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.

