomen seurakuntien edustajana.
Perhetyössä verkostoiduttu yhteiskristillisesti laajasti Lapen ja familyroomin tapaamisen myötä
loppuvuodesti Kokoustimme Ortodoksi kirkolla perhetyöstä ja siinä olevista yhteistyön
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Käytetään sähköisiä viestimiä (esim. esityslistat vain sähköisenä), suositaan yhteiskyydistystä ja julkista
liikennettä ja huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain
välttämätön.
Kokouksissa käytetään sähköisiä esityslistoja ja tiedonkulkua. Kimppakyytiä hyödynnetään aina
kun se on mahdollista.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaation 2017 merkkivuoden viettäminen ja seurakuntalaisuuden vahvistaminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP Lapsi- ja perhetyö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkileikkikoulu 238 219

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Alle 7-vuotiaille lapsille ja alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille tarkoitettujen sseurakunnan muskareiden ohjaaminen
alueseurakunnissa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja lasten kristillisen musiikkikasvatuksen opetus ja kehittäminen
osana seurakunnan kasteopetusta. Yhteistyö niin seurakunnan sisäisissä, työalat ylittävissä kuin
yhteiskunnallisissakin verkostoissa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Kotien tukeminen lasten ja nuorten kristillisessä kasvatuksessa

Toteutumiseen 1. Hengellisten lastenlaulujen (myös uusien) opettelu niin muskareissa kuin lastenkonserteissakin
tähtäävä keino 1 sekä koonti kotiin jaettaviin muskarivihkoihin.
Toteutumiseen
2. Muskarilaisten kirkkopolun vahvistaminen tiedottamalla aktiivisesti jatkoryhmistä, lasten
tähtäävä keino 2 kuorotoiminnasta sekä muista osallistumismahdollisuuksista.
1. Laulut tulevat tutuiksi, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lapsityön pääsiäis- ja joulukirkoista tiedottaminen muskariperheille.

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

3. TAVOITE

Muskareissa laulettu kirkkomuskarien 1- ja 2- lauluja ja leikkejä. Muskarien nimi muutettiin
syksyllä Kirkkomuskari, näin haluttiin vahvistaa myös nimessä muskarien arvopohjaa muista
muskareista. Hengellisiä lauluja on perheille välitetty sähköisesti niin sähköpostilla kuin myös
fasebookin kautta. Kirkkopolkua on vahvistettu muskarimessuissa sekä kevät- ja joulujuhlien
tapahtumissa, joita on pidetty kirkoissa. Alueiden lapsityön Pääsiäs- ja joulukirkoista on kerrottu
vanhemmille niillä alueilla joista saimme tietoa ja mainoksia tapahtumista. Kirkkomuskarien laulut
tulleet tutuiksi, sillä vanhemmat kertoivat, että oli ollut hienoa kun muskarimesussa on laulettu
heille tuttuja lauluja joita on laulettu muskareissa. Muskariopettajat ovat olleet aktiivisia
kouluttautumaan uusien lastenlaulujen oppimiseen. Olivat keväällä mm. Soili Perkiön
koulutuksessa Jamkilla
Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia.
1. Muskariopettajien osallistuminen jumalanpalveluksien ja lasten tapahtumien toteuttamiseen
mahdollisuuksien mukaan sekä uuden hengellisen lastenmusiikin tuominen jumalanpalveluksiin.
2. Muskariryhmien ja vanhempien osallistuminen srk:n järjestämiin lasten tapahtumiin ja
messuihin sekä niistä tiedottaminen.
1. Osallistumisen määrä, palaute uusista lauluista.
2. Esiintymisien ja osallistumisien määrä sekä saatu palaute.
Muskariopettajat ovat olleet toteuttamassa keväällä ja syksyllä Taulumäen kirkolla
muskarimessuja yhdessä koko ysp:n lapsityöntiimin kanssa. Molemmista messuista saatiin hyvää
palautetta. Muskarilasiten perheet ovat aktiivisesti osallistuneet muskarilaisten yhteisiin kevät ja
joulujuhliin. Kevät juhlat järjestettiin alueiden lapsityön kanssa yhdessä ja joulujuhlat järjestettiin
muskareille yhteisesti. Näin muskariopetttajat ovat myös pystyneet olemaan alueiden joulu ja
pääsiäsikirkoissa apuna lasten lauluissa ja leikeissä. Sähköistä tiedottamista jatkettu ja ollaan
kehittämässä eteenpäin. Mukskariopettajat kouluttivat lastenohjaajia ja pyhäkoulunohjaajia
kirkkomuskari 2 lauluilla ja leikkeillä sekä opettivat soittimien käyttöä.
Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi erilaisissa yhteiskunnan verkostoissa.
1. Selvitellään vähävaraisten perheiden mahdollisuutta osallistua muskaritoimintaan.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Perhemuskareiden määrä pidetään ennallaan ja kaupungin järjestämistä lasten konserteista
tähtäävä keino 2 tiedotetaan.
1. Taloudellisen tuen mahdollisuuden järjestyminen.
Arviointitapa ja
2. Ryhmien koko ja määrä sekä saatu palaute.
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Maksuttomia muskarihetkiä on järjestetty Jyväskylän kesän tapahtumassa, Mäki-Matin
perhepuistossa koko kaupungin yhteisessä perhetapahtumassa sekä toteutettiin kaksi
muskarimessua Taulumäen kirkolla. Kesällä järjestettiin 5 kesäleiripäivää, jossa muskariopettajat
olivat toteuttamassa niitä yhdessä perhetyön ja pyhäkoulutyön kanssa. Samoin kesällä toteutimme
neljä yhteistä muskarihetkeä Kypärämäen päiväkeskusken vanhuksille ja Kypärämäen
päiväkotilapsille. Nämä kaikki ovat olleet maksuttomia. Perhemuskarien ja muskarien ryhmäkoot
ovat olleet sopivia. Joissakin alueilla on myös pieniä ryhmiä, joihin on voitu kesken kauden myös
ottamaan lisää lapsia ja perheitä. Palaute muskareista on ollut positiivista, keväällä tehdystä
palautteessa.
Työhyvinvoinnin vahvistaminen tiimissä.

Toteutumiseen 1. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vaaliminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Yhteistyön lisääminen alueseurakuntien kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Työssä jaksaminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Yhteiset palaverit ja tiedon kulku.
Yhteisöllisyyttä lisätty avoimuudella ja lisätty muskarien yhteisiä palavererita. Näin pyritty jakamaan
ideoita ja hyviä kokemuksia toisilleen. Samoin myös jaettu tilanteita joita on voinut yhdessä pohtia
ja ratkaista. Tiedonkulkua on vahvennettu ja kaikkien tapahtumien yms. ohjelmat, suunnitelmat
tallennetaan yhteiseen kansioon kaikkien hyödynnettäväksi. Yhteistyötä on lisätty kaikille
alueseurakunnille. Uudet muskarit Korpilahdella ja Säynätsalossa käynnistyivät syksyllä.
Arviointi:
Työalasihteeri käynyt alueseurakuntien varhaiskasvatuksen kokouksissa tutustumassa ja
kertomassa myös muskareista, sekä kuunnellut sieltä tulevia toiveita mm. Korpilahdesta ja
Säynätsalosta tulleita toiveita. Työhyvinvointi on ollut merkittävällä paikalla koko vuoden.
Muskariopettajien runkoja muutettiin, eli muskareiden väleihin jätettiin pieni aika, näin opettajille
saatiin pieni hetki ennenkuin seuraava ryhmä tuli Työtilat on kaikille järjestetty
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Käytetään sähköisiä viestimiä (esim. esityslistat vain sähköisinä), suositaan yhteiskyyditystä sekä julkista
liikennettä ja huimioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain
välttämätön.
Ysp:n varhaiskasvatustiimin kokousten esityslistat ja muistiot tehdään sähköisesti ja tallennetaan
yhteiseen kansioon U-asemalle. Kaikilla tiimin jäsenillä on omat läppärit, joka mahdollistaa
paperittomat kokoukset. Kimppakyytejä käytetty aina kun se on ollut mahdollista.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaation 2017 merkkivuoden viettäminen ja seurakuntalaisuuden vahvistaminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakonia 241

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
YSP:n diakoniatyössä kehitetään ja koordinoidaan diakoniatyötä koko Jyväskylän seurakunnan alueella. Työ on
monipuolista verkostotyötä. Vuonna 2016 seurataan edelleen tarkkaa SOTE-uudistuksen etenemistä ja miten kirkon
diakonian rooli hahmottuu tulevassa sosiaali- ja terveystoimen kentässä yhteistyökumppanina. Diakonian
tunnettavuuden lisääminen on haaste, mutta parhaiten kirkon diakoniaa voimme pitää esillä kutsumalla jyväskyläläisiä
erilaisiin tehtäviin seurakunnan toiminnassa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Tuemme seurakuntalaisten osallistumista monipuolisemmin erilaisiin tehtäviin

Toteutumiseen Järjestämme valmennusta seurakuntalaisille erilaisiin diakonian tehtäviin
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarjoamme entistä monipuolisemmin osallistumisen mahdollisuuksia diakoniatyössä
tähtäävä keino 2
Uusia seurakuntalaisia toimii heille uudenlaisissa tehtävissä seurakunnan toiminnassa
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoistehtäviä on monipuolisemmin tarjolla.

