ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja yhteistä diakonista vastuunkantamista. Alueseurakunnan yhteiset painopisteet
näkyvät tavoitteissa ja niiden toteutustavoissa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Toteutumiseen Vapaaehtoisten mukaanotto diakonian neuvottelupäiville Turkuun ja hiippakunnalliseen YVtähtäävä keino 1 infopäivään.
Toteutumiseen Seurakunnan yhteiseen diakonian vapaaehtoisten koulutukseen osallistuminen ja osallistaminen.
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisten määrä ja tehtävässä pysyminen. Uusien vapaaehtoisten löytyminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Yksilö- ja ryhmätyönohjaus ja purkupalaverit.
Turun diakoniapäivät jäivät toteutumatta vapaaehtoisten osalta koska ohjelma ei vastannut heidän
odotuksiaan. Neuvottelupäivien rahat suunnattiin vapaaehtoisten leiriin ja sen johdosta saimme
uusia vapaaehtoisia eri sektoreille. Keltinmäen olohuoneesta vastasi joka toinen viikko
vapaaehtoiset.
Arviointi:

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

Arviointi:

Määrätietoinen toiminta osallisuuden vahvistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Henkilökohtainen kohtaaminen ja rohkaiseminen, sekä erilaisten kanavien löytäminen apua
tarvitseville. Hengellinen, henkinen ja aineellinen tuki asiakastyössä.
Eri tapahtumat ja tempaukset oman alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Yhteistyö eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa. Tiimikeskustelut.
Yksilötyöstä saatu palaute.
On luotu pitkiä tavoitteellisia asiakassuhteita. Asiakkaan tavattuamme varaamme tarvittaessa
uuden ajan esim 1,5 kk päähän jolloin katsotaan missä tilanteessa asiakas on ja asiakassuhdetta
voimme jatkaa tarpeenmukaan edelleen. Asiakaskontaktit ovat lisääntyneet 6,7%. Tapahtumia
järjestetään alueella monipuolisesti vaikka tapahtumien lukumäärä on vähentynyt silti osallistujien
määrä on kasvanut. Yhteisvastuutiimi on aktiivinen työrukkanen.

Vahvistamme toiminnassamme kokonaisalueellista suunnitelmallisuutta ja muuttuvan
toimintaympäristön huomioimista.
Toteutumiseen Tiimityön tukeminen viran sisällä olevien toimenkuvien vahvistamisella. Esim.vanhustyön projektin
tähtäävä keino 1 hyödyntäminen omalla alueella.
Toteutumiseen Avoimuuden ja toimintavalmiuden lisääminen kouluttautumisella, verkostoitumisella
tähtäävä keino 2 (esim.Kortepohjan senioritalot) ja ajantasalla pysyttäytymisellä.
Tiimipalaverit
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Yhteistyötapaamiset ja reflektointi.
Moniammatillinen yhteistyö on lisääntynyt. Tiimin ammattitaito on laajentunut sielunhoitoterapiaan,
tiimissä yksi koulutettu sielunhoitoterapeutti. Perhetyö yhdessä lapsityön perhetyön kanssa
lähtenyt hyvin liikkeelle ja toimimme Keltinmäen alueen perheverkostotyöryhmässä. Vanhustyössä
ei ole pystytty hyödyntämään vanhustyön projketia, projektityöntekijä tuki/ kanssakäyminen jäi
vajaaksi. Alueella paljon vanhuksia ja sitä myöten haasteita.

Diakonian perustehtävän vahvistaminen suhteessa taloudelliseen avustamiseen.

Toteutumiseen Avustamisen järkeistäminen ja luopuminen avoimista diakoniapäivystyksistä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toiminnallisten ja vertaistuellisten ryhmien ja tapahtumien kehittäminen alueella.
tähtäävä keino 2
Ajankäytön suunnittelun toteutuminen ja resurssien riittäminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vertaistuellisten ryhmien toteutuminen ja reflektio.
Virkajärjestelyt muuttuneet ja ajankäytön suunnittelu vaikeutunut. Vertaistuellisia toimninnallisia
ryhmiä tullut lisää mm mielenterveyskuntoutujien ja päihdenaisten ryhmä, aikuisten kokkikerho,
aikuisten sururyhmä.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Osallistuminen Reilun kaupan viikkoon. Infot olohuoneissa ja tarjoilut reilun kaupan tuotteita.
Saihokadulla toteutettiin syksyllä Reilunkaupan viikon tapahtuma.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Yhteistyön syventäminen ja laajentaminen eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa jatkuu. Tiimityön syventäminen ja
kehittäminen jatkuu. Mahdollisiin virkamuutoksiin varautuminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan useiden säännöllisten toimintojen kautta. Niissä vapaaehtoisten toimijoiden
osuus on merkittävä. Keskestä perustoimintaa ovat lähetyspiirit, lähetystyön teemaessut, lähetyslounaat ja -kahvit
seköä myyjäiset, erilaiset musiikkitilaisuudet ja -tapahtumat sekä lähetyksen nuotioillat. Toiminnassa keskeistä on
alueseurakunnan nimikkolähettien työn esilläpitäminen sekä lähetystyön tukeminen kerätyin varoin. Lähetystyö
toteutuu eri työmuotojen oman toiminnan kautta ja se läpäisee kaiken alueseurakunann toiminnan.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Lähetyskasvatus on osa lapsi- ja perhetyön sisältöä.

Toteutumiseen 1.Päiväkerhoissa toteutettavat lähetyselämykset.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Päiväkerhoissa toteutettavat lähetyselämykset.
tähtäävä keino 2
1.Oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Saatu palaute.

Arviointi:

2. TAVOITE

Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus ovat olleet luontevana osana päiväkerhotoimintaa liittyen
kirkko- ja kalenterivuoteen. Korjaus: Toteutumiseen tähtäävä keino n:o 2 kuuluu olla
"Perhekerhoissa toteutettavat lähetyselämykset." Lähetysvastuuhenkilö on vieraillut
perhekerhoissa lähetysteemalla. Perheolkkareitten kirkkohetkissä kerätään aina kolehti Bangkokin
alueen kummilapsille ja muutenkin heitä pidetään esillä. Kerhoissa sekä lapset että aikuiset ovat
olleet kiinnostuneita lähetysteemasta.

