Alueneuvoston kokous 8.6.2017

Liite § 29
liite a Toiminnalliset tavoitteet,
liite b Budjetti 2018

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

Yht: €

Keltinmäen alueseurakunnan

Toimintasuunnitelma yhteenveto

Yhteinen seurakuntatyö
Tulosyksikkö 1032050000

Toiminnalliset tavoitteet 2018
Budjetti 2018

47.795,-

Diakoniatyö
Tulosyksikkö 1032410000

Toiminnalliset tavoitteet 2018
Budjetti 2018 + erillinen liite perusteluista

32.500,-

Varhaiskasvatus
Tulosyksikkö 1032310000

Toiminnalliset tavoitteet 2018
Budjetti 2018

18.400,-

Lähetystyö
Tulosyksikkö 1032600000

Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2018
Budjetti 2018

1.500,-

Musiikkityö
Tulosyksikkö 10322220000

Toiminnalliset tavoitteet 2018
Budjetti 2018, erillinen liite perusteluista

11.500,-

Nuoriso- ja opiskelijatyö
Tulosyksikkö 1032360000

Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2018
Toiminnalliset tavoitteet opiskelijatyö 2018
Budjetti 20187

23.300,-

Rippikoulutyö
Tulosyksikkö 1032350000

Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2018
Budjetti 2017

Koko alueseurakunta yhteensä

3.500,-

138.495,-

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalvelus on vieraanvarainen ja ottaa huomioon lapset ja nuoret sekä eri
kulttuureista tulevat. Olohuonetoiminta ja erilaiset tapahtumat kokoavat eri-ikäisiä ihmisiä. Raamatun tuntemus ja
monipuolinen käyttö ovat läsnä toiminnassa. Seurakuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita erilaisissa tehtävissä.
Alueseurakunnassa järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

erilaisille perheille.

Alueseurakunta tarjoaa kohtaamisia erilaisille perheille

Toteutumiseen Järjestämme yhdessä kolme tilaisuutta: laskiaistapahtuma, perheleiri, lyhtyilta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestämme yhteistä ruokailua.
tähtäävä keino 2
Osallistujien määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisten palaute.
2. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen Kutsumme seurakuntalaisia erilaisiin toiminnan ja kiinteistötyön projekteihin mm. tilaisuuksien
tähtäävä keino 1 valvojina, talkoolaisina,jumalanpalavelusavustajina, laitoshartauksien pitäjinä.
Toteutumiseen Kaiken ikäiset ovat toteuttamassa yhteisiä jumalanpalveluksia.
tähtäävä keino 2
Onko saatu eri ikäisiä toimijoita.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisten palaute.
3. TAVOITE

Kehitämme vistintätaitojamme

Toteutumiseen Tapahtumaa suunniteltaessa sovitaan viestinnästä: vastuut ja keinot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestetään koulutusta tarpeen mukaan, myös työtoverilta toiselle.
tähtäävä keino 2
Onko työntekijöiden osaaminen kehittynyt.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisten palaute.
4. TAVOITE

Huolehdimme henkilökunnan hyvinvoinnista

Toteutumiseen Huolehditaan, että työvälineet ja -tilat ovat hyvässä kunnossa, että henkilökunta saa tarpeellista
tähtäävä keino 1 koulutusta välineiden ja ohjelmien käyttöön, suunnitellaan työkokoukset hyvin.
Toteutumiseen Pidetään palavereissa liikuntataukoja, pidetään kävelypalavereita.
tähtäävä keino 2
Onko henkilökunnan työhyvinvointi parantunut.
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute henkilökunnalta.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoja ja ihmisten vastuuta siitä. Ohjataan kaikessa
toiminnassa ihmisiä ympäristöystävällisiin valintoihin. Toteutetaan Ekotekopassi. Osallistutaan
ympäristötapahtumiin vuosikellon mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet

Monipuolinen ja rikas jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskusteluryhmät, hengellisen elämän syventäminen:
aamurukoukset, retriitit, yhteydet alueseurakunnan eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Erilaiset
keskustelutilaisuudet ja tapahtumat.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Luterilainen spiritualiteetti tulee tutuksi seurakuntalaisille.