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

3. TAVOITE

Tämä ei osallistunut suunnitellussa laajuudessa. Syynä oli varmaan aika- ja välillä
voimavarojenkin puute. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii työparityötä ja innostusta, jota
kiireen keskellä ei aina järjesty. Onnistunut oli kuitenkin ilta Palokassa, jonne kutsuttiin
alueseurakunnista työntekijä ja seurakuntalainen työparina. Koulutusilta oli nimeltään
"innostamisilta" ja sen tavoite oli herättellä pohtimaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia,
palkitsemistapoja ja motivointia alueseurakunnissa. Palautteen mukaan yhteiselle vapaaehtoisten
kouluttamisellekin on tarvetta. Tämä täytyy jatkossa huomioida myös työntekijärekrytoinneissa,
diakoniatyöntekijöiltäkin tarvitaan lisää innostamis, motivoimis- ja kouluttamistaitoja.

Jatkamme vanhusten parissa tehtävän diakoniatyön kehittämistä
Vanhustyön hankkeessa luotujen menetelmien juurruttaminen osaksi Jyväskylän seurakunnan
diakoniatyötä
Kartoitetaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä uusienkin yhteistyökumppaneiden kanssa
vanhustyön kentällä
Uusia työmenetelmiä on otettu käyttöön
Seurakunnalla on selkeä rooli erilaisissa vanhusten tukemiseen liittyvissä hankkeissa ja
verkostoissa, joissa olemme mukana.
Merkittävimpiä tässä olivat kertomusvuonna kaupungin päiväkeskusten henkilökunnalle järjestetty
koulutus. Heidän toiveestaan aiheena oli kirkkovuosi. Toive tuli uudesta koulutuksesta vuonna
2017, aiheena kuoleman kohtaaminen. Työalasihteeri kutsuttiin mukaan Kotikonsti-hankkeen
ohjausryhmään. Sen tavoitteena on kehittää ikääntyville kotiin vietävää katkaisuhoitoa.
Seurakunnan rooli voisi olla jatkossa järjestää vertaistapaamisia näille kuntoutujille tai rakentaa
vapaaehtoistoiminnan malli (esim. Helsingin diakonissalaitoksen Seniori-Vamos hankkeen
kokemuksia hyödyntäen). Senioripysäkkitoimintaa on jatkettu Jyväskylässä, uutta ohjaajien
koulutustakin jo alettiin suunnitella yhteistyössä HelsinkiMission kanssa. Tiimissämme aloitti
lähihoitaja-oppisopismusopiskelija jonka päätehtävä on auttaa kotona asuvia vanhuksia.
Palkkarahoitus testamenttivaroista.
Pidämme esillä monipuolista mahdollisuutta osallistua seurakunnan rukouselämään

Toteutumiseen Kerhoissa, leireillä ja ryhmissä on teemana rukous
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Diakoniatyöntekijöille järjestetään koulutus toiminnallisesta rukouksesta
tähtäävä keino 2
Toimintaan osallistuneet seurakuntalaiset tuntevat aiempaa enemmän erilaisia rukouksen tapoja
Arviointitapa ja ja voivat toteuttaa niistä itselleen sopivia arjessaan.
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Työntekijöillä on lisää valmiuksia pitää esillä kirkon monipuolista rukouselämää.
Diakoniatyöntekijöille järjestettiiin liikkuva seurakunta-teemasta koulutuspäivä ja se on varmaan
innostanut joitakin ottamaan erilaisia elementtejä liikkeestä mukaan rukouselämäänkin.
Erityisdiakonian työssä rukouselämänkin on oltava monipuolista mm. ihmisten aistivammojen
takia. Erilaisten menetelmien käytössä on tultu jatkuvasti ehkä rohkeammiksi ja toisaalta
virikeaineistoakin on varsin hyvin saatavilla mm. netin ja sosiaalisen mediankin kautta.

Edistämme liikkuvan seurakunnan teemoja työssämme

Toteutumiseen Kannustamme työssämme kohtaamiamme ihmisiä liikkumiseen oman toimintakykynsä rajoissa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kerhoissa, leireillä ja ryhmissä pidetään esillä liikunnan merkitystä, mutta otetaan mukaan liikettä
tähtäävä keino 2 myös hartaus- ja jumalanpalveluselämään aiempaa enemmän.
Liikkumista on edistetty monipuolisesti
Arviointitapa ja
mittarit:
Liike on monipuolisemmin mukana myös toteutuneessa hartauselämässä.
Edellisessä kohdassa oli jo tähän liittyviä asioita. Henkisen ja hengellisen toimintakyvyn
edistämisen lisäksi pyrimme pitämään esillä myös ihmisen fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä tai
vahvistamista. Tämäkin toteutui monipuolisesti ja ammattitaidolla, huomioiden erilaiset osallistujat.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kehitämme monipuolisempaa sähköistä viestintää diakoniatyössä.

Arviointi:

Osaamme jo tiimissä aika hyvin päivittää tapahtumatietoja seurakunnan kotisivuille. FB-sivuja
voisi kehittää, aika ei tahdo riittää eikä aina taidotkaan. Yhteisvastuukeräyksessä olisi
mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi instragrammia, mutta se vaatii kuvaamista. Monessa
työtilanteessa on tilanteesta kokonaisvastuu,siinä ei välttämättä ehdi kuvata tai kirjoittaa samalla
päivitystä someen...Tai sitten tämä vaatii työtapojen muuttamista.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Verkostotyössä on jatkuvasti diakonian näkökulmasta kehitettävää. Diakonian muutoksen seuraaminen koko kirkossa
on YSP:n yksi suuri haaste. Kirkon rakennemuutoksilla voi olla vaikutuksensa myös erityisdiakonian tehtäviin
kirkossa. Lähimmäisvastuun esillä pitäminen on edelleen tärkeä paikallisseurakunnan tehtävä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Kehitysvammaistyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Jyväskylän seurakunnan kehitysvammaistyö on jyväskyläläisten kehitysvammaisten, heidän vanhempiensa ja
laitosten (mm. pienryhmäkotien ja toimintakeskusten) henkilökunnan parissa tehtävää työtä. Kehitysvammaistyön
toiminta-ajatuksena on kohdata kehitysvammainen ihminen ja tukea häntä henkisesti ja hengellisesti. Tavoitteena on
kristillisen sanoman, armon, toivon ja ilon välittäminen kehitysvammaisille ottaen huomioon kehitysvammaisen
ymmärtämistaso.
Kehitysvammaistyö pyrkii mahdollistamaan kehitysvammaisten seurakuntayhteyden.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1.Tarjoamme erilaisia työtehtäviä jumalanpalveluksissa: kolehdinkeruu, tekstinluku, virsikirjojen
tähtäävä keino 1 jakaminen, kynttilöiden sytyttäminen, virsinumeroiden laittaminen.
Toteutumiseen 2.Erilaisten työtehtävien jakaminen myös kerhossa ja leiri-ideoiden kyseleminen.
tähtäävä keino 2
1. ja 2. Toteutuneet vapaaehtoistehtävät: saavatko kehitysvammaiset tehdä, haluavatko tehdä.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Erilaiset vapaaehtoistehtävät jumalanpalveluksissa toteutuivat osittain. Leirijumalanpalveluksissa,
kehitysvammaten viikon messussa, kauneimmissa joululauluissa, jouluretken hartaudessa eli
yksittäisissä tilaisuuksissa toteutui hyvin; kolehdinkeruu, tekstin lukeminen, kynttilöiden
sytyttäminen. Joulu- ja pääsiäiskirkot, mitä vietetään neljässä eri kirkossa vapaaehtoisten
etsiminen vaatii enempi ja näin ollen joka kirkossa ei vapaaehtoistehtäviä jaettu. Kerhossa on
vakiintunut kahvinkeitto ja tiskien laitto yhdelle kerholaiselle, jolle tehtävä on tärkeä.

Liikkuva seurakunta -ajatus myös kehitysvammaistyöhön

Toteutumiseen 1.Toiminnallisen rukouksen käyttäminen asuntola- ja toimintakeskushartauksissa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kerhoiltojen alkujumpat tuolijumppana uudelleen toimintatavaksi.
tähtäävä keino 2
1. ja 2. Toiminnallisten hetkien toteutuminen ja niihin osallistuminen
Arviointitapa ja
mittarit:
Erilaisia toiminnallisia hartauselementtejä mm. rukous, psalmi, raamatunteksti käytin
suurimmassa osassa asuntola- ja toimintakeskushartauksissa. Osa tykkää ja osallistuu, osa
kokee ne liian lapselliseksi, osa tarvisi avustajan vierelle ohjaamaan.Kerhoiltojen alkujumpat
toteutuivat osittan, niihin löytyi kerholainen niitä vetämään.
Arviointi:

3. TAVOITE

Laulu ja musiikki työvälineenä

Toteutumiseen 1. Laulu, musiikin kuuntelu, erilaisten soittimien käyttäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1. Mahdollisuudet osallistua yhteiseen musiikin tekemiseen ja kokemiseen.
Arviointitapa ja
2.
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

musiikki on tärkeä ja monesti yhdistävä tekijä riippumatta siitä kuinka vaikeasti on
kehitysvammainen. Jokainen hartaushetki sisiältää musiikkia, yleensä yhteislaulun muodossa.
Hengellinen karaoke on vakiintunut tilaisuus. Erilaisten soittimien käyttö on hiukan lisääntynyt.
Vaikeammin kehitysvammaisen kohdalla se tarkoittaa sitä, että minä työntekijänä ohjaan soittajan
kättä, silloin siihen menee ryhmässä aikaa, mutta olen kokenut, että se antaa ryhmään
kuulumisen tunteen ja paremmin osallistumisen tunteen osallistujalle.