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä seurakuntalaisten kanssa lähetyskannatusta
lisäävää toimintaa.
1.Lähetyspiirien ja myyjäisten toimintaedellytysten tukeminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Lähetyslounaat ja -tapahtumat.
tähtäävä keino 2
1.Osallistujamäärä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Tuotto

Arviointi:

3. TAVOITE

Myyjäistuotot kasvoivat sekä Keltinmäessä että Kortepohjassa. Keltinmäessä on vahvuutena
monen työalan yhteiset joulumyyjäiset. Lähetyspiirien toimintaa on tuettu mm. vierailuilla,
tarvikehankinnoilla sekä yhdyshenkilöiden kokoontumisilla. Nimikkolähettien Teija ja Raimo
Laineen ja Arvo Survon vieraillessa alueseurakunnassa valmistivat lähetysemännät messujen
jälkeen tarjotut lähetyslounaat. Tansanialaisen apulaispiispa Oskar Leman vieraillessa
Keltinmäessä, nautimme kirkossamme aktiivisesti käyvän Osiman perheen valmistaman
tansaanialaisen aterian. Em. vierailijat kertoivat työstään myös erilaisissa tapahtumissa messun
lisäksi. Vastaanotto oli erittäin kiinnostunutta ja väkeä oli enimmäkseen runsaasti.

Lähetysvastuutyöntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen työyhteisössä.

Toteutumiseen 1.Lähetysvastuun jakautuminen osaksi kaikkien työalojen työtä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Lähetysaktiivisuuden lisääntyminen seurakuntalaisten keskuudessa.
tähtäävä keino 2
1.Oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

2.Saatu palaute.
Nuorisotyössä lähetys on vahvasti mukana esim. nuorisotyön oman nimikkokohteen, Mauritanian
koululaisten kautta sekä koulujen OPS:n mukaisissa lähetystunneissa. Yhdessä diakonian kanssa
toteutetaan rippikoululaisten diakonia- ja lähetystyöhön tutustuminen. Nämä yhteistyön tavat ovat
mielekkäitä ja toteutuvat hyvin. Lähetysaktiivisuuden lisääntyminen on hidasta, mutta pari uutta
henkilöä on tullut kirkkokahvirinkiin.

Helpotetaan monikulttuurisesta taustasta tulevien ihmisten integroitumista toimintaan.

Toteutumiseen 1.Kohdataan avoimesti kirkolle tulevat monikulttuurisesta taustasta olevat henkilöt.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Tarjotaan osallistumismahdollisuuksia kaikkeen toimintaan.
tähtäävä keino 2
1.Oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Saatu palaute.

Arviointi:

Keltinmäen alueseurakunta vastaanottaa monikulttuurisesta taustasta tulevia ihmisiä avoimesti.
Esimerkiksi messuissa on saatavilla päivän tekstit englannin kielellä. Muutama ulkomailta
muuttanut käy aktiivisesti kirkossa. Myös lasten joulukirkkoihin on saatu ulkomaalaisvahvistuksia
tietäjien rooleihin. Moni Suomeen muuttanut on tottunut kotimaassaan osallistumaan
seurakuntansa toimintaan hyvin aktiivisesti. Täällä tarjottu vapaaehtoistehtävä, esim.
ruuanvalmistus, saattaa tuntua heistä kunniatehtävältä. Vaikka lukumääräisesti ulkomailta
muuttaneiden aktiiviseurakuntalaisten joukko on pieni, on heidän panoksensa saanut kiitosta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Perehdytetään vapaaehtoiset toimijat lajitteluun ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön.
Lajittelu on ollut jo pitkään käytössä. Lähetysmyyjäisiin valmistetaan runsaasti myytävää kierrätysja luonnon materiaaleista.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Koko alueseurakunnan tasolla tiedostetaan, että lähetystyö läpäisee kaikkea toimintaa. Lähetystyön luonnetta
kokoavana toimintana pidetään esillä yhteistyössä kaikkien työalaojen sekä eri toimijoiden kanssa. Olemassaolevaa
säännöllistä toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikki jp-elämässä (ml. toimitukset), mus.kasvatus kuoroissa ja rippikoulussa, srk-laulun vaaliminen,
hengellisyyden vahvistaminen musiikin keinoin. Erityispiirteinä valmistautuminen vuoden 2017 juhliin (Kirkon
musiikkijuhlat ja reformaation juhlavuosi).

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Musiikki osallistaa seurakuntalaista jumalanpalveluselämässä

Toteutumiseen 1. Seurakuntalainen voi aktiivisesti ja monipuolisesti osallistua jumalanpalvelusmusiikkiin
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Musiikki on ilmeeltään seurakuntalaista koskettavaa
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko dialogisuus ja onko seurakunta aktiivista osallistumisessaan
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Seurakuntalaisten palaute ja toiveet on otettu huomioon

Arviointi:

2. TAVOITE

Dialogisuus kulkee läpi jumalanpalveluksen ja erityisen selkeästi sen huomaa musiikillisissa
toteutuksissa. Seurakuntalaiset ovat yhteisönä omaksuneet aktiivisen jumalanpalveluksen
toimittajan roolin, kuten luterilainen jumalanpalvelusteologia korostaakin. Musiikkiavustajat ovat
lähteneet luontevasti mukaan dialogiseen toteutukseen ja omat kuorot ovat tähän jo hyvin
kasvaneet. Kortepohjan jumalanpalveluksissa on aiempaa aktiivisempaa osallistumista
jumalanpalveluksen toteutukseen (kertosäkeet, akklamaatiot ym.). Seurakuntalaisilta saadaan
säännöllisesti kiittävää ja kannustavaa palautetta ja kiinnostuneita kysymyksiä ohjelmistosta.

