ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetys- ja kansainvälinen diakonia

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Lähetystyön huomioiminen jumalanpalveluksissa ja muissa yhteisissä tilanteissa. Varainhankinta myyjäisten ja
erilaisten tempausten sekä musiikkitapahtumien avulla. Alueseurakunnan nimikkolähettien ja lähetyskohteiden
toiminnan vahvistaminen ja uusien kartoittaminen. Viikkottainen lähetyspiiritoiminta talvikaudella ja kesäkaudella
erillistapahtumien järjestäminen.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Vapaaehtoisuuden (talkoolaiset) lisääminen lähetystyön hyväksi

Toteutumiseen 1.Kirkkokahvien yhteyteen pysyvä myyntipöytä johon seurakuntalainen voi tuoda myytävää
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2..Rukkasen hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnassa
tähtäävä keino 2
1.Toteutuiko uusi toimintamuoto
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Rukkasen toiminnan aktiivisuus

Arviointi:

2. TAVOITE

Talkoolaisten määrä on lisääntynyt ja myyjäisissä kävijämäärä on ollut hyvä. Rukkanen on
lähetystyön vapaaehtoistoiminnassa, suunnittelusssa ja toteutuksessa kantava voima. Pysyvä
myyntipöytä, johon seurakuntalainen voisi tuoda myytävää - ei toteutunut, myynnit ovat
toteutuneet erilaisissa tapahtumissa kuten lähetysmyyjäiset, Kohinatori ja Sadonkorjuumyyjäi-set,
joista tuotto on ollut hyvä.

Uuden nimikkolähettiperheen työn ja työalueen aktiivinen esillä pitäminen

Toteutumiseen 1.Erilaisissa seurakunnan työmuodoissa ja tapahtumissa asian esillä pitäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Uuden tekniikan hyödyntäminen (SKYPE ja sosiaalinen median)
tähtäävä keino 2
1.Miten asian esilläpitäminen onnistui
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Miten uuden tekniikan hyödyntäminen oli käytössä

Arviointi:

Alueseurakuntamme nimikkolähettiperhe joutui terveydellisistä syistä keskeyttämään työnsä
Etiopiassa kesällä 2016. Uudet nimikkolähetit olivat hyvin esillä erilaisissa tilanteissa kevään ja
kesän aikana. Sosiaalinen media oli hyvin käytössä kevään aikana, mutta Skypen käyttöä ei
ehditty toteuttamaan. Syksyllä on neuvoteltu uudesta nimikkolähetistä Suomen Lähetysseuran
kanssa.

Lähetystyö on esillä Jumalanpalveluselämässä ja kaikessa seurakunnan toiminnassa
konkreettisella ja näkyvällä tavalla.
Toteutumiseen 1. 1.Alueseurakunnan lähetyskohteet ovat esillä Jumalanpalveluksen esirukouksessa ja
tähtäävä keino 1 kirkkokahveilla.
Toteutumiseen 2..Kotimaan jaksolla olevat lähetystyöntekijät vierailevat Jumalanpalveluksissa ja muissa
tähtäävä keino 2 seurakunnan tilaisuuksissa.
1.Nimikkolähettien vierailut. Lähetysnäyttelyt. Lähetyspyhien määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
3. TAVOITE

Nimikkolähettien - ja kohteiden kirjeet ja tiedotteet ovat olleet esillä monisteina kirkon aulassa ja
erilaisissa toimintapiireissä. Nimikkolähettiperhe oli syksyllä vieraana messussa ja
Sadonkorjuujuhlassa, jossa he kertoivat työstään Etiopiassa.
Arviointi:

4. TAVOITE

Uusi nimikkolähettisopimus alueseurakunnalle

Toteutumiseen 1.Yhteistyö Lähetyksen ja kans-välisen työalasihteerin kanssa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Oma aktiivisuus
tähtäävä keino 2
1..Onko alueseurakunnalla uusi nimikkolähettisopimus
Arviointitapa ja
mittarit:
2..

Arviointi:

Uudet lähetystyön nimikkosopimukset on alustavasti sovittu seuraavasti:
1. Uskontodialogin vahvistaminen Etiopiassa
2. Nimikkolähetti Heidi Majurin työ, Hosainan kuurojen koulu
3. Lapset suojassa Pyhällä maalla, Israel
4. Lähi-Idän ja Kiinan Raamatunkäännöstyö, Suomen Pipliaseura
Tämän lisäksi Vaajakosken alueseurakunnalla on sopimus Kuurojen keskuksen työstä
Eritreassa, Suomen Lähetysseura.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
YSP:n johtaman "Omenapuuprojektiin" aktiivinen osallistuminen.