Toimimme määrätietoisesti syrjäytymisen, yksinäisyyden ja eriarvoisuuden
vähentämiseksi.
1.Vaikeammin kehitysvammaisille oma kesäleiripäivä.

1. Leiripäivän toteutuminen
Arviointitapa ja
mittarit:

2.
Vaikeammin kehitysvammaisille pidettiin oma kesäleiripäivä. Leiripäivää vietettiin Koivuniemen
leirikeskuksessa, missä oli yhtä aikaa Keltinmäen alueseurakunnan koululaisten leiri.
Osallistuimme heidän tekemään rastirataan. Päivään osallistujia oli vähän, muutamia
vanhempiensa kanssa.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kehitysvammaistyö toteuttaa toimintaansa ympäristövastuullisesti.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP Diakonia

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Viittomakielinen työ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Viittomakielisessä työssä työskennellään varhaiskuurojen, kuurosokeiden, kuuroutuneiden ja heidän lähipiirinsä
kanssa. Työkielenä on suomalainen viittomakieli, viitottu puhe, taktiiliviittominen ja kirjoitettu suomen kieli. Yhteistyö
Onerva Mäen kouluyksikön kanssa on keskeistä. Työhön sisältyy ihmisten kohtaamista, auttamista ja tukemista
vastaanotoilla, kotikäynneillä ja muualla. Vahvana elementtinä on seurakuntatyön osuus, jossa mahdollistetaan
hengellisen elämän hoitaminen niin raamattupiirissä, lähetyspiirissä kuin messuissakin. Vuonna 2016 pyritään
erityisesti tukemaan seurakuntalaisia osallistumaan toimijoina eri tilaisuuksiin.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Mahdollistaa hengellisen elämän hoitaminen ja seurakuntaelämään osallistuminen

Toteutumiseen Säännölliset raamattu- ja lähetyspiirit ja niissä osallistumiseen kannustaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Viittomakieliset messut, erityisesti viittomakielisille suunniteltu
tähtäävä keino 2
Arviointi: missä onnistuttiin ja missä voisi parantaa
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistumisaktiivisuus

Arviointi:

2. TAVOITE

Ramattu- ja lähetyspiiri kokoontuivat suunnitellusti ja säännöllisesti vuoden aikana, myös
osallistujia oli. Viittomakielisiä messuja oli kahdeksan ja yksi tulkattu messu. Vanhempi väki
osallistuu, mutta miten aktivoida nuorempia osallistumaan? Raamattupiirissä sisällöllisenä
onnistumisen kokemuksena oli ihmisten halu keskustella ja vaikeitakin asioita käsiteltiin yhdessä.
Myös eri tilanteisiin on helppo saada aina vapaaehtoinen seurakuntalainen viittomaan tekstiä,
virsiä, runoja ja esittämään. Lähetyspiireissä vapaaehtoiset emännät hoitivat kahvituksen.
Parantamisen varaa on aina tilanteiden sisältöjen suunnittelussa; miten tuoda uusia elementtejä
eri piireihin ja messuihin ja näin saada ne kiinnostaviksi.
Yksinäisten ja niiden huomioiminen, joiden on vaikea itse aktiivisesti osallistua

Toteutumiseen Kotikäyntityön suuntaaminen niiden luo, joiden on vaikea tulla yhteisöön mukaan
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tukihenkilöiden saaminen, Viva-projektiin osallistuminen (viittomakielisten vapaaehtoisprojekti) ja
tähtäävä keino 2 yhteyshenkilönä toimiminen, jos projekti toteutuu
Oman toiminnan tarkastelu ja arvionti miten on toetutunut
Arviointitapa ja
mittarit:
Uusien ihmisten mukaan saaminen

Arviointi:

3. TAVOITE

Vuoden aikana toteutui kotikäyntityön suuntaaminen erityisesti niiden luo, jotka elävät yksin ja
jotka eivät käy yhteisissä tilaisuuksissa, heidän luona käytiin ja otettiin yhteyttä. Uusia
tukihenkilöitä tuli toimintaan mukaan muutama, mutta he kokivat liian raskaana tehtävän ja
yhteisesti sovittiin tehtävän lopettaminen. Viittomakielisten keskuudessa on virinnyt vapaaehtoinen
ystäväauttaminen, mikä on ollut hienoa. Haasteena on edelleen sopivien tukihenkilöiden saaminen
toimintaan mukaan varsinkin kun seurakuntalaisten keski-ikä nousee. Viva-projektin kurssitoiminta
käynnistyi vuoden loppupuolella, mutta sen kautta ei vielä ole vapaaehtoisia tullut.

Kansainväliseen vastuuseen ja lähetystyön tukeminen

Toteutumiseen Lähetystyön esillä pitäminen, lähetyspiiritoiminta
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kummilapsityön jatkuminen
tähtäävä keino 2
Lähetyskannatus
Arviointitapa ja
Kummilapsipiirien toimiminen
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Lähetystyön kiinnostavuus viittomakielisten keskuudessa säilyi edelleen. Lähetyspiirissä käydään
ja halutaan tukea Afrikan kuuroja lapsia ja heidän koulunkäyntiään. Kaksi kummipiiriä jatkoi
toimintaansa ja jopa uusia jäseniä saatiin. Tulevaisuuden haasteena on saada myös nuorempia
osallistumaan toimintaan ja näin saada jatkuvuutta toiminnalle. Lähetyskannatus rahallisesti pysyi
entisten vuosien tasolla.

Omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen

Toteutumiseen Kotikäynneillä, tapaamisissa tuetaan liikkumista ja mahdollisuuksien mukaan viedään ulos
tähtäävä keino 1 kävelemään, ohjataan liikkumiseen
Toteutumiseen Leiriohjelmissa, retkillä liikkumista tukevia ohjelmaosuuksia
tähtäävä keino 2
Ihmisten omatoimisuuden säilyminen
Arviointitapa ja
mittarit:
Kotona-asuminen säilyy mahdollisimman pitkään

Arviointi:

Omatoimisuuden ylläpitoa tuettiin kaikissa tapaamisissa ja myös mahdollistettiin liikkumaan
lähteminen varsinkin heillä, jotka eivät itsenäisesti pysty/uskalla liikkua. Leiriohjelmissa ja retkien
aikana liikunta oli keskeisessä roolissa. Avun saamista kotiin tuettiin ja myös yhdessä järjestettiin
ihmisten toiveiden ja tarpeiden mukaan ja näin kotona asuminen mahdollistui. Myös omaisten
kanssa oltiin tiiviisti yhteydessä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Ympäristötyö toteutuu läpäisyperiaatteella;kaikessa toiminnassa yritetään miettiä esim. ettei turhaa
materiaaleja käytetä, suositaan kierrätysmateriaaleja jne.
Työssä esim. havaintomateriaaleina käytettävissä tavaroissa suosittiin kierrätysmateriaaleja, myös
lähetysmyyjäisiin tehtävissä tuotteissa kierrätysmateriaali käytössä. Vuoden aikana uusia tuotteita
ostettu vähän. Samoin huomioitu esim. monisteiden uudelleenkäyttö muistilappuina jne.
Kierrätysmateriaaleja saatu työkavereilta kiitettävästi.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Huomioidaan eri tilanteissa reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Näkövammais- ja omaishoitotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Perustoimintona säännöllinen ryhmäkokoontuminen näkövammaisille ja huonokuuloisille sekä erikseen
omaishoitajille; henkilökohtaiset asiakaskontaktit vastaanotolla, kodeissa ja puhelimitse; leiri- ja retkitoiminta;
äänitetoiminta; verkostoyhteistyö sekä muut tapahtumat ja tilaisuudet. Vapaaehtoisten työn ohjaaminen.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi
1. Hartauksien yhteydessä luemme Raamattua ja rukoilemme.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Muistutamme esirukousmahdollisuudesta.
tähtäävä keino 2
1. Hartauksista saatu palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Esirukouspyyntöjen määrä

Hartauksien yhteydessä on luettu raamattua ja rukoiltu. Kotikäynneillä on voitu rukoilla yhdessä tai
työntekijä on rukoillut esiin tulleiden asioiden puolesta. Vaikutelma on, että niistä jäi hyvä tuntu
asiakkaalle. Osa asiakkaista tietää odottaa rukousta ennen työntekijän lähtöä, mutta varsinaisia
esirukouspyyntöjä tuli vähän.
Arviointi:

2. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Toteutumiseen 1.Suunnittelemme toimintaa ja sen sisältöä yhdessä osallistujien ja vapaaehtoisten kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Annamme vastuuta heille, jotka haluavat esim. vetää ohjelmaa kerhossa
tähtäävä keino 2
1. Osallistujien ja/tai vapaaehtoisten suunnitelmia on toteutettu.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Muutamassa kerhossa on joku kerholaisista /vapaaehtoisista vetämässä ohjelmaa
Toteutui vain osin. On haastavaa saada vapaaehtoiset vetämään ohjelmaa kerhoon, mutta he
auttavat mm. tarjoilun järjestämisessä.