Musiikki osana hengellistä kasvamista

Toteutumiseen 1. Toiminta kuoroissa syventää seurakuntalaisen kristillisyyttä
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Musiikki tukee seurakuntalaisen rukousta
tähtäävä keino 2
1. Musiikki suunnitellaan ja toteutetaan sisältölähtöisesti, sisältöjä avataan musiikkiryhmissä ja
Arviointitapa ja muillekin seurakuntalaisille
mittarit:
2. Musiikki tukee hiljentymistä, kiitosta ja ylistystä

Arviointi:

3. TAVOITE

Musiikin suunnittelussa on otettu huomioon jumalanpalvelusten muu aineisto, kuten kirkkovuoden
tekstit ja pyhäpäivien sisällöt sekä erityiset kirkkovuoden jaksot (paasto, pääsiäinen, joulu).
Suunnittelua voi kuvata sisältölähtöiseksi ja prosessiiviseksi. Prosessissa otetaan huomioon niin
kuorojen kuin muunkin seurakunnan jäsenet eli esim. nuorten aikuisten kuoro, nuoria tai
lapsiperheitä kutsuvat messut yms. Tällä pyritään tukemaan yhteisöllisen rukouksen rinnalla
ihmisten henkilökohtaista rukouselämää. Kanttoreille on ollut olennaista ja tärkeää olla
toteutusvaiheessa aito ja läsnä. Edellä kuvattu pitkäjänteinen sitoutuminen jumalanpalvelusnäkyyn
on tuonut merkitystä työlle, antaa voimaa ja on luonut hedelmällisen peruspohjan yhteisölliselle
jumalanpalveluselämälle.
Musiikki yhdistää erilaiset ihmiset

Toteutumiseen 1. Musiikki pitää esillä laajasti erilaisia kulttuurisia piirteitä ja musiikilliseen ilmaisuun on
tähtäävä keino 1 mahdollista liittyä
Toteutumiseen 2. Musiikin suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään yhteisöllistä näkökulmaa
tähtäävä keino 2
1. Käytetään erilaisista hengellisistä virtauksista ja kansainvälisestikin erilaisista kulttuureista
Arviointitapa ja tulevaa aineistoa
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. Musiikkiryhmät ovat vireitä ja yhteisöllisiä, seurakunnan yhteinen toteutus on painotettu
Kansainvälinen ohjelmisto on lisääntynyt viime vuosina erityisesti kuoromusiikin kautta. Kuluneen
vuoden lopulla saatiin käyttöön virsikirjan lisävihkot, joissa on runsaasti yhteislauluja eri puolilta
maailmaa lukuisilla eri kielillä. Näitä on ruvettu välittömästi käyttämään jumalanpalveluksissa.
Muutenkin jumalanpalveluksissa on jo tähän asti otettu eri tavoin huomioon myös
jumalanpalvelusseurakunnan kansainvälisyys. Keltinmäen oma erityisvastuu, ruotsinkieliset
palvelukset, sai kuluneena vuonna musiikillisen erityissatsauksen, kun yksi messu radioitiin ja
siinä käytettiin uusia ruotsinkielisiä lisävihkoja. Palaute oli kiittävää.

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Turhien matkojen ja monistamisten välttäminen, jätteiden lajittelu, sähkölaitteiden ja valaistuksen käyttö vain
tarpeen mukaan.
Tavoitteiden mukaiset keinot ovat olleet aktiivisessa käytössä. Tuloksellisuuden arviointi hieman
vaikeaa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä toukokuussa 2017. Reformaation (ja itsenäisyyden) juhlavuosi 2017.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskuksena on edelleen Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö. Säännöllistä toimintaa ovat
Keltinmäessä ja Kortepohjassa pidettävät nuortenillat ja avoimet ovet. Säännöllisenä toimintana jatkuu myös
isoskoulutus kerran viikossa Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Erityisenä painopistealueena näemme koulujen kanssa
tehtävän yhteistyön muuttuneessa tilanteessa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Nuorten ja nuorten aikuisten avoimen viikkotoiminnan kautta.

Toteutumiseen 1.Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäen ja Kortepohjan kirkoilla.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorteniltoihin osallistuneiden määrä ja palaute. Koetaanko seurakunnan kasvatustoiminta
Arviointitapa ja merkitykselliseksi rippikoulun jälkeenkin.
mittarit:
Luontevien yhteistyötapojen jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa. Myös niiden
nuorten tavoittaminen, jotka eivät ole seurakunnan nuorisotoiminnassa mukana.
Keltinmäen kirkon nuortenillat toteutuivat suunnitellusti, kävijöiden määrä lisääntyi ja
rippikouluikäiset löysivät tiensä myös pakollisen käyntinsä jälkeen uudelleen iltoihin. Kortepohjan
avoimet ovet nuorille kokosi Kortepohjan nuoria ja järjestelyvastuussa olivat myös alueemme
isoset. Palaute nuortenilloista rohkaisevaa ja nuorten kasvava osallistujamäärä on myös selkeä
mittari.
Yhteistyö
Arviointi:
kaupungin nuorisotoimen kanssa oli vähäisempää kuin ennen. Syynä tähän oli kaupungin puolen
vaihtuva työntekijäjoukko. Toisaalta tilanteeseen vaikutti myös se että perjantaisin meillä oli
avoimet ovet Kortepohjassa ja kaupungin avoimet olivat Keltinmäessä. Molemmille oli oma selkeä
kävijäjoukko. Yhteistyö palaa normaaliksi 2017.
2. TAVOITE

Kerhonohjaajien ja ryhmänohjaajien kouluttaminen

Toteutumiseen Kutsumme ja innostamme nuoria kerhonohjaaiksi sekä ryhmien ohjaajiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistamme nuorten kristillistä identiteettiä vaativassa tehtävässä. Tuemme heitä lasten ja
tähtäävä keino 2 nuorten kohtaamisessa säännöllisin tapaamisin.
Kerhonohjaajia ja ryhmänohjaajia on toiminnassamme riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saamamme palaute heidän koulutuksestaan sekä tuesta ja huollosta ohjaajatehtävän
hoitamisessa.
Jokaisessa alueemme rippikouluryhmässä kerrottiin, kutsuttiin ja innostettiin nuoria ryhmän- ja
kerhonohjaajiksi sekä isosiksi koulutuksen kautta. Motivoituneita ohjaajia saimme määrällisestikin
riittävästi. Nuorten hengellisen opetuksen lisääminen keskustelujen ja kirkon tehtäviin ja
tapahtumiin laajemmin osallistuen toi nuorille valmiuksia ja intoa ottaa vastuuta entistä
rohkeammin. Nuorten Pääsiäisyön leiri Keltinmäen kirkolla oli tästä oivallinen esimerkki saarnan
Arviointi:
teko näytellen. Ohjaajien huolto/hoito, tuki on toiminut hyvin.

3. TAVOITE

Monimuotoinen yhteistyö alueemme koulujen kanssa.

