ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 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. Viikottainen lähetyspiiritoiminta talvikaudella ja kesäkaudella
erillistapahtumien järjestäminen.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kannustaa seurakuntalaisia osallistumaan oman alueseurakunnan nimikkolähettien jakenttien työn tukemiseen.
1.Antaa vastuuta vapaaehtoisille vastuunkantajille (esim.lähetyspiiri,Rukkanen,myyjäiset).

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Rukkasen hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnassa
tähtäävä keino 2
1. Lähetystuen määrä
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Rukkasen toiminnan aktiivisuus

Vapaaehtoisten vastuunkantajien rooli oli hyvin tärkeä Kohina-torin, sadonkorjuumyyjäisten ja
lähetysmyyjäisten onnistumisessa. Voi sanoa, että ilman heidän panostaan, myyjäiset eivät olisi
onnistuneet. Rukkanen on toiminut myös aktiivisesti. Myyjäiset ja kolehdit ovat tuottaneet hyvin.
Arviointi:

Lähetystyö on esillä Jumalanpalveluselämässä ja kaikessa seurakunnan toiminnassa
konkreettisella ja näkyvällä tavalla.
Toteutumiseen 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.
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE

Heleniuksen perhe vieraili kevättavella lähetyspiirissä ja vanhemman väen päivässä.
Lähetyskohteet ja nimikkolähettiperhe on huomioitu jumalanpalvelusten esirukouksissa,
lähetyspiireissä, seuroissa sekä ja muissa yhteyksissä. Lähetyspyhä toteutettiin
Sadonkorjuumessuna, jossa vieraili Hosainan kuurojen koulun rehtori, ato Tadese Gainore
Etiopiasta.

Seurakuntamatka Israelin lähetyskentälle syyskaudella 2015

Toteutumiseen 1.Seurakuntamatkan tiedottaminen keväällä ja osallistujien kerääminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Matkanjärjestäjän valitseminen
tähtäävä keino 2
1.Toteutuiko matka
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Matkan myönteinen vaikutus, joka näkyy lähetysinnostuksen lisääntymisenä
Seurakuntamatka Israeliin toteutui lokakuussa. Matkalla tapasimme aluesrk:n kummipojan
Hishamin perheineen ja tutustuimme Suomen Lähetysseuran Shalhevetjah-keskukseen. Matkan
myönteinen vaikutus on parhaiten tullut esiint eri tilaisuuksissa, joissa matkasta on kerrottu
sanoin ja kuvin.
Arviointi:

4. TAVOITE

Hosainan teologinen Seminaari uudeksi nimikkokohteeksi(2015-2018) ja työntekijävaihdon
käynnistäminen Seminaarin kanssa
1.Varainkeruu uuden nimikkokohteeseen liittyvän työntekijävaihdon hyväksi

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Nimikkokohteen sisällön määrittely ja kohteen esittely alueseurakunnallle
tähtäävä keino 2
1.Onko työntekijävaihto-ohjelma käynnistynyt
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Miten uusi nimikkokohde on otettu alueseurakunnan työssä huomioon

Seminaaria ei ole otettu nimikkokohteeksi, mutta työntekijävaihto-ohjelma on käynnistynyt
kirkkoneuvoston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Hosainan Teologisen Seminaarin esillä pitäminen ja vuoden 2017 Reformaatiovuoden "Omenapuuprojektin"
toteuttaminen