Arviointi:

3. TAVOITE

Liikuntaa sisällytetty varsinkin leiriohjelmaan

Toteutumiseen 1. Jumppatuokio ainakin neljä kertaa ryhmissä sekä joka päivä leireillä
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kutsutaan ulkopuolinen henkilö vetämään liikunnallista ohjelmaa leireille
tähtäävä keino 2
1. Jumppatuokiot ovat toteutuneet.
Arviointitapa ja
2. Leireillä on ollut liikunnallista ohjelmaa.
mittarit:

Toteutui hyvin ryhmissä ja leireillä. Näkövammaisten leirillä oli yhtenä päivänä kaupungin
työntekijä vetämässä jumppaa.

Arviointi:

4. TAVOITE

Näkövammais- ja omaishoitotyö selkeästi esillä seurakunnan sähköisessä viestinnässä

Toteutumiseen 1. Seurakunnan nettisivujen päivittäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1. Tiedot toiminnasta ovat ajan tasalla.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Toteutui huonosti. Nettisivut olivat jonkin aikaa ajan tasalla, mutta ei tullut paneuduttua tähän
asiaan paremmin. Sivujen päivittäminen vaatii vielä opettelua ja vie aikaa. En kokenut tärkeänä,
koska en tiedä käykö kukaan niitä katsomassa -ainakaan näkövammaiset.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Vuonna 2016 huomio ympäristökysymyksiin kuten ennenkin.
Toiminnassa on yleisellä tasolla otettu hyvin huomioon ympäristökysymykset.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Arvioidaan näkövammais- ja huonokuuloistyön tilanne.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP Diakonia

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Päihdetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Kristillisestä uskosta nousevan kirkon ydinsanoman ja diakonisen avun välittäminen niille, jotka ovat heikoimmassa
asemassa yhteiskunnassamme. Työmuodostä käsin toimimme niitten ihmisten parissa, jotka ovat joutuneet
vaikeuksiin päihderiippuvuutensa kanssa. Toimitaan perhe-yksilö ja ryhmätasolla. Seurakunnan päihdetyö
työskentelee vahvasti verkostoituneena julkiseen ja järjestölähtöiseen päihdetyöhön.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Korostetaan osallisuutta ja seurakuntayhteyttä

Toteutumiseen Leiritoiminta. Koostuu omatoimileireistä ja yhteydestä luontoon.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Ryhmätoiminta. Alueitten roolia korostetaan.
tähtäävä keino 2
1. ja 2. Saadun palautteen perusteella kehitetään työtä asiakkaslähtöisesti.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Leirit onnistuivat suunnitelmien mukaan. Kaikki neljä leiriä pidettiin ns.omatoimileireinä jossa
luonto oli vahvasti mukana. Leirien rinnalle voisi kehittää päiväleiri toimintaa. Osalle asiakkaista
sitoutuminen esimerkiksi kolmen yön leiriin on liian vaativa. Leiripäivään olisi matalampi kynnys.
Ryhmätoiminta jatkui entisellään. uusia avauksia alueitten suuntaan ei toteutettu. Uutena ryhmänä
kokeiltiin työttömien kuntoutusryhmää yhdessä te-keskuksen kanssa. Kokeilusta saatiin
myönteinen palaute ja sitä kannattaa jatkaa.

Korostetaan vertaistukilähtöistä työotetta.
Olemassa olevien ryhmien vastuuta jaetaan enemmän ryhmäläisille. Kutsukirkko keväällä 2016
päihdeyksiköitten asukkaille.
Työntekijän työpanosta keskitetään mahdollisien uusien ryhmien perustamiseen, eikä niinkään
ryhmien pyörittämiseen. Perustetaan mahdollisesti uusi vertaistukiryhmä ns.varhaisvaiheen
1. ja 2. Mittarina ryhmien toimivuus

Arviointitapa ja
mittarit:
Huhtasuon ryhmässä on vapaehtoista vastuunkantoa samoin kuin leiritoiminnassakin.
Kutsukirkkoa ei päästy kokeilemaan. Samoin varhaisen puuttumisen ryhmää ei päästy
kokeilemaan. Luotiin kuitenkin yhteydet Jyväskylän kaupungin SOVATEK säätiön kautta yhteydet
heillä toimivaan AVOT ryhmään, jonka kanssa järjestettiin leiripäivä Vesalassa.
Arviointi:

3. TAVOITE

Perhetyö

Toteutumiseen Perheleiritoiminta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tiiviimpi yhteistyö lastensuojeluun sekä sosiaalihuoltoon ja siellä työntekijöiden aktivoimiseen
tähtäävä keino 2 huomioimaan työssään seurakunnan leirit.
1. ja 2. Työtä arvioidaan saatujen tulosten ja osanottajamäärien perusteella.
Arviointitapa ja
mittarit:

Lastensuojelussa jonkinlaista nihkeyttä seurakunnan leiritoimintaan. Kontaktit kuitenkin sinne
olemassa.

Arviointi:

4. TAVOITE

Vankilatyö

Toteutumiseen Yhteydet vankilapappeihin ja vankilan sosiaalityöhön. Vankilan henkilökunnan aktivoiminen
tähtäävä keino 1 seurakuntaan päin.
Toteutumiseen Puhelinyhteys vankilaan kuukausittain.
tähtäävä keino 2
1. ja 2. Saadun palautteen perusteella
Arviointitapa ja
mittarit:
Vankiloissa ei vierailtu. Asiakkaat ovat olleet vankilasta suoraan yhteydessä työntekijään
vapauteen liittyvissä asioissa. Lähinnä asunto asioissa. Luotu yhteyksiä ja selvitelty yhteistyön
mahdollisuuksia vapaakirkon kuokkalassa toimivaan Via Dia yhdistykseen ja heidän
vankilatyöhönsä.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Retkillä ja leireillä jatketaan ympäristöteemaa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Verkostoituminen, sidosryhmien tehokkaampi informoiminen työalasta. Perhetyö edelleen isona haasteena.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö ja lähetyskasvatus 260

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Lähetystyön tehtävänä on kutsua ihmisiä uskomaan ja luottamaan kolmiyhteiseen Jumalaan, tavoitteena
maailmanlaajan Kristuksen kirkon kasvu ja vahvistuminen. Se tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja
keskinäisen yhteyden avulla lähellä ja kaukana. Lähetystyötä tehdään kaikkialla ja kaikissa niissä yhteyksissä, joissa
kaivataan evankeliumia uudistamaan yksilön ja yhteisön elämää. Lähetystyön ja kansainvälisen vastuun yksikkö
tukee sanoin ja teoin alueseurakuntia niiden pyrkiessä toteuttamaan seurakunnan lähetystehtävää.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
1. Nimikkosopimukset ja -kohteet kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Seurakunnan
talousarviotuki lähetystyölle. Pipliaseuran raamatunkäännöstyön seminaari.
2. "Omenapuu" -projektin työntekijävaihdon työntekijöiden rekrytointi ja varainhankinta. Suorat
kontaktit lähetystyön työalueille.
1. Nimikkosopimuksia ja -kohteita kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Taloudellinen tuki
lähetystyölle, tilastot tilaisuuksista ja nimikkolähettivierailuista, vapaaehtoinen lähetyskannatus.
2. Varainhankinta toteutunut, työntekijät valittu, yhteydet Hosainan teologiseen seminaariin
aktiivisia ja suunnitelmat valmiita.
Nimikkosopimuksia kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, yhteensä 33. Taloudellinen tuki
lähetystyölle säilynyt ja sopimuksia päivitetty. Pipliaseuran Raamatunkäännöstyön seminaari
toteutui. Kaikki kotimaankaudella olleet nimikkolähetit vierailivat seurakunnassa (10).
Vapaaehtoinen lähetyskannatus* laskenut Lähetysseuran osalta (43000), Sleyn, Pipliaseuran ja
Kylväjän kannatus noussut, Kansanlähetyksen laskenut ja Sansan pysynyt melko samana
edellisvuosiin nähden. Omenapuu -projektin edistyi hyvin, työntekijät valittu. Etiopiaan julistetun
poikkeustilan vuoksi Omenapuu -projekti siirtyy vuodelle 2018. Ko. projektiin valituista
työntekijöistä kolme toteuttaa työntekijävaihdon uudenlaisella sisällöllä Botswanaan maaliskuussa
2017. *Kannatustilastot vuodelta 2015, vertailu vuoteen 2014 (ja 2013).

Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Toteutumiseen 1. Työntekijävierailut alueseurakunnissa ja yhteistyöverkostoissa. Nimikkolähettivierailujen
tähtäävä keino 1 koordinointi. Toiminnallisen lähetysnäyttelyn kehittäminen. Lasten lähetysleiri kesällä.
Toteutumiseen 2. Missiotiimin toiminta ja kehittäminen. Kristittyjen yhteisen ekumeenisen lähetyspyhän tapahtuma
tähtäävä keino 2 8.-9.10.2016, Sen Tien Guljailijat -draama. Pop-up -lähetysnäyttely Kävelykadulla.
1. Onnistuneet vierailut ja hyvät yhteydet seurakunnan ulkopuolelle. Tilastot tilaisuuksista.
Arviointitapa ja Toiminnallinen lähetysnäyttely eri ikäryhmille seurakunnan käytössä. Lastenleiri toteutuu.
mittarit:
2. Missiotiimin jatkuminen, osallistujien sitoutuminen toimintaan. Ekumeenisen lähetyspyhän
tapahtuma toteutuu, innostunut osallistujajoukko. Jalkautuminen Kävelykadulle toteutuu.
YSP:n työntekijöitä vieraillut seurakunnan omissa ryhmissä ja yhteistyöverkostoissa. Vierailuja
edellisvuotta vähemmän pienemmän ja lyhytaikaisemman vierailijamäärän vuoksi. Ekumeenisen
lähetyspyhän tapahtuma Keski-Suomen Pipliaseuran kanssa toteutui, osallistujia vähän. Sen tien
Guljailijat siirtyi vuoden 2017 alkuun. Kävelykadun tavoittava tempaus toteutui, pääpaino ihmisten
kohtaamisessa ja mahdollisuudessa hiljentyä rukoilemaan - paljon vapaaehtoisia nuoria aikuisia
Arviointi:
toteuttamassa, hyvä palaute ihmisiltä. Lastenleiri toteutui yhteistyössä Kuokkalan alueen kanssa,
paljon lapsia, myös turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksesta. Toiminnallisen lähetysnäyttelyn
materiaali intrassa, ei vielä suuressa käytössä. Missiotiimi vaihtoi syksyn aluksi nimensä nuorten
aikuisten Virtailloiksi, uusia vapaaehtoisia 6, iltojen kävijämäärät nousseet (~15 hlö/ilta).
2. TAVOITE

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kritillisestä arvopohjastamme
käsin.
Toteutumiseen 1. Yhteistyö eri lähetysjärjestöjen ja kristillisten toimijoiden ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa
tähtäävä keino 1 aktiivista. Alueseurakunnat vahvassa roolissa yhteistyön toteuttamisessa.
Toteutumiseen 2. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen lähetystyön projektien kautta. Lähetyskasvatusprojekti
tähtäävä keino 2 nuorisotyössä eri alueseurakunnissa. Menox –musikaali ja Tasaustapahtuma.
1. Kaikilla lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla on ollut seurakunnan edustaja. Yhteydenpito ja toiminta
Arviointitapa ja järjestöjen kanssa aktiivista.
mittarit:
2. Aktiivisia toimijoita eri projekteissa, nuoria ja nuoria aikuisia mukana.
3. TAVOITE

Arviointi:

Kesäjuhlilla oli seurakunnan edustaja. Erityinen lähetyskasvatusprojekti ei toteutunut, yksittäisiä
tapahtumia ja vierailuja järjestettiin. Menox -musikaali ei toteutunut, yhteistyökumppania ei
löytynyt. Tasaustapahtuma järjestettiin Kävelykadulla ja yhdessä nuorisotyön kanssa iltatilaisuus
suunnitellusti. Nuoria aikuisia tullut aktiiviseen toimintaan Virtailtojen kautta muihinkin lähetystyön
tilaisuuksiin. Run4YourLife -juoksutapahtuma yhdessä Marttyyrien Ääni ry:n ja Jyväskylän
kristillisten seurakuntien kanssa, juoksutapahtumaan melko vähän osallistujia, iltatilaisuudessa
117 osallistujaa.

Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä
tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa.
Toteutumiseen 1. Seurakunnan sisäisen viestinnän kehittäminen lähetystyössä, lähetystyön viestinnän vuosikellon
tähtäävä keino 1 hyödyntäminen. Skype -yhteydet lähettien ja yhteistyökirkkojen työntekijöihin.
Toteutumiseen 2. Loppiaisen lähetystapahtumat alueseurakunnissa. Missionäärinen seurakunta –koulutus
tähtäävä keino 2 papeille. Monikulttuurisuus kirkonpalvelutyössä -koulutus suntioille. Liikkuva seurakunta.
1. Sähköinen viestintä, monipuolinen viestimien käyttö. Kävelykadun tapahtuma toteutuu ja runsas
Arviointitapa ja joukko toimijoita mukana, myös nuorisotyö.
mittarit:
2. Lähetystyö näkyvästi esillä loppiaisena eri alueseurakunnissa. Pappien ja suntioiden koulutus
toteutuu.
Viestimiä hyödynnetty seurakunnan viestinnän hyvällä tuella, Skype -yhteydet eivät vielä
aktiivisessa käytössä. Loppiaisena lähetystilaisuuksia alueseurakunnissa, YSP mukana
Huhtasuolla. Missionäärinen srk -koulutus papeille ei toteutunut. Monikulttuurisuus
kirkonpalvelutyössä suntioille toteutui (2 eri ryhmää, kahden päivän koulutus molemmille) ja
palaute hyvä. Kävelykadun tapahtumassa elokuussa 7 nuorta aikuista mukana, Kävelykadulla
Arviointi:
Tasaustapahtumassa ei nuoria toteuttamassa. Liikkuva seurakunta -pilottiprojektina päättyi koko
kirkossa vuoden 2016 loppuun. Yksikön työntekijät Kuortaneella Liikkuva seurakunta koulutuksessa kaksi päivää.
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Suosimme reilun kaupan tuotteita. Tulostetaan harkiten, suositaan kierrätystä eri toiminnoissa. Huomioidaan
matkustamisessa ympäristökysymykset.
Reilun kaupan tuotteita hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan. Kierrätysaskartelua hyödynnetty
lastenleirillä ym. tapahtumissa. Matkustamisessa valitaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Seurakunnan talousarviotuki lähetystyölle säilyy. Missiotiimin toiminta jatkuu. Nuorten / nuorten aikuisten matkat
lähetyskentille. Reformaation juhlavuoden projekti 2017. "Omenapuu" -projekti Etiopiaan, työntekijävaihto 2017.
Vapaaehtoisverkoston luominen, mm. Suurella Sydämellä -sivuston kautta jatkuu. Vapaaehtoisen
lähetyskannatuksen kasvattaminen. Osallistutaan rovastikunnalisen lähetysleirin toteuttamiseen 2016-2018.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP Lähetys ja kansainvälinen vastuu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Vuorovaikutusraha 260 232

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Vuorovaikutusrahan tavoitteena on keskinäisen yhteyden ja kumppanuuden vahvistaminen Jyväskylän seurakunnan
ja yhteistyökirkkojen kanssa. Määrärahalla tuetaan nuoria ja nuoria aikuisia heidän kouluttautuessaan ja
tutustuessaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan sekä seurakuntalaisten talkoomatkoja.

TAVOITTEET 2016:
Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaissa verkostoissa kristillisestä arvopohjasta
käsin.
Toteutumiseen 1. Pidetään esillä avoimesti kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun toimintaa
tähtäävä keino 1 ja kannustetaan seurakuntalaisia tutustumaan ko. järjestöjen työhön ja koulutuksiin.
Toteutumiseen 2. Messut ja tapahtumat mm. adventtimyyjäiset, järjestöjen yhteinen puurojuhla.
tähtäävä keino 2 Seurakuntalaisuuden vahvistaminen kutsumalla osallistumaan tapahtumien toteuttamiseen.
1. Eri järjestöjen materiaalit esillä kirkoilla, seurakunnan kotisivuilla ja lehdessä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Seurakunnassa on tapahtumia yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun
kanssa. Adventtimyyjäiset ja järjestöjen yhteinen puurojuhla toteutuvat.
Järjestöjen materiaalit esillä kirkoilla ja esitteitä päivitetty. Yritetty valikoida vain tärkeimmät
esitteet. Seurakunnan nettisivuilla eri lähetysjärjestöjen juttuja, juttuvinkkejä tulisi viestintään antaa
useammin ja laajemmasta näkökulmasta. Adventtimyyjäiset / lähetystyön adventtijuhla toteutuivat
(71 osallistujaa), tilaisuuden tarkoituksenmukaisuus arvioitava uudelleen (joulun alla paljon
tilaisuuksia - ennemmin kevätkaudella lähetystyön virkistyspäivä tai vastaava). Seurakunnan ja
Arviointi:
lähetysjärjestöjen yhteistilaisuuksia melko vähän, saisi olla enemmän - nyt tilaisuudet enemmän
seurakuntavetoisia ja vain vieraita järjestöistä.
1. TAVOITE

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Nuorten ja nuorten aikuisten tukeminen kristillisessä kasvatuksessa
1. Kaikenikäisille avoin seurakuntamatka Ateenaan tutustumaan pakolaistyöhön. Kutsutaan
mukaan erityisesti nuoria aikuisia.
2. Lähetystyön esikoulutukseen ja kansainväliseen harjoitteluun osallistuminen yhteistyössä kirkon
virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Seurakunnasta nuoria/nuoria aikuisia mukaan.
2. Matka toteutuu ja innostaa osallistujia, matkakokemuksia ja siellä opittuja asioita jaetaan
seurakunnan tilaisuuksissa.
2. Yhteistyö toteutuu, Jyväskylästä lähtee nuoria ulkomaanharjoitteluun järjestöjen kautta.
Seurakuntamatka Ateenaan toteutui (14 hengen ryhmä, joista 3 työntekijää) ja palaute
erinomaista. Osallistujat pääosin keski-ikäisiä, yksi nuori aikuinen. Suomen Lähetysseuran Lähde
Liikkeelle -koulutus järjestettiin Jyväskylässä, osallistujia 20, joista vajaa puolet Jyväskylästä.
Innostunutta joukkoa, osa lähdössä ulkomaanharjoitteluun.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen 1. Vapaaehtoistyön ja talkoomatkojen tukeminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Pidetään avoimia iltoja lähetystyön teemalla, tarjotaan mahdollisuuksia tulla toimimaan
tähtäävä keino 2 lähetyksen parissa.
1. Seurakuntalaisia osallistuu talkoomatkoille ja heitä tuetaan taloudellisesti. Näistä matkoista
Arviointitapa ja tilastot.
2. Illat toteutuvat, tavoittavat uusia ihmisiä. Löytyy uusia vapaaehtoisia.
mittarit:

Talkoomatkoja ei toimintavuonna ollut. Lähetystyön erityisiltoja ei ollut, suunniteltuja tapahtumia
lukuunottamatta.