Toteutumiseen Pohditaan yhdessä koulujen kanssa yhteistyömalleja uudessa tilantessa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirkkiksen jatkaminen Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Koulupäivystys, oppitunnit, hartaudet.
tähtäävä keino 2
Kouluvierailut tehdään yläasteella ja lukioissa ops:n mukaisesti. Seurakunnan työntekijät tulevat
Arviointitapa ja tutuiksi, kohtaamiset rippikouluissakin usein helpompia. Miten yhteistyö koulujen kanssa on
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Koululaiset perheineen löytävät mukaan seurakunnan toimintaan.
Koulujen uusi opetussunnitelma mahdollisti seurakunnalle entistä paremmat mahdollisuudet
yhteistyöhön koulujen kanssa. Vesangan koulun kahdeksan kolmen tunnin opetuskokonaisuutta
Laupiaasta samarialaisesta sai varauksettoman innostuksen koulun puolelta. Myös me toteuttajat
koimme tekevämme tervetullutta ja meille luontevaa ja tärkeää koulutyötä. KIRKKIS on alueemme
varhaiskasvatuksen ja koululaistyön helmi. Lasten ja heidän vanhempiensa aktiivinen palaute on
positiivista ja kannustavaa.

Alueemme vanhempien nuorten entistä parempi tavoittaminen

Toteutumiseen Kutsumme alueen vanhimpia nuoria kehittämään heille mielekästä toimintaa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nuoria kutsutaan toimimaan seurakunnan eri tapahtumiin ja tehtäviin.
tähtäävä keino 2
Nuorilta saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko nuoria saatu mukaan toimintaan.

Arviointi:

Nuorten kanssa on pohdittu ja suunniteltu nuorten näköistä toimintaa. Nuorten keskusteluryhmä
hengellisistä asioista toteutui. Nuorten diakoninen avustusprojekti valmisteltiin ja suunniteltiin
yhdessä diakonia/nuorisotyön opiskelijoiden kanssa. Mahdollinen toteutus 2017. Nuoria on
kutsuttu pyhäkoulunopettajiksi, toteuttamaan messuja, avustamaan Yhteisvastuutapahtumissa.
Alueemme nuoret ovat innokkaasti tulleet kaikennäköisiin tapahtumiin mukaan. Nuorten kanssa
yhdessä toteutettiin Keltinmäen joulumyyjäisissä onnenpyörä Mauritanian koululaisten hyväksi.
Nuoret ovat sitoutuneet hyvin erilaisiin kirkkomme tapahtumii.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateraaleja. Materiaalihankintoja vähennetään.
Sähköisen median enenevä käyttö.
Sähköisen median käyttö on pääviestitys ja mainostuskeinomme. WhatsApp, Instagram
pääviestiminä. Materiaalihankintoja on vähennetty. Kierrätysmateriaalien käyttö on lisääntynyt.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Leiri- ja retkityön ylläpitäminen. Koulutyön haasteisiin vastaaminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Pyritään järjestämään säännöllisesti eri tavoin toteutettuja jumalanpalveluksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
Pyritään sitouttamaan heitä entistä paremmin myös jo olemassaoleviin toimintoihin sekä erilaisiin vastuutehtäviin.
Opiskelijatyön mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä oppilaitostyön kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat ja nuoret
aikuiset löytäisivät paikkansa seurakunnan toiminnassa ja kokisivat seurakuntaan kuulumisen ja uskon merkittävänä
asiana elämässään.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Opiskelijatyön integroiminen enemmän osaksi nuorisotyötä.

Toteutumiseen 1. Nuorisotyön tiimi lähtee yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskelijatyötä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Nuorisotyö huomioi entistä paremmin jo opiskelijoiksi siirtyneet nuoret, sekä pyrkii löytämään
tähtäävä keino 2 heille mielekkään tavan löytää paikkansa seurakunnassa.
1. On löydetty uusia avauksia ja tapoja toimia opiskelijoiden parissa luontevalla tavalla.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Nuoria ja heidän toiveitaan on kuultu sekä saatu heidät osaksi seurakunnan toimintaa.
Opiskelijatyö tuntuu alueellamme olevan haasteellista, vaikka opiskelijoita on paljon. Yksi syy
saattaa olla se, että opiskelijoiden parissa työskentelee YSP:n puolesta kaksi pappia sekä yksi
diakoni.
Arviointi:

2. TAVOITE

Opiskelijoita saadaan mukaan jumalanpalveluselämään.

Toteutumiseen 1. Taize-messut jatkuvat ja niitä mainostetaan erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Opiskelijoita kutsutaan toimimaan messun eri tehtävissä.
tähtäävä keino 2
1. Ovatko messut toteutuneet ja niistä saatava palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Onko opiskelijoita saatu mukaan ja heiltä saatava palaute.
Taize-messut ovat toteutuneet Kortepohjassa ja niissä käy selkeästi eri ihmisiä kuin muulloin
messussa. Opiskelijoita ei mainostuksesta huolimatta ole kovin paljon saatu paikalle. Muutoin
messuista on saatu positiiivista palautetta. Opiskelijoita ei ole saatu juuri mukaan messuihin
avustajiksi. Lähinnä on yhteistyötä Kansan Raamattuseuran kanssa Kortepohjassa.
Arviointi:

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

Yhteistyötä oppilaitostyön kanssa vahvistetaan.
1. Yhdessä oppilaitostyöntekijöiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia tai projekteja
opiskelijoiden parissa.
2. Pidetään oppilaitostyöntekijät ajan tasalla alueseurakunnan opiskelijoille suunnatuista
tapahtumista.
1. Onko toteutunut. Saatu palaute.

Arviointitapa ja
mittarit:

2. Onko tiedotus onnistunut. Saatu palaute.
Tavoitteet eivät toteutuneet.

Arviointi:

4. TAVOITE

Opiskelijoille suunnattua tiedotusta vahvistetaan.

