ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Vaajakoski on kasvava kaupunginosa, jossa on maaseutumaista asujaimistoa, mutta myös vahvaa pienteollisuutta.
Vaajakosken asukasluku on n. 15.000. Toiminnan suunnittelussa on lasten ja nuorten toimintaan kiinnitetty erityistä
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 KN antamat suuntaviivat; Seurakuntalaisuuden tukeminen, työyhteisön
hyvinvointi ja valmistautuminen reformaation merkkivuoteen 2017.

TAVOITTEET 2016:
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

Jumalanpalveluksiin on kertomusvuoden aikana panostettu. Käyttöön on otettu ns "liturginen
diakoni", joka on seurakunnan muu työntekijä kuin pappi tai kanttori. Lisäksi on ehtoollisavustajia,
jotka liturgisten diakonien ohella ovat olleet aktiivisesti mukana messujen toteuttamisessa.
Erityismessut ja sanajumalanpalvelukset viikon aikana ovat olleet suosittuja. Sunnuntain
messujen kävijämäärät ovat jonkin verran laskussa. Yksi selittävä tekijä on alueseurakunnan
kanttori-tilanne kertomusvuoden aikana. Pitkään virassa ollut kanttori siirtyi toiseen
alueseurakuntaan, perinteinen kirkkokuoro lakkautettiin ja on jouduttu käyttämään
sijaiskanttoreita. Näillä on ollut suora vaikutus sunnuntain messujen kävijämäärään.

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen eri toimialueilla

Toteutumiseen 1.Seurakuntalaisen osallisuuden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Rohkaistaan ja aktivoidaan "jo mukana olevia seurakuntalaisia" kutsumaan muita mukaan.
tähtäävä keino 2
1.Miten näkyi jumalanpalveluselämässä
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Onko tullut uusia vastuunkantajia

Arviointi:

3. TAVOITE

Uusia vastuunkantajia on tullut ennen kaikkea messujen jälkeiseen kirkkokahvitoimintaan.
Kirkkokahvit messujen jälkeen on koettu luonnolliseksi jatkeeksi jumalanpalveluselämää ja sillä on
Vaajakokella jo pitkä perinne. Kirkkovuoden kiertoon liittyvät suuret juhlat ovat keränneet uusia ja
jo toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia toteuttamaan messua ja sen jälkeistä tapahtuamaa.
Näitä ovat esim. Yhteisvastuukeräyksen aloitus, Sadonkorjuumessu ja seurakunapiirien ja
erilaisten yhdistysten kirkkopyhät. Vapaaehtoisten rohkaisussa on pyritty kohtaamaan erilaiset
alueella toimivat piirit, kerhot, ja muut ryhmät kumppaneina. Heidän kanssaan on tehty yhteisiä
sopimuksia toimitilojen ilmaisesta käytöstä vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

"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:

Arviointitapa ja
mittarit:

2.Mitä vaikutuksia toimintaan
"Naulaa teesit kirkon seinään"-projekti on yksi vaihtoehto alueseurakunnan Reformaation
merkkivuoden lukuisista tapahtumista. Kertomusvuoden aikana projektia ei vielä aloitettu.

Arviointi:

4. TAVOITE

Kirkon tilat ovat terveet ja puhtaat.

Toteutumiseen Sisätilojen ilmanlaatu tutkitaan ja tehdään tarpeelliset korjaukset ja huollot
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Työntekijät panostavat omaehtoisesti siisteyteen
tähtäävä keino 2
1.Työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työskentelytilat ovat asialliset ja puhtaat.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Työntekijöiden työtilat ovat siistit ja asialliset - ylimääräinen roina on suljettujen komeroiden
takana.
Kirkon toimitiloihin on kiinnitetty huomiota . Työterveyden tiimi on tehnyt työpaikkakäynnin jonka
raportti on toimitettu kiinteistötoimistolle. Työntekijöiden toimitiloihin on saatu uusia, asiallisa
toimistokalusteita, jotka ovat parantaneet ilmanlaatua ja on helppo pitää siistinä ja puhtaana.
Kirkon ja seurakuntasalien ilmanvaihtoon on kiinnitetty huomiota, huolto- ja korjaustoiminpiteitä
tehdään tarpeen mukaan. Työntekijät eivät ole sisäilman vuoksi oireilleet niin, että se olisi
Arviointi:
aiheuttanut sairauspoissaoloja.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Ympäristöasiat pidetään esillä viikkotoiminnassa, leireillä ja retkillä. Myös työntekijät ohjaavat toiminnallaan
ja esimerkillään.
Ympäristöasiat ovat tulleet luonnolliseksi ja itsestään selväksi osaksi työpaikan ja
seurakuntatoiminnan arkityötä niin kirkolla kuin leireillä ja retkillä. Työntekijät ovat sisäistäneet
hyvin ympäristöasiat.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaatiomerkkivuoden ja Suomen 100 vuotisen itsenäisyyden huomioiminen eri toimialueillla,
johtaman "Omenapuuprojektiin" aktiivinen osallistuminen.

YSP:n