Arviointi:

4. TAVOITE

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.

Toteutumiseen 1. Ulkomaalaisia vieraita Jyväskylän seurakunnan vieraiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
1. Jyväskylässä käyneiden ulkomaalaisten vieraiden määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Ulkomaalaisia vieraita kaksi: Bolivialainen pastori Luis Fernando Blanco yhden päivän
alkuvuodesta ja Tansanian luterilaisen kirkon Virctoriajärven itäisen hiippakunnan apulaispiispa
Oscar Lema kuusi päivää loppuvuodesta. Vierailla monipuolinen ohjelma, paljon koulu- /
oppilaitosvierailuja. Sekä vierailijoiden että vierailukohteiden palaute hyvää. Säynätsalon
nimikkolähetti Eila Murphyn kautta vieraina myös kriisiradiotyön vetäjäpariskunta sekä vieras
Mongoliasta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyritään vähentämään tulostuspaperijätteen määrää ja suositaan aina hankinnoissa reilun kaupan tuotteita.
Kiinnitetään huomiota matkustamisessa ympäristöä säästäviin valintoihin.
Tulostettu harkiten, pyritty käyttämään Reilun Kaupan tuotteita niiltä osin kuin se on mahdollista.
Matkustettu tarkoitukseen parhaiten sopivimmilla kulkuneuvoilla.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Vuorovaikutusmääräraha säilyy ja mahdollistaa rajat ylittävän toiminnan tulevina vuosina. Vuorovaikutus tukee
kumppanuutta lähellä ja kaukana. "Omenapuu" -projekti Hosainan teologisen seminaarin tukemiseksi,
työntekijävaihto 2017. Reformaation juhlavuoden projekti ja matka Volkstedtiin 2017.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Lähetyksen- ja kansainvälisentyön yksikkö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Maahanmuuttajatyö 260 233

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen: Maahanmuuttajien ja paluumuuttajien kohtaamista erilaisissa elämän
tilanteissa. Yksinäisyyden, syrjäytyneisyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Maahanmuuttajien
seurakuntalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Yksilötyö vastaanotoilla ja kotikäynneillä. Ryhmätoiminta
kerhojen, retkien ja leirien muodossa.Yhteistyö erilaisten maahanmuuttajatyössä toimivien tahojen kanssa. Toimimme
yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Asiakkaiden kohtaaminen heidän erilaisissa elämäntilanteissaan.

Toteutumiseen Päivystysvastaanotot keskustassa ja Huhtasuolla. Kotikäynnit, asiointiapu eri
tähtäävä keino 1 virastoissa,laitoksissa, verkostoissa.
Toteutumiseen Venäjänkielisen avustajan koti- ja asiointiapu.
tähtäävä keino 2
Tilastot päivystysvastaanotoista ja kotikäynneistä, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta saatu
Arviointitapa ja palaute.
mittarit:
Asiakkaiden ongelmatilanteiden lieventyminen ja elämän helpottuminen.

Arviointi:

Päivystykset Cygnauksenkadulla ja Huhtasuolla elokuun loppuun. Syyskuusta päivystys siirtyi
Aseman Pysäkille ja päättyi Huhtasuolla. Keskimäärin asiakaskontakteja päivittäin 2-10. Aseman
Pysäkille kehitettiin yhteistyössä Keskustan alueseurakunnan kanssa avoin kahvila toiminta.
Kierrätystavaroiden lahjoittaminen ja vastaanotto siirtyi myös Aseman Pysäkille. Kierrätystoiminta
oli vilkasta, sekä lahjoittajat ja vastaanottajat kiitollisia. Asiakkaiden kriisi- ja ongelmatilanteita
ratkottiin ja helpotettiin vastaanotoilla, kotikäynneillä ja eri virastoissa.

Maahanmuuttajien osallisuuden ja seurakuntalaisuuden vahvistaminen unohtamatta
heidän oman kulttuuriaan ja identiteettiään.
Toteutumiseen Kerhojen (10-12 kpl) organisointi. Sitoutuneet vapaaehtoiset ohjaajat. Suurin osa heistä
tähtäävä keino 1 maahanmuuttajataustaisia. Erilaiset kulttuurijuhlat ja kansainväliset "Maailmojen messut"
Toteutumiseen Työssäoppimisen ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat
tähtäävä keino 2 vapaaehtoisina toimijoina leireillä, messuissa, tapahtumissa.
Vapaaehtoisten avustajien ja ohjaajien innostus ja aktiivisuus.
Arviointitapa ja
Yhteistyön sujuvuus; palaute opiskelijoilta ja oppilaitoksista.
mittarit:
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE

Toimintavuonna 13 eri kerhoa, joita pyöritti 12 vapaaehtoista kerhonohjaajaa. Venäjänkielinen
palkkatuki henkilö Oxana Usova piti kahta paluumuuttajille suunnattua kerhoa.Kerhonohjaajista
puolet on maahanmuuttajataustaisia. "Maailmojen messu" kuoro oli esiintymässä
yhteisymmärryksen konsertissa. Vuoden aikana pidettiin ystävyyden ilta turvapaikanhakijoille
(130) ja maahanmuuttajien kerhojen joulujuhla (160) Huhtasuon kirkolla. Vapaehtoiset ovat olleet
toimintakauden aikana kiitettävän aktiivisia toimijoita. Oppilaitoksista on käynyt yksittäisiä
opiskelijoita tutustumassa maahanmuuttajatyöhön mm. haastattelemalla viranhaltijaa. Leirejä
järjestettiin 8 ja kaksi erilaista retkitapahtumaa. Työntekijöinä toimivat viranhaltijan lisäksi avustaja,
kansainvälisentyön pappi, etnisten yhteisöjen ns. resurssihenkilöt tai kaupungin - projektien
työntekijöitä tulkit opiskelijaharjoittelijoita ja vapaaehtoisia
Seurakuntamme monikulttuurisentyön vahvistaminen yli työmuotojen ja aluerajojen.

Toteutumiseen Koulutusta ja tukea sekä yhteistyötä monikulttuurisissa asioissa ja tilanteissa seurakunnan eri
tähtäävä keino 1 alueilla. Esim. Maailmojen messut, Mod-koulutus.
Toteutumiseen Maahanmuuttajien aktiivinen ohjaaminen seurakunnan alueelliseen toimintaan.
tähtäävä keino 2
Koulutusten ja ohjausten toteutuminen.
Arviointitapa ja
Maahanmuuttajien osallistumisaktiivisuus alueseurakunnissa.
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Maailmojen messua ja Mod- koulutusta ei toimintakautena järjestetty yhteistyössä
alueseurakuntien kanssa. Koko yksikön tiimi toteutti kaksi kertaa kansainvälisyys kirkonpalvelijan
työssä koulutuksen seurakunnan työntekijöille. Palaute ko. koulutuksista oli innostunutta.
Viranhaltija on esitellyt ja ohjannut yksittäisiä maahanmuuttajia alueiden toimintaan.
Alueseurakunnissa, joiden alueella maahanmuuttajia on eniten (Huhtasuo, Kuokkala, Keltinmäki),
monet maahanmuuttajat ovat löytäneet paikkansa seurakunnan toiminnassa.

Yhteistyö Jyväskylän eri maahanmuuttajatyössä toimivien tahojen kanssa.

Toteutumiseen Käytännön yhteistyö JKL:n kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja eri projektien kanssa. Leirit,
tähtäävä keino 1 retket, juhlat suunnitellaan,toteutetaan yhteisvoimin ja budjetein.
Toteutumiseen Yhteistyö oppilaitosten (JAMK, JAO, Yliopisto, Kristillinen opisto, DIAK) kanssa.
tähtäävä keino 2
Yhteistyöverkoston aktiivisuus. Tapahtumien toteutuminen ja niistä saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Opiskelijoilta ja oppilaitoksilta saatu palaute.