Toteutumiseen 1. parikalaa.net sivuston ylläpitäminen alueseurakunnan omien tapahtumien osalta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Luodaan yhteyksiä suoraan oppilaitoksiin ja saadaan sitä kautta tiedotettua alueseurakunnan
tähtäävä keino 2 tapahtumista.
1. Onko viesti saatu perille sivuston kautta. Palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Onko yhteydet saatu luotua ja koettu toimiviksi.
parikalaa.net sivustolle on laitettu infoa mm. Taize-messuista. Ei tietoa perillemenosta eikä
palautetta sen suhteen. Kokemukseni mukaan oppilaitokset ovat aika tiukasti oppilaitospappien
näpeissä, joten suora yhteys on lähinnä lukioihin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Sähköistä viestintää suositaan entisestään. Kierrätysmateriaalit käytössä mahdollisuuksien mukaan.
Tavoite toteutunut.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Oppilaitostyöhön pyritään panostamaan entistä enemmän, onhan alueellamme paljon opiskelijoita. Yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa (oppilaitostyö: papit ja diakoni) lisätään. Pyritään tarjoamaan opiskelijoille luonteva paikka
seurakunnan yhteydessä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulutyön tehtävänä on antaa rippikouluun osallistuville nuorille kristinopin perusopetusta sekä tutustuttaa heitä
oman alueseurakunnan toimintaan. Tehtävänä on myös tukea nuoria kristillisessä kasvussa sekä vahvistaa heidän
uskoaan.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Tutustuttaa nuori monipuolisesti oman alueseurakunnan toimintaan.

Toteutumiseen Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa alueen eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät syksyllä, joissa nuoret tutustuvat alueen jumalanpalveluskäytäntöihin.
tähtäävä keino 2
Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatava palaute rippikoulupassin toimivuudesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Rippikoululaisilta saatava palaute rippikoulupyhästä.
Rippikoulupassi on monipuolinen ja se tutustuttaa kattavasti alueemme eri työmuotoihin. Passi on
ollut ilmeisen toimiva, koska ainakaan negatiivista palautetta ei ole tullut. Rippikoulupyhät (3 kpl)
toteutuivat suunnitelmien mukaan. Niistä on saatu positiivista palautetta.
Arviointi:

2. TAVOITE

Rippikouluinfot

Toteutumiseen Syksyllä koulussa luokkakohtaisesti pidettävät rippikouluinfot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat opastuksen merkkipassin täyttämiseen.
tähtäävä keino 2
Infot saadaan pidettyä koulussa. Opettajien ja oppilaiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saatava palaute saamastaan ohjeistuksesta.
Rippikouluinfot (8kpl) pidettiin jälleen tavoitteen mukaisesti. Koululta saadun palautteen mukaan
oppilaat osaavat jo odottaa infoja. Kyselyt ja epätietoisuus rippikoulusta on vähäistä ilmeisesti juuri
kattavan infon vuoksi. Rippikoulupassit on saatu pääsääntöisesti täysinä takaisin, joten ilmeisesti
ohjeistus on ollut riittävä.
Arviointi:

3. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen Leirikohtaiset vanhempainillat.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteydet rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana.
tähtäävä keino 2
Vanhempainiltojen toteutuminen ja niistä saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Vanhempien palaute seurakunnan yhteydenpidosta ja ohjeistuksesta rippikouluun liittyvissä
kysymyksissä.
Vanhempainillat pidettiin tavoitteen mukaisesti ja niihin tuli mukavasti vanhempia paikalle.
Vanhempien palautteen mukaan on hyvä tavata rippikoulun vetäjät etukäteen ja samalla tavata
toisia vanhempia. Rippikoululaisten koteihin on pidetty yhteyttä lähinnä kirjein ja sähköpostein.

Arviointi:

4. TAVOITE

Alueseurakunnan muiden työmuotojen pitäminen ajan tasalla rippikouluun liittyen.

Toteutumiseen Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarpeelliset tiedot työyhteisölle rippikoulupappien kokouksista. Ajan tasalla pitäminen tärkeisiin
tähtäävä keino 2 päivämääriin tms. suhteen.
Palaverit on pidetty suunnitellusti ja ne on koettu tarpeellisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Muiden työmuotojen antama palaute siitä, onko rippikoulutyötä tehty riittävän suunnitelmallisesti ja
johdonmukaisesti.
Rippikoulupalaverit toteutuivat suunnitellusti. Ne on koettu tärkeiksi sekä palautteen antamisen
että yhteisen suunnittelun kannalta. Ilmeisesti työyhteisö on ollut perillä rippikoulutyöstä, koska
ainakaan negatiivista palautetta ei sen suhteen ole tullut.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysmateriaalien käyttäminen mahdollisuuksien mukaan.
Materiaalivalinnoissa on pyritty eettisiin ratkaisuihin. Riparimme ovat ns. Vihreitä ripareita, joilla
mm. pidetään yksi kasvisruokapäivä sekä pidetään yllä ympäristönäkökulmia. Pyrimme
vähentämään kopiointia.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Oman alueseurakunnan toimintatapojen huomioiminen ja ylläpitäminen rippileireillä. Erilaisten oppijoiden entistä
parempi huomioiminen. Vanhempien tavoittaminen entistä paremmin.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Käynnit MLL:n
perhekahvilassa Vesangassa 2 kertaa kaudessa. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Kirkkisiltapäivätoimintaa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulutoimintaa Keltinmäessä. Erityispiirteinä:
Kypärämäessä toiminta vuokratiloissa ja alueseurakunnan reuna-alueilla ei ole toimintatiloja. Seurakunnan
painopisteet seurakuntalaisuuden tukeminen ja työyhteisön hyvinvointi. Aluesrk:n painopisteeet kristillinen kasvatus,
tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä, kehitämme erilaisia
seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Lasten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja
koulua.
1. Kaste- ja ehtoollliskasvatuksen esilläpitäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Järjestämme perheille, päivähoidolle ja alakouluille pääsiäis- ja joulukirkkoja.
tähtäävä keino 2
1. Havainnointi, oma arviointi. Saadut palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä kirkoissa. Saadut palautteet.

Arviointi:

2. TAVOITE

Toiminnan hartauksissa on pidetty esillä kasteen merkitystä ja lasten kanssa sitä on käsitelty
mm.leikkien. Ekavauva-ryhmissä on keskusteltu kaste- ja nimiäisvaihtoehdoista. Kerhotoimintaan
on tehty omat ehtoollisvälineet ja niitä on käytetty Godly play menetelmällä salaisuuspussia
käyttäen.
Pääsiäis- ja joulukirkot
ovat toteutuneet hyvin. Kirkot on toteutettu elämyksellisesti, lasten ikätasot huomioiden.
Osallistujamäärät olivat pääsiäiskirkoissa 819 ja joulukirkoissa 820. Vapaaehtoisia vastuunkantajia
on saatu mukaan kirkkojen toteutukseen.