Toteutumiseen Vuoden aikana järjestetään kahdet kinkerit, joista yksi perheille Kiviniemessä. Teemana virsikirjan
tähtäävä keino 1 lisävihko.
Toteutumiseen Järjestetään paastonaikana viikottainen katekismusmietiskelyhetki/arkiretriitti, sekä syksyllä retriitti.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko, osallistujamäärät, palaute, oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Jumalanpalveluksiin saadaan enemmän eri-ikäisiä toimijoita

Toteutumiseen Kutsutaan aktiivisesti nuoria ja myös lapsia erilaisiin tehtäviin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pyritään löytämään seurakunnan erilaisia ryhmiä vastaamaan kokonaisen messun toteuttamisessa.
tähtäävä keino 2
Onko saatu enemmän eri-ikäisiä toimijoita.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko saatu ryhmiä toteuttamaan jumalanpalveluksia. Palaute, oma arvio
3. TAVOITE

Järjestämme keskustelutilaisuuden ajankohtaisesta teemasta

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

Uusien tekstiilien käyttöönoton loppuun saattaminen

Toteutumiseen Helluntaina 2018 tilaisuus liittyen uusien tekstiilien symboliikkaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko, osallistujamäärät, palaute, oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Toteutamme Ekoteko-passin. Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoja ja ihmisten
vastuuta siitä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Jumalanpalveluksiin pyritään saamaan enemmän vastuuryhmiä, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun jatkuu,
hengellisen elämän syventäminen on edelleen keskeinen osa toimintaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 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 diakoniatyön erityispiirteet huomioon ottaen.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Diakoniatyö tukee erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Toteutumiseen Kannustetaan perheitä osallistumaan alueseurakunnan toimintaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jatkamme ruokailujen ja olohuonetoiminnan järjestämistä ja kehitämme uusia toimintamuotoja,
tähtäävä keino 2 esim. hävikkiruokailu.
Osallistujamäärä, onko uusia perheitä saatu mukaan toimintaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen.
Kutsumme henkilökohtaisesti seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan työhön ja toiminnan
toteuttamiseen.
Toimintamahdollisuuksien lisääminen seurakuntalaisille ja DIAKin opiskelijoille. Ystäväpalvelu,
olohuone, ruokala ja leiritoiminta.
Vapaaehtoisten määrä ja kokemukset toiminnasta.

Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Otamme huomioon erilaiset viestintätavat.

Toteutumiseen Kirjeet, tekstiviestit, Facebook ja paperimainokset.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Hiljaisen tiedon siirtäminen työntekijöiltä toiselle; muistiot ja keskustelut
tähtäävä keino 2
Havainnointi, onko viestintä tavoittanut.
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Pidämme huolta diakoniatiimin hyvästä ilmapiiristä.

Toteutumiseen Yhteiset kuulumiskeskustelut, virkistyminen ja koulutukset.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Työn jakaminen tasapuolisesti huomioiden jokaisen vahvuudet ja osaamisen.
tähtäävä keino 2
Palaute, onko resurssit riittäneet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Uutena hävikkiruokailun järjestäminen

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 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. Aluesrk:n painopisteeet:
Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun, Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen
jumalanpalveluksesta, Viestintä laajasti ymmärrettynä, Henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Panostamme kiusaamisen ehkäisyyn

Toteutumiseen Opetamme toisten kunnioittamista ja omien rajojen tunnistamista.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Piki-koulutus, Tunne- ja turvataitomateriaalin käyttöönotto.
tähtäävä keino 2
Saadut palautteet. Omat havainnot.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toimiiko tunne- ja turvataitomateriaali.
2. TAVOITE

Jumalanpalvelus kohtaamispaikaksi perheille

Toteutumiseen Kutsutaan perheitä kirkkoon - kirkolliset ilmoitukset perheolkkarien kirkkohetkissä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Päiväkerholaisten kutsupyhäkoulut Keltinmäessä ja Kortepohjassa, työntekijä mukana.
tähtäävä keino 2
Tavoittaako kutsu. Osallistujamäärä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Lasten palaute ja innostuvuus. Lisääntyykö pyhäkoululaisten määrä.
3. TAVOITE

