ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Yleinen seurakuntatyö käsittää erityisesti jumalanpalveluselämän, kasuaalitoimitukset ja muun seurakuntatyön kuten
pienpiiritoiminnan, seurat, naisten ja miesten tapahtumat ja sielunhoitotyön. Kaikille yhteisenä "suuntaviittana"
Vaajakoskella on kristillinen kasvatus seurakuntalaisten keskuudessa. Tämä suunta mielessä toteutuu myös
yhteinen seurakuntatyö.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen 1.Järjestetään kristillisen uskon ytimeen liittyviä luentosarjoja vuoden aikana
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Tapahtumia suunnittelee ja koordinoi työryhmä, jossa on mukana alueneuvoston edustajia.
tähtäävä keino 2
1.Mitä järjestettiin, kuinka paljon osallistujia
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Miten työryhmä toimi
Vuoden aikana järjestettiin mm. Raamattuluentosarja keväällä aiheena 1. Korinttilaiskirje,
alustajana Kari Valkonen, ja syksyllä vastaava luentosarja Ilmestyskirjasta. Osallistujia n. 70-80 /
ilta. Erityistapahtumista mainittakoon mm Majataloillat joihin osallistui kuhunkin n 80-100 henkeä.
Tapahtumiin ei tarvittu erillistä työryhmää.
Arviointi:

Otamme seurakuntaan muuttaneisiin ja kirkkoon liittyneisiin yhteyttä uudella ja yllättävällä
tavalla.
Toteutumiseen 1.Kehitetään seurakuntaan muuttaneille "tervetuliaispaketti", jossa on Vaajakosken
tähtäävä keino 1 alueseurakunnan toimintaa ja kristillistä uskoa tukevaa materiaalia.
Toteutumiseen 2.Yhteydenotto seurakuntaan muuttaneisiin ja edellisenä vuotena kastettujen perheisiin,
tähtäävä keino 2 järjestetään kutsutilaisuus
1.Miten uusi tervetuliaispaketti on otettu vastaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Toteutuiko tapahtuma.
2. TAVOITE

Seurakuntaan liittyneille on lähetetty tervetuliaispakettina hengellinen cd-levy ja aluekappalaisen
tervehdys. Erillistä kutsutilaisuutta ei järjestetty.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.

Toteutumiseen 1.Uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen tilaisuus keväällä ja syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Kehitetään alueseurakunnan omaa toiminnan ja talouden suunnittelua sekä toiminnan
tähtäävä keino 2 seurantaa.
1.Miten työntekijöiden ja uusien luottamushenkilöiden tilaisuudet onnistuivat, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Miten talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta toteutuivat.
Uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden tapaaminen oli yhdessä alueneuvoston
kokouksessa ,jossa jäsiteltiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Alueneuvoston edustaja on
vaihtelevasti vieraillut työtiimien palavereissa. >talouden ja toiminnan seuranta on tapahtunut
kokousten yhteydessä.
Arviointi:

4. TAVOITE

Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta

Toteutumiseen 1.Panostetaan jumalanpalveluksiin käyttämällä laajasti työntekijöitä ja vapaaehtoisia avustajia.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Vahvistetaan olemassa olevia toimintamuotoja aikuistyössä, kuten seurakuntailtatoimintaa ja
tähtäävä keino 2 lähetysnuotiotoimintaa
1.Jumalanpalveluksissa käyvien määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Arki-iltojen toiminnassa olevien tapahtumien kävijämäärä ja monipuolisuus.

Arviointi:

Lähes jokaisessa messussa on ollut ns. liturginen diakoni avustamassa. Heidän ohella
ehtoollisavustajat ovat toimineet aktiivisesti messuissa. Seurakuntaillat ovat toimineet
perinteisesti niin Oravasaaressa kuin Tölskässä kerran kuukaudessa talvikautena ja kesäisin
Lähetysnuotiot ovat kokoontuneet Leppälahdessa ja Oravasaaressa. Kaikki tapahtumat ovat
olleet seurakuntalaisten kotona tai kesämökillä. Jumalanpalvelusten kävijämäärä on pienempi
kuin edellisenä vuotena, arki-iltojen tapahtumien kävijämäärissä ei ole merkittävää muutosta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Toimintaan varatut määrärahat pienenevät, josta seuraa, että vapaaehtoisuuteen kiinnitetään entistä enemmän
huomiota ja vapaaehtoisille annetaan toiminnassa entistä suurempi vastuu ja valta.