Tuemme vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti ottamalla huomioon myös
monikulttuuriset perheet
1. Tuomme tutuksi kerhoperheiden eri kulttuureja.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Rohkaisemme ylläpitämään myös toisen kulttuurin kieltä ja perinteitä.
tähtäävä keino 2
1. Perheiden aktiivisuus. Saadut palautteet ja havainnointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kiinnostuneisuus toista kulttuuria kohtaan. Saadut palautteet.

Perheryhmissä on ollut esillä muita kulttuureja (Irak, Ukraina, Unkari, Tsekki). Lasten joulukirkkoja
oli toteuttamassa tansanialainen vapaaehtoinen ja kirkossa kuultiin myös swahilin kieltä.
Eri kulttuureista tulleita on rohkaistu puhumaan suomen kieltä kotoutumisen helpottumiseksi.
Kahden kulttuurin perheitä rohkaistaan ylläpitämään kaksikielisyyttä.
Arviointi:

3. TAVOITE

Suunnittelemme ja toteutamme seurakuntalaisten kanssa yhteistä toimintaa

Toteutumiseen 1. Iltatapahtuman järjestäminen syksyllä Keltinmäen kirkolle.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Seurakuntalaisten aktivointi kyselyn ja keskustelun avulla yhteiseen tekemiseen.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko tapahtuma?
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

2. Saadut palautteet ja ideat
Lyhtyiltaa oltiin marraskuussa toteuttamassa muiden työmuotojen sekä yhden perheen voimin.
Osallistujia oli 62.
Kerhoperheille tehtiin kysely halukkuudesta olla mukana toteuttamassa yhteistä toimintaa.
Muutama perhe oli kiinnostunut olemaan mukana toiminnan suunnittelussa, mutta aina se ei
aikataulusyistä perheille onnistu. Perheet osallistuivat aktiivisesti tapahtumiin kuten perheiden retkiilta (55 osallistujaa) Ladun majalla ja Vesalan perheiden illassa (127 osallistujaa). Lapset
esiintyivät Vesalan illassa.

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen työyhteisössä

Toteutumiseen 1. Toteutamme kyselyn työkavereiden toiveista virkistyä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Järjestetään kevätkaudella yhteinen elokuva-ilta Keltinmäen kirkon nuorisotilassa.
tähtäävä keino 2
1. Kyselyn palautteet ja saadut toiveet
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä
Kysely työntekijöille toteutettiin keväällä virkistyspäivän yhteydessä, joten vastausprosentti oli 100.
Tulos; toivottiin kulttuuria, metsävirkistystä sekä kaupunkivirkistystä.
Elokuvailtapäivä toteutettiin Keltinmäen kirkolla. Katsottiin työntekijäporukalla Luther-elokuva.
Osallistujaprosentti oli 98. Virkistystä työntekijäporukassa on tapahtunut.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Valmiin ympäristökasvatusmateriaalin hyödyntäminen kerhotoiminnassa. Huomioidaan toiminnassa
valtakunnallinen vihervuosi 2016. Ympäristöaiheisten linkkien ja -virikkeiden jakaminen sosialisessa
mediassa.
Valmista ympäristökasvatusmateriaalia on hyödynnetty kerhotoiminnassa esim. Suomen
Luonnonsuojeluliitto, WWF, Luontoliitto. Ohjaajat ovat käyneet Metsämörri- koulutuksen.
Kerhokirjeet ja tapahtumailmoitukset kerhoperheille toimitetaan vain sähköisenä. Tietoja
tapahtumista välitetään myös Facebookin ja srk:n nettisivujen kautta. Välitetään lisäksi
ympäristöaiheisia vinkkejä ja linkkejä esim. Energiansäästöviikko, Reilun kaupan viikko,
Arviointi:
Ekopaasto, Älä Osta Mitään- päivä, Earth hour. Leirityössä on hyödynnetty lähellä olevaa luontoa.
Valtakunnallinen vihervuosi on jäänyt vähemmälle huomiolle.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
v. 2016 reformaation 500 v.- juhlavuoteen ja v. 2017 Suomen itsenäisyyden100 v. -juhlavuoteen valmistautuminen.
Alakouluille suunnitellaan Luther-aiheinen näyttely/näytelmä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteinen seurakuntatyö 1032050000

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Monipuolinen ja rikas jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskusteluryhmät, hengellisen elämän
syventäminen:aamurukoukset, retriitit, yhteydet asukasyhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteyksien luominen
alueseurakunnan alueella asuviin maahanmuuttajiinb ja monikulttuurisiin perheisiin, yhteydet Kortepohjan
senioritalojen asukkaisiin.

TAVOITTEET 2016:
Siirrymmen jumalanpalvelusavustajien käyttämisestä jumalanpalvelusryhmien
suunnittelemiin messuihin.
Toteutumiseen Vuoden aikana pyritään löytämään vähintään kolme ryhmän valmistamaa messua Keltinmäessä
tähtäävä keino 1 ja tai Kortepohjassa, esim. asukasyhdistys, taloyhtiö,perhekerho.
Toteutumiseen Ryhmä ideoi messun sisällön ja kokonaisuuden sekä hoitaa kutsut.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko tavoite, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Tavoite ei ole vielä toteutunut halutulla tavalla, mutta askeleita eteenpäin on otettu. Suurin
ponnistus oli ruotsinkielinen radiomessu 6.11., joka toteutettiin yhdessä Kuokkalan yhtenäiskoulun
ruotsinkielisen luokan ja opettajien kanssa. E Pitkänen ja P Lintunen kävivät kaksi kertaa koululla
valmentamassa virsilaulua sekä esirukouksen toteutusta. Messuun osallistui myös Studiokuoro.
Messussa oli mukana useita uuden ruotsinkielisen virsikirjan lisävihkon lauluja. Messu sai hyvää
palautetta kuulijoilta. Syyskuun alussa oli perhemessu, jonka toteutukseen osallistuivat
lastenohjaajien lisäksi yksi perhe. Syksyllä toteutettiin Kortepohjassa Senja-korttelin asukkaiden
messu, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistui senioritalojen väkeä. 2. paastoajan
sunnuntaina on perinteisesti toteutettu rukousjumalanpalvelus yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Järjestämme 2-3 kinkerit eri puolilla alueseurakuntaa

