ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ
TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Yleinen seurakuntatyö käsittää erityisesti jumalanpalveluselämän, kasuaalitoimitukset ja muun seurakuntatyön kuten
pienpiiritoiminnan, seurat, naisten ja miesten tapahtumat ja sielunhoitotyön. Kaikille yhteisenä "suuntaviivana"
Vaajakoskella on kirkkoneuvoston antamat ohjeistukset toimintavuodelle.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen 1.Järjestämme kristillisen uskon ytimeen liittyviä luentosarjoja vuoden aikana
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Tapahtumia suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisista koostuva työryhmä.
tähtäävä keino 2
1.Mitä järjestettiin, kuinka paljon osallistujia
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Toimintakertomusvuoden aikana järjestettiin Raamattuluentosarja keväällä ja syksyllä.
Raamattuluennot on toteutettu yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa, luennoitsijana on
ollut Kari Valkonen. Raamattuluennoilla on keskimäärin ollut n. 70 osallistujaa.
Arviointi:

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

Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta
1.Varhaiskasvatuksen "Kastettujen kirkko-projekti" toteutetaan. Kirkkosaliin sijoitetaan
pienoiskirkko, johon kastetun läheinen tuo seurakunnan lahjoittaman nimikkonuken.
2.Vahvistetaan olemassa olevia toimintamuotoja aikuistyössä, kuten seurakuntailtatoimintaa ja
lähetysnuotiotoimintaa
1.Toteutuiko "Kastettujen kirkko-projekti".
2.Arki-iltojen toiminnassa olevien tapahtumien kävijämäärä ja monipuolisuus.
Vaajakosken kirkossa on uusi "Lasten kirkko", joka on ollut lasten käytössä messujen aikana.
Yhteyttä kasteeseen ei ole toteutettu suunnitellulla tavalla.

Arviointi:

Otamme seurakuntaan muuttaneisiin ja kirkkoon liittyneisiin yhteyttä uudella ja yllättävällä
tavalla.
Toteutumiseen 1. Kehitetään edelleen seurakuntaan muuttaneille "tervetuliaispakettia", joka sisältää
tähtäävä keino 1 Vaajakosken alueseurakunnan toiminnan esittelyä ja kristillistä uskoa tukevaa materiaalia.
Toteutumiseen 2..Yhteydenotto seurakuntaan muuttaneisiin kirjeitse
tähtäävä keino 2
1.Tervetuliaispaketin palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

"Naulaa omat teesit kirkon seinään"-projekti

Toteutumiseen 1. Annetaan seurakuntalaiselle mahdollisuus kirjoittaa omat teesinsä, "Unelmani seurakunnasta".
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Teesit kirjoitetaan kirkon lasioveen vuosien 2016-2017 aikana.
tähtäävä keino 2
1.Miten toteutui
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Mitä vaikutuksia toiminaan.
Teesien naulaaminen on osa Reformaation merkkivuotta, joka alkoi kertomusvuoden lokakuussa
ja jatkuu seuraavan vuoden. Merkkivuotta on toimintasuunnitelman mukaisesti kehitetty niin, että
varsinaista "Teesien naulaamista" ei ole toteutettu, vaan merkkivuosi huomioidaan vuoden 2017
aikana erilaisten tapahtumien ja perusseurakuntatyön kautta.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaation merkkivuoden huomioiminen ja seurakunnan "Istuta omenapuu Etiopiaan" - projektiin osallistuminen.