Tarpeellisten viestintäkanavien opettelu ja haltuunotto

Toteutumiseen Instagram, whatsapp-ryhmien laajempi käyttöönotto.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tapahtumia suunnitellessa päätetään viestintävastuut ja aikataulu.
tähtäävä keino 2
Tavoittaako viestintä kohderyhmät. Lisääntyykö toiminnan osallistujamäärä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toimiiko suunnittelu ja vastuuvuorot.
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Tiimin jäsenten hyvinvointi ja jaksaminen
Lisätään tietoisuutta tuoksuyliherkkyydestä toiminnassa ja työyhteisössä.
Työpaikan taukoliikunta.
Saadut palautteet.

Arviointitapa ja
mittarit:

Lisääntyykö tiimiläisten aktiivisuus.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Valmiin ympäristökasvatusmateriaalin hyödyntäminen kerhotoiminnassa. Ympäristöaiheisten linkkien ja virikkeiden jakaminen sosiaalisessa mediassa. Kerhotoiminnan viestintä tapahtuu sähköisesti. Kestävän
kehityksen huomioiminen hankinnoissa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Kirkkopäivien v. 2019 huomioiminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan säännöllisten toimintojen kautta, jotka rakentuvat vapaaehtoisten varaan.
Näitä toimintoja ovat lähetyspiirit, lähettivierailut, kirkkokahvit ja lounaat, myyjäiset sekä kesällä järjestettävät nuotioillat.
Keskeistä on myös nimikkolähettien ja -kohteitten työn esilläpitäminen. Lähetystyö toteutuu myös yhteistyössä eri
työmuotojen kanssa, kuten koulujen OPS:aan kuuluvat lähetysoppitunnit sekä rippikouluopetus. Vuoden 2018
erityispiirteenä on Pipliaseuran vuosijuhla Jyväskylässä 19. - 20. 5. 2018.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Järjestämme yhdessä kohtaamisia erialisille perheille.

Toteutumiseen Järjestöilta yhdessä YSP:n kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tilaisuudet ja ruokailut yhdessä toisten työmuotojen kanssa.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko ilta
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujamäärä
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja
Osallistutaan seurakuntalaisten kanssa Pipliaseuran Jyväskylässä 19.-20.5. pidettävän vuosijuhlan
järjestelyihin ja juhlaan.
OPS:n mukaiset 5. luokkalaisten lähetystyön kouluvierailut viikolla 16 tai 17 Pipliaseuran ja YSP:n
yhteistyönä liittyen Pipliaseuran vuosijuhlaan.
Osallistumisaktiivisuus
Toteutuiko kouluvierailukiertue
Kehitämme viestintätaitojamme

Toteutumiseen Nostoja lähetyksestä ja lähettien uusista kirjeistä Keltinmäen alueseurakunnan facebooksivuille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Huomioidaan muiden työalojen tapahtuma-ajankohdat, kun suunnitellaan omia toimintoja.
tähtäävä keino 2
Onko uutisia päivitety sivuille.
Arviointitapa ja
mittarit:
Sijoittuvatko tapahtumat tarkoituksenmukaisesti.
4. TAVOITE