Toteutumiseen Kinkerityöryhmä etsii halukkaita koteja/mahdollisia tiloja.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jokaista tapahtumaa varten perustetaan oma valmisteluryhmä, joka hoitaa mm. tarjoilut.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko tavoite, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Vuonna 2016 päätettiin keskittyä perhekinkereiden pitämiseen Haukkalan Kiviniemessä elokuun
viimeisenä sunnuntaina. Kinkerityöryhmään kuului luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Kinkerit
saivat hyvän vastaanoton ja kinkerit päätettiin pitääKiviniemessä samaan aikaan myös vuonna
2017.
Arviointi:

3. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista

Toteutumiseen Yhteiskunnalliset keskusteluillat kerran vuodessa Keltinmäessä ja Kortepohjassa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Toteutuiko, osallistujamäärä, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

2.
15.3. Kortepohjan kirkolla pidettiin tilaisuus Naiset kotirintamalla, jossa tietokirjoittaja Onerva
Hintikka esitteli saman nimistä kirjaansa. Iltapäivällä pidetty tilaisuus keräsi 83 henkeä,
osanottajna oli sekä naisia että miehiä, myös Jyväskylän ulkopuolelta. Keskustelu naisten sekä
lasten sota-ajan kokemuksista oli vilkasta. Osallistujat kokivat tilaisuuden tärkeänä. 7.10. pidettiin
Keltinmäen kirkolla Birgitan päivät, jonka teemana oli Naisten pankki. Puhujana oli päätoimittaja
emerita Reetta Meriläinen, laulajavieras oli Arja Koriseva. Osanottajia oli 170. Tilaisuus sai erittäin
hyvää palautetta.

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden kautta.
Verkkosivujen ajan tasalla pitäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Facebook-sivujen säännöllinen päivitys sekä muun some-osaamisen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Verkkosivut on onnistuttu pitämään ajan tasalla siitäkin huolimatta, että niiden päivittäminen on
ollut työlästä ja kankeaa. Työläys on johtunut siitä, että Katrina-kalenterista ei ole ollut suoraa
linkkiä verkkoon. Tiedot on jouduttu syöttämään erikseen lehteen ja verkkoon. Facebook-sivuja on
päivitetty ahkerasti sekä tapahtumatiedoilla että vaihtuvilla kansi- ja profiilikuvilla. Instagramiakin
on käytetty. Työntekijöistä on muodostettu WhatsApp-ryhmä, mikä on nopeuttanut sisäistä
viestintää. Työntekijöiden someosaaminen on kasvanut, mutta opittavaa on vielä paljon mm. eri
keskusteluihin osallistumisessa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoja ja ihmisten vastuuta siitä, Vietetään
Luomakunna sunnuntaita, järjestetään pieni pyhiinvaellus lähiluontoon, minimoidaan monisteet.

Arviointi:

Tavoitteet ovat osa alueseurakunnan työtä ja toimintaa. Pyöräilyviikolla järjestettiin
pyöräilypyhiinvaellus Palokkajärven ympäri yhdessä Palokan alueseurakunnan kanssa. Lähtöpiste
oli Taulumäen kirkko, pysähdyksiä, jossa vietettiin pieni rukoushetki oli Palokan kirkossa,
Tuomiojärven rannalla. Vaellus päättyi Kortepohjan kirkon messuun. Uusi vaellus päätettiin
järjestää helluntaina 2017. Monisteiden määrä on pysynyt pienenä. Kaksi työntekijää sekä
alueneuvoston pj. osallistuivat Kirkon ympäristöpäiville.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Jumalanpalveluksiin pyritään saamaan enemmän vastuuryhmiä, jotka valmistelevat messun yhdessä työntekijöiden
kanssa, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun jatkuu, hengellisen elämän syventäminen on edelleen
keskeinen osa toimintaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on monipuolinen ja rikas jumalanpalveluselämä, joka toteutuu pääosin sekä pääkirkossa
Keltinmäessä että Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämä on vieraanvarainen ja ottaa
erityisesti huomioon lapset, nuoret ja eri kulttuureista tulevat. Olohuonetoiminta kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia.
Eri työmuodoissa pidetään esillä hengellistä syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä.
Alueseurakunnassa maallikoilla on tärkeä asema erilaisissa tehtävissä. Alueseurakunnassa järjestetään
keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.

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

Arviointi:

2. TAVOITE

Kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja
Toteutamme tasokkaasti koulujen ja päivähoidon kirkkotilaisuudet, vahvistamme uusilla tavoilla
yhteyksiä kouluihin, jatkamme lasten ja vanhempien kaste-ja ehtoolliskasvatusta.
Järjestämme 2-3 kinkerit eri puolilla alueseurakuntaa, jatkamme raamattuopetusta Keltinmäessä
ja Kortepohjassa sekä erilaisissa ryhmissä.
Saadut palautteet.
Toteutuivatko kinkerit, saatu palaute.
Koulujen ja päivähoidon kirkkotilaisuudet on toteutettu monipuolisesti paitsi Keltinmäen ja
Kortepohjan kirkoissa, myös koulujen tiloissa. Toteutuksissa on ollut mukana seurakuntalaisia,
erityisesti miehiä. Nuorisotyö on pitänyt Kilpisen yläkoululla viikottaista tapaamishetkeä,
koulukahvilaa, joka on ollut erittäin suosittu ja koulun opettajien arvostama. Uusi avaus, josta tuli
erittäin hyvä palaute, oli Vesangan koulun uuteen opetussuunnitelmaan liittyvä projekti syksyllä.
Projektiin osallistuivat K. Ridanpää, sekä nuorisotyönohjaajat A. Koivurova, M. Kuusela sekä S
Taurén. Perhekinkerit elokuun viimeisenä sunnuntaina Haukkalan Kiviniemessä saivat hyvän
palautteen. Säännöllinen raamattuopetus on ollut tauolla. Syksyllä Keltinmäessä kokoontui
ruotsinkielinen raamattupiiri. Se kokosi osallistujia eri kristillisistä yhteisöistä.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä

Toteutumiseen Kutsut erilaisiin tapahtumiin, yhteydet opiskelijoihin, perheisiin kastekotien, päivä- ja
tähtäävä keino 1 perhekerhojen kautta.
Toteutumiseen Parempi tiedottaminen toiminnasta esim. kulttuurikeskus Glorian kautta.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko tilaisuudet
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko saatu lisää maahanmuuttajia ja monikulttuurisia perheitä mukaan.

