ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Vaajakoski on kasvava kaupunginosa, jossa on maaseutumaista asujaimistoa, mutta myös vahvaa pienteollisuutta.
Vaajakosken asukasluku lähentelee 15.000. Vaajakosken kirkko on palvellut lähiseudun asukkaita 60 vuoden ajan.
Toiminnan suunnittelussa on lasten ja nuorten toimintaan kiinnitetty edelleen huomiota. Hengellinen, henkinen ja
taloudellinen tuki on tärkeä osa alueseurakunnan sydämensykettä. Seurakunnan sydän on
jumalanpalveluselämässä. Eri työmuodot painottavat toiminnassaan yhdessä toteutettuja messuja. Yhteiseksi
toiminnan suuntaviitaksi on valittu "Kristillinen kasvatus eri ikäisten kesuudessa".

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia.

Toteutumiseen 1.Panostetaan jumalanpalveluksiin käyttämällä laajasti työntekijöitä ja vapaaehtoisia
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Suunnitellaan ja toteutetaan erityismessuja (vauvakirkot, perhekirkot,pehmolelukirkot, nuorten
tähtäävä keino 2 messut, kansanlaulumessut, joululaulumessut) muiden työlalojen kanssa.
1.Jumalanpalveluksien toimittajien laaja-alainen toteuttajien joukko
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Jumalanpalveluksissa käyvien määrä

Arviointi:

2. TAVOITE

Jumalanpalveluksia on ollut toteuttamassa laaja työntekijä- ja vapaaehtoisten joukko. Liturgisen
diakonin käyttö messuissa on vakiintunut pysyväksi käytännöksi. Ehtoollis- ja musiikkiavustajat
ovat toimineet aktiivisesti Jumalanpalveluksissa omissa tehtävissään. Sunnuntaiaamuisin olevat
ns. Pääjumalanpalveluksissa käviöiden määrä on jonkun verran laskenut edellisestä vuodesta.
Toisaalta muissa jumalanpalveluksien osallistujien määrä on yli kaksinkertaistunut. Erityisesti
Varhaiskasvatuksen toimittamat perheiden kirkkohetket ja erityisjumalanpalvelukset ovat olleet
suosittuja. Samoin Vaajakosken koulut käyttävät Vaajakosken kirkkoa koulujumalanpalveluksiin.

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.

Arviointi:

3. TAVOITE

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välinen vuorovaikutus on ollut hyvää.
Luottamushenkilöiden palaute on ollut myönteinen mutta erilaista vuorovaikutusta toivotaan
edelleen. Luottamushenkilöille on osoitettu oma työala, jonka suunnitteluun ja toimintaan on
toimintakauden aikana jonkun verran osallistuttu. Talouden ja toiminnan seuranta on tapahtunut
alueneuvoston kokouksissa säännöllisesti.

Heikommassa asemassa olevien löytäminen ja tukeminen.

Toteutumiseen 1.Yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa lisätään.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Henki & Elämä lehti, juttu teemasta (lisänä netti tms.)
tähtäävä keino 2
1.Yhteistyö lisääntynyt
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Juttu/juttuja Henki & Elämä lehdessä tai netissä tai muussa mediassa.

Arviointi:

4. TAVOITE

Yhteistyö on lisääntynyt alueen eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Jyväskylän jääkiekkoseuran
Jyp:in kanssa toteutettu "Myötätuuli"- kampanja toi näkyvyyttä mediaan (radio, lehdet, internet,
some). Alueen heikommassa asemassa olevia on tavoitettu erityisesti diakoniatyössä. Etsivää
työtä kehitetään jatkuvasti. Varhaiskasvatus on yhteistyössä Vaajakosken Perheneuvolan
kanssa ollut mukana vastaamassa odottavien perheiden perhevalmennuksesta. Varhaiskasvatus
on myös tehnyt ennaltaehkäisevää kotikäyntityötä. Erityisnuorisotyön kautta on tavoitettu
syrjäytyneitä ja sen uhan piirissä olevia nuoria. Yhteydet Vaajakoski Suvanto ry:n kanssa on
edelleen koettu hyväksi ja tärkeäksi.

Kristillinen kasvatus eri ikäisten keskuudessa

Toteutumiseen Tarjoamme laadukasta ja avointa varhaiskasvatusta, jossa käytämme lasta osallistavia
tähtäävä keino 1 toimintatapoja
Toteutumiseen Tuemme koteja ja kouluja kristillisen kasvatuksen toimijoina
tähtäävä keino 2
Palaute ja työyhteisöreflektointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kodeista ja kouluista saatu palaute
Varhaiskasvatuksen toiminnan runkona on kolmessa toimipisteessä toimivat päiväkerhot ja muut
avoimet, säännöllisesti kokoontuvat ryhmät. Varhais- ja nuorisotyö tavoittaa säännöllisten
toimintaryhmien kautta eri ikäisiä nuoria. Vaajakosken kirkon nuorisotilat ovat laadukkaat ja
hyvässä käytössä. Yhteydet Vaajakosken kouluhuin ovat tiiviit ja hyvät. Kristillisen kasvatuksen
runkona on rippikoulut (neljä ryhmää), jotka toteutettiin leirikouluina.Työntekijät vierailivat
Arviointi:
kouluissa säännöllisesti ja päivystivät siellä koulun opettajien kanssa sovituin pelisäännöin.
Kanttorin säännölliset vierailut kouluissa oli virsikasvatuksen kannalta tärkeä asia. Aikuisille
suunnattu Raamatun luentosarja keväällä ja syksyllä kokosi keskimäärin noin 80 osallistujaa.
Luennot toteutettiin yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa. Aikuisille suunnatut kerhot ja piirit
ja toimintaryhmät olivat suosittuja.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ympäristöasiat pidetään esillä viikkotoiminnassa, leireillä ja retkillä. Myös työntekijät ohjaavat toiminnallaan
ja esimerkillään.
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