Huolehdimme lähetysväen jaksamisesta

Toteutumiseen Innostamme lähtemään retkelle Kuopioon Lähetysjuhlille 26. - 27.5. 2018
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Levitämme lähetysinnostusta nuorison keskuuteen esim. Mauritanian kummilapsiprojektin kautta.
tähtäävä keino 2
Osallistuttiinko retkelle.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko lähetysaihe toteutunut nuortenillassa.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Jätteiden lajittelu ja kierrätys, kimppakyydit. Luonnonmukaiset materiaalit myyjäistuotteiden valmistuksessa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Toimintaa ylläpidetään, ideoidaan ja ylläpidetään yhdessä vapaaehtoisten sekä enenevässä määrin nuorisotyön
kanssa. Huomioidaan YSP:n resurssit ja mahdollisuudet yhteistyöhön.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikin keskeinen toiminta-alue on jumalanpalveluselämä (laajasti ymmärrettynä) sekä kasvatustyö eri-ikäisten
parissa. Musiikkityö toimii yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Vuonna 2018 tulee 10 vuotta alueseurakunnan
oman jumalanpalvelusmuodon Senegalilaisen messun ensimmäisestä toteutuksesta.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Uusi lapsikuoro vakiinnuttaa toimintansa

Toteutumiseen Tuetaan lasten kasvamista jumalanpalveluselämään.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kuoron aktiivinen osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen.
tähtäävä keino 2
Lapsista huomaa innostuneisuuden asiaan ja sitoutuvuuden toimintaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
Jumalanpalvelusvuorojen määrä vuoden aikana.
2. TAVOITE

Musiikin yhteisöllinen toteuttaminen jumalanpalveluksissa

Toteutumiseen Kuorot (lapset, nuoret aikuiset, aikuiset) ja eri-ikäiset musiikkiavustajat ovat säännöllisesti jp:issa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vaalitaan yhteisöllistä seurakuntalaulua
tähtäävä keino 2
Kuorojen osallistumismäärät, saatu palaute kuorolaisilta ja seurakuntalaisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Yhteislaulukokoelmat (tärkeimpinä virsikirja lisävihkoineen) ovat monipuolisessa käytössä.
3. TAVOITE

Tehokkaampi paneutuminen viestintään

Toteutumiseen Parannetaan ennakointia tilaisuuksia ja tapahtumia suunniteltaessa ottamalla viestintäkeinot alusta
tähtäävä keino 1 lähtien huomioon.
Toteutumiseen Huolehditaan valittujen välineiden säännöllisestä käytöstä.
tähtäävä keino 2
Oma arviointi, kysytään mistä löytyi tieto tapahtumasta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Näkyvyyden arviointi.
4. TAVOITE

Työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaminen

Toteutumiseen Etsitään keinoja työpäivien sisäiseen jäsentelyyn.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kollegiaalinen jakaminen työhön ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä.
tähtäävä keino 2
Työpäivien kulku on selkeytynyt ja ennakointi parantunut. Työn ja vapaan välinen vuorottelu on
Arviointitapa ja selkeää.
mittarit:
Työ jakautuu tasapainoisesti työntekijöiden kesken ja ty+B22:C28
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Sähköisissä soittimissa käytetään vain tuulivoimasähköä!

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Lähde!-kuoron 10-vuotisjuhla. Kirkkopäivät Jyväskylässä toukokuussa 2019. Osallistuminen Pohjoismaiseen
kirkkomusiikkisymposiumiin Helsingissä 2020.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuoriso- ja opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Keltinmäen alueseurakunnan nuoriso- ja opiskelijatyön säännöllistä toimintaa ovat perinteisesti vahva
nuorteniltatoiminta sekä koululaisten iltapäivätoiminta niin Kortepohjassa kuin Keltinmäessäkin. Säännöllisenä
toimintana jatkuu myös isoskoulutus kerran viikossa Keltinmäen kirkolla. Erityisenä mahdollisuutena näemme koulujen
kanssa tehtävän yhteistyö laajentamisen uuden opetussuunnitelman kautta.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Kouluikäisten, nuorten ja nuorten aikuisten/opiskelijoiden säännöllinen viikkotoiminta.
Nuorteniltojen, avoimien ovien, Kirkkiksen järjestäminen Keltinmäen kirkolla ja Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa.
Pyrimme luomaan yhteistyön kautta seurakunnallista toimintaa alakoululaisesta alkaen myös
Vesangan ja Kuohun alueilla.
Nuorteniltoihin, Avoimiin oviin ja Kirkkikseen osallistuneiden määrä, lasten, nuorten ja vanhempien
palaute.
Yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen työmuotojen kesken sekä yhteistoiminta-alueellisesti.