Arviointi:

Kauden aikana yhteistyötä on tehty Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluiden,
Monikulttuurikeskus Glorian, Mosaiikki-projektin, Monikko ry:n, Mä oon mukana-projektin, Avaimet
onnistumiseen-projektin, SPR:n, Paremmin yhdessä projektin, FCK-jalkapalloseuran,
Keskisuomen kurdien yhteistoiminnan yhdistyksen, Jyväskylän iranilaisten kulttuuriyhdistyksen,
Afrikka-seuran yms. kulttuuriyhdistysten kanssa. Yhteistyötä myös muiden kirkkokuntien kanssa.
Oppilaitosyhteistyö jatkui. Yhteistyössä toteutettiin mm. leirejä, retkiä, tapahtumia ja
asiakasyhteistyötä. Verkoston kanssa yhteistyö oli aktiivista ja siitä tuli hyvää palautetta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kierrätys- ja lahjoitustavaroiden vastaanotto jatkuu. Asiakkaat saavat vaatteita ja kodintavaroita ilmaiseksi ja
lahjoittajat saavat hyvän mielen. Heikoimmat tavarat viemme Ekocenteriin. Otamme kaikessa
toiminnassamme huomioon ympäristövaikutukset.
Kierrätys- ja lahjoitustavaroita tuli runsaasti. Lahjoittajat olivat tyytyväisiä, kun kokivat tekevänsä
hyvää. Asiakkaat olivat myös tyytyväisiä ja osa heistä tuo itsekin lahjoitustavaroita.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Monikulttuurinen työote tulee luontevaksi osaksi koko seurakuntamme toimintaa kaikissa työmuodoissa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Kansainvälinen diakonia 270

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Kansainvälinen diakonia on osa Jyväskylän seurakunnan kansainvälistä työtä ja sen kristillistä avustustoimintaa, joka
ulottuu maamme rajojen ulkopuolelle. Työn perustelu lähtee diakoniasta ja rakkaudesta, joka etsii ja auttaa kaikkein
suurimmassa hädässä olevia. Apu kanavoidaan sekä Kirkon Ulkomaanavun että kirkon lähetysjärjestöjen kautta
niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

TAVOITTEET 2016:
Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaissa verkostoissa kristillisestä arvopohjasta
käsin.
Toteutumiseen 1. Kansainvälisen diakonian taloudellinen tuki talousarviovaroista ja sen kohdentaminen Kirkon
tähtäävä keino 1 Ulkomaanavun työhön. Vapaaehtoisen tuen antamisen keinoja pidetään esillä.
Toteutumiseen 2. Merimieskirkon toimintaa ja ystävyysseurakuntia - Tudulinna ja Sortavala - tuetaan
tähtäävä keino 2 taloudellisesti talousarviovaroista.
1. Talousarviovaroista kohdennetaan tuki Kirkon Ulkomaanavun työhön. Vapaaehtoisen
Arviointitapa ja kannatuksen tilasto.
mittarit:
2. Merimieskirkolle ja ystävyysseurakunnille kohdennetaan talousarviovaroja.
1. TAVOITE

Kirkon Ulkomaanapua tuettu ja sen vapaaehtoinen kannatus kasvanut 39 000 euroa (vuodesta
2013 vuoteen 2015, ei uudempia tilastoja). Merimieskirkolle ja Tudulinnan ja Sortavalan
ystävyysseurakunnille taloudellista tukea (Saratovin ystävyysseurakuntaa tuetaan lähetystyön
määrärahoista).
Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Kotien, päivähoiton ja koulujen tukeminen lasten ja nuorten kristillisessä kasvatuksessa
1. Kansainvälisyyskasvatusaineiston kehittäminen ja ylläpitäminen verkossa, tavaroiden
lainaaminen.
2. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen järjestämällä Nenäpäivän tapahtuma, yhdessä lapsi- ja
nuorisotyön kanssa koko seurakunnallisesti.
1. Kansainvälisyyskasvatusaineisto käytössä alueseurakunnissa.

Arviointitapa ja
mittarit:

2. Nenäpäivän tapahtuma toteutuu ja kokoaa osallistujia.

Arviointi:

Nenäpäivän tapahtumaa ei järjestetty. Kansainvälisyyskasvatusaineistoa intrassa ja esineistöä
lähetystyön varastossa. Esineistöä ja erityistä materiaalia pyydetty, lainattu ja tuotettu jonkin
verran. Opettajat ilman rajoja –järjestön koulutus yhdessä seurakunnan kanssa
Monikulttuurikeskus Gloriassa, osallistujia yhteensä 100 (kahdessa eri ryhmässä). Naisten Pankin
lukupiiri kokoontui kerran kuukaudessa, ryhmäläisiä 12 sekä vapaaehtoinen vetäjä.

Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa sekä alueellista työtä tukevaa ja
täydentävää yhteistä toimintaa.
Toteutumiseen 1. Alueseurakunnissa KUA:n yhteyshenkilöt ja heidän kanssaan suunnitellaan ja toteutetaan
tähtäävä keino 1 kansainvälisen diakonian tapahtumia ja iltoja yhdessä eri teemoilla.
Toteutumiseen 2. Kehitetään yhteistyötä YSP:n diakoniatyön kanssa kansainväliseen diakoniaan liittyvien asioiden
tähtäävä keino 2 esilläpitämisessä. Suvivirren sunnuntain tapahtumia eri alueilla.
1. Toisenlaisen lahjan iltoja ja muita teemailtoja tai tapahtumia alueseurakunnissa.
Arviointitapa ja
2. Diakoniatyöntekijät alueseurakunnissa pitävät kansainvälisen diakonian asioita laajasti esillä
mittarit:
omassa toiminnassaan. Suvivirren sunnuntait toteutuvat.
3. TAVOITE

Toisenlaisen lahjan iltoja ei järjestetty. KUA yhdyshenkilöiden kanssa kokoustettu ja hahmoteltu
tavoitteita. Diakoniatyöntekijät asettaneet tavoitteita Kirkon Ulkomaanavun työn esilläpitämiseksi.
Yhteisvastuun äärellä paljon tapahtumia. Suvivirren sunnuntain tapahtumia useampia eri alueilla.
Arviointi:

4. TAVOITE

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.

Toteutumiseen 1. Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilömatkalle lähetetään osallistuja seurakunnastamme.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kansainvälisen diakonian ajankohtaiset materiaalit ovat työntekijöiden ja seurakuntalaisten
tähtäävä keino 2 saatavilla. Kehitetään nettisivuilta löytyvää tietoa. Rukoillaan ajankohtaisten asioiden puolesta.
1. Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilömatka toteutuu.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Seurakunnassa on ajankohtaiset materiaalit sekä työntekijöiden käytössä että
seurakuntalaisten saatavilla. Nettisivut ajantasalla.
Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilömatkalle yritettiin saada lähtijää Jyväskylästä ja hakijoitakin oli
(seurakuntalaisten joukosta), Jyväskylästä ei valittu edustajaa matkalle, koska hakeneet
seurakuntalaiset eivät olleet KUA yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöiksi voitaisiin valita myös
seurakuntalaisia tulevaisuudessa. Ajankohtaiset materiaalit ovat olleet esillä kirkoilla, tilatiin kaikille
alueille Toisenlaisen Lahjan peruspaketit, joissa esitteitä ja lahjakortteja. Nettisivuilla tietoa Kirkon
Arviointi:
Ulkomaanavun työstä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyritään vähentämään tulostuspaperijätteen määrää ja suositaan aina hankinnoissa Reilun kaupan tuotteita.
Kiinnitetään huomiota matkustamisessa ympäristöä säästäviin valintoihin.
Tulostettu harkiten, pyritty käyttämään Reilun Kaupan tuotteita niiltä osin kuin se on mahdollista.
Matkustettu tarkoitukseen parhaiten sopivimmilla kulkuneuvoilla.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Seurakunnan talousarviotuki kansainäliselle diakonialle, Merimieskirkolle ja ystävyysseurakunnille säilyy.
Seurakunnassa järjestetään kansainvälisen diakonian tapahtuma yhteistyössä eri alueseurakuntien yhteyshenkilöiden
kanssa. Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilömatkalle lähetetään työntekijä tai vapaaehtoinen vuonna 2017.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

YSP Lähetys ja kansainvälinen vastuu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Ystävyysseurakuntatyö 270 234

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Ystävyysseurakuntatyön tavoitteena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä.
Ystävyysseurakuntatyö on yhteisen uskon jakamista ja siinä kasvamista. Työssä pyritään keskinäiseen
kumppanuuteen ja vierellä kulkemiseen.