Arviointi:

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

Monikulttuurinen työ ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Erillisiä kutsutilaisuuksia ei järjestetty,
mutta erityisesti varhaiskasvatuksen ryhmien kautta on syntynyt kontakteja ja työskentelyä. Jo
jumalanpalveluselämässä olevat maahanmuuttajat on aktiivisemmin otettu mukaan eri
tapahtumiin, mm. koululaiskirkkoihin. Yksi perhe on järjestänyt tansanialaisen ruokailun messun
yhteyteen. He kokivat tehtävän erittäin merkitykselliseksi. Jumalanpalvelusyhteyteen on tullut
myös ranskankielinen perhe, joten messuissa on nykyisin saatavana päivän tekstit paitsi
englanniksi myös ranskaksi. Raamatun tekstien saaminen ymmärrettävällä kielellä helpottaa
messuun osallistumista. Myös kirkkokahvit lisäävät maahanmuuttajien ja kantaväestön kontakteja.

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Kutsumme seurakuntalaisia erilaisiin toiminnan ja kiinteistötyön projekteihin mm. tilaisuuksien
valvojina, järjestelyiden talkooapuna, jumalanpalvelusavustajina-toiminnan hyvä organisointi.
Rohkaisemme seurakuntalaisia toimimaan myös omaehtoisesti seurakunnan tiloissa. Keinot 1 ja 2
edellyttävät, että käytössä on enemmän avaimia.
Onko saatu lisää toimijoita erilaisiin tilaisuuksiin.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Ovatko seurakuntalaiset kokoontuneet omaehtoisesti myös seurakunna tiloissa.
Syksyn aikana erilaisiin talkootöihin mm. pöytien ja tuolien kantamiseen sekä liikenteen
ohjaamiseen osallistui merkittävä määrä osallistujia. Tarve oli suurimmillaan joulukuussa, jolloin oli
paljon tilaisuuksia erityisesti Keltinmäen kirkolla. Aulaemännän/-isännän liivit teetettiin. Keväällä
näihin tehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia, erityisesti paastonajan´tilaisuuksiin. Vapaaehtoisten
tarvetta kysytään työntekijöiltä ja tarpeista laaditaan selkeä aikataulu, johon vapaaehtoiset voivat
ilmoittautua. Sähkölukot ovat mahdollistaneet seurakuntalaisten omaehtoisesti toimivia ryhmiä.
Näitä on sekä Kortepohjassa että Keltinmäessä.

Valmistaudumme reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017.

Toteutumiseen Valmistelemme mm. kouluja varten näytelmää reformaatiosta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Valmistelemme itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvää toimintaa alueseurakunnassa.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko suunnitelmat.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

Kevään aikana koottiin työntekijäryhmä suunnittelemaan reformaatiovaellusta ja sen toteuttamista.
Vaelluksen käsikirjoittajaksi ja ohjaajaksi lupautui alueneuvoston pj. Tuija Elina Lindström. Hänen
kanssaan työstettiin vaellukseen tulevia keskeisiä reformaation teemoja. Vati-tiimi suunnitteli
vaelluksen lavastuksen. Itsenäisyyden juhlavuoteen on suunniteltu pienimuotoisempaa toimintaa,
joka liittyy seurakunnan normaaliin toimintaan kuten. mm. virsilauluiltoja, kotimaisen perinteen
esilläpitämistä varhaiskasvatuksessa, vapaaehtoisten juhlan viettäminen itsenäisyyspäivän
teemoissa. Osallistuminen Kirkon musiikkijuhlille 2017 on suuri panostus seurakuntakuorolle, joka
on valmistellut ohjelmistoa vuoden 2016 aikana.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Opetuksessaa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuuta siitä sekä ohjataan
kaikessa toiminnassa ihmisiä ympäristöystävällisiin valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn sekä kävelyn
suosiminen, kertakäyttöastioiden välttäminen, monisteiden minimointi, turhat valot pois.
Keltinmäen alueseurakunta on kaikessa toiminnassaan ympäristötietoinen. Sekä työntekijät että
luottamushenkilöt ovat aktiivisesti osallistuneet koulutuksiin ja tapahtumiin. Työntekijöiden kesken
arvioidaan kriittisesti myös sitä, kuinka seurakunnan ja kirkon monet toimintatavat todellisuudessa
tukevat ympäristöajattelua.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen jatkuu, yhteistyöverkostojen vahvistaminen eri toimijoihin jatkuu, kiinnitetään
huomio syrjäytymisvaarassa olevien ja perheiden tukemiseen, henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan
priorisoimalla ja organisoimalla työtä.

Toiminnalliset tilastot
Alueseurakunnan jäsenmäärä

A3
11
13
30
50
57
A4
11
12
15
16
17
20
70
A5
11
114
60
A6
11
21

Yleinen seurakuntatyö
Pääjumalanpalvelukset
Muut jumalanpalvelukset
Muut seurakuntatilaisuudet
Musiikkiryhmät
Musiikkitilaisuuksia
Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö
Perhekerhot
Päiväkerhot
Pyhäkoulut
Varhaisnuorten ryhmät
Partioryhmät
Nuorten illat ja vastaavat
Isoskoulutus
Diakoniatyö
Asiakaskontaktit (111-113)
Puhelin- ja sähköpostikont.
Ryhmät
Lähetystyö
Kertaluonteiset tapahtumat
Ryhmät ja verkostot

Keltinmäen alueseurakunta
31.12.2014
31.12.2015
tilaisuuksia/ osallistilaisuuksia/
ryhmiä
tujia
ryhmiä

osallistujia

31.12.2016
tilaisuuksia/
ryhmiä

osallistujia

121
54
27
3
37

8 909
5 361
1 165
48
1 703

109
45
12
2
27

8 867
4 564
523
36
1 975

108
91
10
2
29

8 709
6 008
716
34
2 161

166
6
3
4

3 267
97
17
34

177
8
2
7

3 533
117
12
53

183

2 795
84
20
66

25

530
93

30

750
103

41

3

511
986
14

13
4

700
35

4
3
7

965
82

6

535
1 350
47

3

558
978
27

28
3

880
35

15
4

1 429
34