Nuorten ohjaaminen ja kannustaminen vastuunottoon erilaisten ryhmien ja
tapahtumien/toiminnan valmistelusta ja toteutuksesta.
Toteutumiseen Koulutamme ja innostamme nuoria pyhäkoulunopettajiksi, kerhonohjaajiksi, tapahtumien ohjaajiksi,
tähtäävä keino 1 sekä avustajiksi leireille ja retkille.
Toteutumiseen Vahvistamme nuorten kristillistä identiteettiä vaativassa tehtävässä. Tuemme heitä lasten ja nuorten
tähtäävä keino 2 kohtaamisessa säännöllisin tapaamisin.
Ohjaajia, opettajia, avustajia, isosia on toiminnassamme riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorten palaute antamastamme koulutuksesta, ohjauksesta, tuesta ja huollosta, erilaisten tehtävien
hoidossa.
Monipuolisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen alueemme koulujen kanssa.
3. TAVOITE
2. TAVOITE

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

Pohdimme ja toteutamme yhteistyömalleja yhdessä koulujen kanssa uuden opetussuunnitelman
mukaisesti.
Kirkkiksen jatkaminen, koulupäivystys, oppitunnit, hartaudet, lähetysprojektit, 10-synttärit,
koulukahvilat, ryhmäytykset…
Kouluvierailut toteutetaan alakouluissa sekä yläkouluissa Jyväskylän kaupungin uuden
opetussuunnitelman mukaisesti.
Onko vastattu laajasti opetussuunnitelman mukaan sekä saatu palaute opettajilta ja oppilailta.
Lähetystyön tuominen alueemme lasten- ja nuorten toiminnassa tutummaksi.
Lähetystyön tapahtumissa mukanaolo suunnittelijana ja toteuttajina yhdessä muiden työmuotojen
kera.
Nuorisotyö pyrkii tarjoamaan lähetystyöhön liittyviä hetkiä myös omana työmuotona lapsille ja
nuorille. Mahdollisesti vierailu Lähetysjuhlilla.
Kokemuksien kautta saatu palaute lapsilta ja nuorilta.
Onko lähetystyön tuntemus lisääntynyt. Onko lähetystyö selkeä osa nuorisotyötä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Sähköisen median käyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Retki- ja leirityön säilyttäminen. Koulutyön arjessa ja muutoksessa mukana oleminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulun tavoitteena on antaa nuorille kristinopin perusopetusta ja tutustuttaa heitä oman alueseurakunnan
toimintaan. Haluamme tukea nuoria kristillisessä kasvussa.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Tutustuttaa nuori monipuolisesti oman alueseurakunnan toimintaan.

Toteutumiseen Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa alueen eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät syksyllä, joihin sisältyy jumalanpalvelusopetus.
tähtäävä keino 2
Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute rippikoulupyhistä.
2. TAVOITE

Rippikouluinfot.

Toteutumiseen Syksyllä koulussa pidettävät luokkakohtaiset rippikouluinfot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat opastuksen merkkipassin täyttämiseen.
tähtäävä keino 2
Onko infot pidetty. Palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatu palaute.
3. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen Leirikohtaiset vanhempainillat.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteydet koteihin rippikouluvuoden aikana.
tähtäävä keino 2
Onko vanhempainillat pidetty. Palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute.
4. TAVOITE

Alueseurakunnan muiden työmuotojen pitäminen ajan tasalla rippikoulutyöhön liittyen.

Toteutumiseen Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarpeelliset tiedot työyhteisölle rippikoulupappien kokouksista. Ajan tasalla pitäminen tärkeiden
tähtäävä keino 2 päivämäärien tms suhteen.
Palaverit on pidetty suunnitellusti ja ne on koettu tarpeellisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Muiden työmuotojen antama palaute.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Eettisen kuluttamisen huomioiminen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Oman alueseurakunnan toimintatapojen huomioiminen ja ylläpitäminen leireillä. Erilaisten oppijoiden huomioiminen.
Yhteydet perheisiin.