TAVOITTEET 2016:
Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa sekä alueellista työtä tukevaa ja
täydentävää toimintaa.
Toteutumiseen 1. Ystävyysseurakunnat ja ystävyysseurakuntasuhteiden ylläpitäminen on alueiden toimintaa.
tähtäävä keino 1 Alueseurakunnissa on nimettyjä yhteyshenkilöitä, jotka pitävät yllä ystävyyssuhteita.
Toteutumiseen 2. Ystävyyseurakuntatyötä koordinoidaan ja kehitetään yhteisen seurakuntapalvelun lähetystyön ja
tähtäävä keino 2 kansainvälisentyön yksikön toimesta.
1. Alueseurakunnille on nimetty ystävyysseurakunta ja alueilla on nimetyt yhteyshenkilöt
Arviointitapa ja ystävyysseurakuntatyölle.
mittarit:
2. Vuosittain toimintasuunnitelmien ja budjetin valmistelun yhteydessä pidetään yhteinen arviointija suunnittelukokous.
Alueseurakunnissa ystävyysseurakuntatyön yhdyshenkilöt. Aktiivisuus vaihtelee alueittain.
Tikkakoski ja Palokka tekivät seurakuntamatkan Sortavalaan, onnistui hyvin, osallistujia yli 20.
Muutakin yhteistyötä Sortavalaan suunnitteilla. Vuosittaisia suunnittelukokouksia ei järjestetty.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta.
1. Jumalanpalveluksissa liitetään ystävyysseurakunnat ja niissä tehtävä työ esirukouksiin.
Ystävyysseurakuntatyön iltoja alueseurakunnissa.
2. Reformaation juhlavuosi ”Armoa” 2017 valmistelu ja ennakkotapahtumat. Volkstedtin matkan
valmistelu.
1. Alueseurakuntien jokaisessa jumalanpalveluksessa rukoillaan ystävyysseurakunnan ja siellä
tehtävän työn puolesta. Ystävyysseurakuntatyön illat toteutuvat
2. Volkstedtin matkan hyvä suunnittelu ja valmistelu.
Ystävyysseurakuntia muistettu jumalanpalvelusten esirukouksissa. Ystävyysseurakuntatyön iltoja
ei järjestetty. Volkstedtin matkan valmistelut eivät edistyneet lainkaan.

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Vahvistamme seurakunnan yhteyksiä ystävyysseurakuntiin.
1. Suunnitelmallisesti vuorovuosin kutsumme ystävyysseurakunnista vieraita Jyväskylään ja
tehdään vierailuja ystävyysseurakuntiin. Ystävyysseurakuntamatka Sortavalaan ja Saratoviin.
2. Alueseurakuntien yhteyshenkilöt rakentavat yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. Skypen ja muiden
sähköisten viestimien hyödyntäminen esim. jumalanpalveluksissa.
1. Keltinmäen ja Säynätsalon alueelta ystävyyssseurakuntamatka Saratoviin. Rippikoululeiri
Unkarin Debrecenissä, yhteydet sinne.
2. Alueelta ollaan säännöllisesti yhteydessä ystävyysseurakuntiin (esim. sähköpostin välityksellä).
Ystävyysseurakuntatyöstä tietoa nettisivuilla.

Arviointi:

Saratovin seurakunta ei ollut valmis ottamaan vieraita vastaan vuonna 2016, matka siirtyy vuodelle
2017. Rippikoulu Unkarin Debrecenissä toteutui ja onnistui, YSP:stä lähetyskasvatussihteeri
mukana. Leiripaikka oli toimiva, mutta sopisi vielä paremmin nuorten leirien toimintaan. Isosten
arvio oli, että Unkariin kannattaisi ennemmin tehdä nuorten leirejä ja olla tiiviimmin yhdessä
paikkallisten nuorten kanssa. Rippikoulun aikana yksi vierailu Debrecenin luterilaisella kirkolla,
jumalanpalvelus ja päivätilaisuus yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Vastaanotto hyvä ja
vieraanvarainen. Debrecenistä toivotaan aktiivista yhteydenpitoa. Seurakunnan yhteydenpito
ystävyysseurakuntiin vaihtelevaa ja keskittyy lähinnä matkoihin tai muihin projekteihin.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyritään vähentämään tulostuspaperijätteen määrää ja suositaan aina hankinnoissa reilun kaupan tuotteita.
Kiinnitetään huomiota matkustamisessa ympäristöä säästäviin valintoihin.
Tulostettu harkiten, pyritty käyttämään Reilun Kaupan tuotteita niiltä osin kuin se on mahdollista.
Matkustettu tarkoitukseen parhaiten sopivimmilla kulkuneuvoilla.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Vuonna 2017 matka Saksaan reformaation juhlavuoden kunniaksi.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Yhteinen seurakuntapalvelu (YSP) koordinoi ja kehittää seurakunnallista toimintaa ja vastaa erityistyömuodoista koko
seurakunnassa. Sen toimintaa johtavat YSP:n johtaja ja kirkkovaltuuston nimeämä johtokunta. YSP:ssa on neljä
työalasihteerin johtamaa yksikköä: varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö), nuorisotyö, diakonia sekä lähetys ja
kansainvälinen vastuu. YSP:uun kuuluu lisäksi neljä teologisissa asiantuntijatehtävissä toimivaa pappia sekä kaksi
toimistosihteeriä.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Toimintaa suunnitellaan seurakuntalaisen näkökulmasta ja tehdään yhdessä seurakuntalaisten
tähtäävä keino 1 kanssa.
Toteutumiseen 2. Verkon käyttöä seurakuntalaisuuden vahvistamisessa kehitetään.
tähtäävä keino 2
1. Sisältölähtöinen työn suunnittelu on käynnistetty. Vapaaehtoisten vastuunkantajien
Arviointitapa ja koulutuksessa työalojen ja alueseurakuntien yhteistyötä on kehitetty.
mittarit:
2. Suurella sydämellä -sivuston ja sosiaalisen median käyttö seurakuntalaisuuden
vahvistamisessa on lisääntynyt.
Sisältölähtöisen työn suunnittelu on otettu käyttöön Jäsen 360 -työkalun myötä. Vapaaehtoisten
vastuunkantajien koulutuksessa on otettu askelia oikeaan suuntaan.
Vapaaehtoistyo.fi-sivuston (Suurella sydämellä) käyttö ei ole vahvistunut toivotulla tavalla.
Arviointi:

2. TAVOITE

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen

Toteutumiseen 1. Perehdyttämisaineiston ja toiminnan prosessikuvausten kehittäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. YSP:n työhyvinvointitoiminnan kehittäminen
tähtäävä keino 2
1. YSP:n osuus perehdyttämisaineistosta on luotu, keskeiset prosessikuvaukset on laadittu.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. YSP:n suunnittelupäivässä ja virkistyspäivässä on työhyvinvointia edistävä ote, YSP:n oma
palautejärjestelmä on otettu käyttöön.
Perehdyttämisohjelma on otettu käyttöön, perehdyttämisaineiston kehittäminen on kesken.
Toiminnan prosessikuvausten käyttö on laajentunut, prosesseja on kehitetty. YSP:n
perehdyttämisaineiston kehittäminen on kesken.
Työhyvinvointia edistävä ote YSP:n suunnittelu- ja virkistyspäivässä toteutui. Palautteen
keräämienn on ollut entistä systemaattisempaa, mutta järjestelmä ei ole valmis.
Arviointi:

3. TAVOITE

Reformaation merkkivuoteen ja itsenäisyyden juhlavuoteen valmistautuminen

Toteutumiseen 1. YSP palvelee alueseurakuntia merkkivuoden valmistelussa ja koordinoi suunnittelua.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. YSP verkottuu itsenäisyyden juhlavuoden eri toimijoiden kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Vuoden 2017 tapahtumat muodostavat jyväskyläläisiä palvelevan, koordinoidun kokonaisuuden.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

2. YSP on toiminut aktiivisesti juhlavuoden verkoistoissaYSP:n palveleva ja koordinoiva ote toteutui, varsinainen koordinointi määritettiin TOJO:n
tehtäväksi. Reformaation merkkivuoden aikana järjestetään eheä tapahtumien sarja.
Verkottuminen toteutui hyvin, verkostosta kehittyi laaja ja monipuolinen.

Arviointi:

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta
sekä kehitämme arviointia.
Toteutumiseen 1. Kehitämme edelleen työalojen yhdyshenkilökokousten roolia työalojen toiminnan kehittämisen
tähtäävä keino 1 ja koordinoinnin edistämiseksi.
Toteutumiseen 2. Toimimme kustannustehokkaasti, etsimme toiminnallemme aktiivisesti uusia rahoituskeinoja.
tähtäävä keino 2
1. Työalakokousten rooli ja tehtävä ovat kaikille osapuolille selvät, tieto kulkee työalojen ja
Arviointitapa ja alueiden välillä oikea-aikaisesti ja riittävästi.
mittarit:
2. Suunniteltu toiminta on toteutunut, talousarvion kehyksessä on pysytty.
4. TAVOITE

Arviointi:

Työalakokousten tehtävä on selkiytynyt kaikilla työaloilla, toiminnan yhteinen kehittäminen ja
koordinointi alueseurakuntien toiminnan on kehittynyt.
YSP:n toiminta on ollut selkeän suunnitelmallista mutta samalla joustavaa ja sopeutunut uusiin
tilanteisiin. Talousarvion kehyksessä on pysytty talousarvion kokonaisuuden seurannan
huomattavista haasteista huolimatta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Suosimme paperitonta hallintoa, virtuaalikokouksia, yhteiskyytejä ja verkkoviestintää. Vältämme
kertakäyttöhyödykkeitä.
Paperitulosteet on minimoitu, etäkokouksia verkon yli käytetään entistä enemmän,
verkkoviestintää kehitetty. Kertakäyttöhyödykkeitä on vältetty.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
YSP:n ja alueseurakuntien yhteistoimintaa kehitetään. YSP koordinoi reformA1:C36aation merkkivuoden ja
itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia vuonna 2017.

