ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetys- ja kansainvälinen diakonia

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Lähetystyön huomioiminen jumalanpalveluksissa ja muissa yhteisissä tilanteissa. Varainhankinta myyjäisten ja
erilaisten tempausten sekä musiikkitapahtumien avulla. Alueseurakunnan nimikkolähettien ja lähetyskohteiden
toiminnan vahvistaminen. Viikkottainen lähetyspiiritoiminta talvikaudella ja kesäkaudella erillistapahtumien
järjestäminen. Reformaation juhlavuoden huomioiminen perustoiminnassa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Lähetystyö on esillä Jumalanpalveluselämässä ja kaikessa seurakunnan toiminnassa
konkreettisella ja näkyvällä tavalla.
Alueseurakunnan lähetyskohteet ovat esillä Jumalanpalveluksen esirukouksessa ja
kirkkokahveilla.
.Kotimaan jaksolla olevat lähetystyöntekijät vierailevat Jumalanpalveluksissa ja muissa
seurakunnan tilaisuuksissa.
Nimikkolähettien vierailut. Lähetysnäyttelyt. Lähetyspyhien määrä.

Arviointitapa ja
mittarit:
Lähetyskohteet ovat olleet esillä jumalanpalveluksissa esirukouksissa. Nimikkolähettien kirjeet
ovat olleet esillä kirkon aulassa ja kirjeitä on pidetty esillä lähetyspiirissä ja muussa toiminnassa.
Lähetystyöntekijät ovat vierailleet lähetyspiirissä.
Arviointi:

2. TAVOITE

Uuden nimikkosopimuksen (Pipliaseura) "sisäänajo" seurakunnan toiminnassa

Toteutumiseen Erilaisissa seurakunnan työmuodoissa ja tapahtumissa asian esillä pitäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pipliaseuran lyhyt esittely kirkkokahveilla 1-2 kertaa.
tähtäävä keino 2
Pipliaseuran toiminta on tunnettua alueseurakunnan alueella.
Arviointitapa ja
mittarit:
Pipliaseuran esittely 1-2 kertaa kirkkokahveilla.
Pipliaseuran esittelyä on ollut kirkkokahveilla ja lähetyspiirissä.

Arviointi:

3. TAVOITE

Vapaaehtoisuuden (talkoolaiset) lisääminen lähetystyön hyväksi

Toteutumiseen Rukkasen huomioiminen toiminnassa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vapaaehtoisten rekrytointi erillismyyjäistapahtumiin.
tähtäävä keino 2
Rukkasen toiminnan aktiivisuus
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko vapaaehtoisia myyjäistapahtumissa.
Rukkanen on toiminut aktiivisesti ja kokoontunut ennen isompia lähetystapahtumia.
Lähetysmyyjäiset, Sadonkorjuumyyjäiset ja Kohinatori ovat toteutuneet hyvin. Kävijöitä ja
talkoolaisia on ollut mukavasti. Erityisesti adventin aikoihin pidettävät lähetysmyyjäiset ovat
vakiinnuttaneet asemansa vaajakoskelaisten keskuudessa.
Arviointi:

Etiopiaan suuntautuvan matkan suunnittelu ja aktiivinen tiedottaminen yhdessä YSP:n
lähetys- ja kans. välisen työalasihteerin kanssa. (Omenapuuprojekti)
Toteutumiseen Yhteydenotot Etiopiaan ja majoitus- ja kuljetuksen alustava varaaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Ohjelman suunnttelu yhdessä YSP:n vastuuhenkilön kanssa
tähtäävä keino 2
Alustavat suunnitelmat on tehty
Arviointitapa ja
mittarit:
Ohjelma on valmis.
4. TAVOITE

Etiopiaan suuntautuvaa matkaa on suunniteltu ja matka toteutuu helmi-ja maaliskuussa 2018.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Kierrättämisen esillä pitäminen.
Kierrätystä on pidetty esillä ja esim. Kohina-torilla on pidetty pienimuotoinen kirpputori.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Etiopian matka helmikuussa 2018 yhdessä YSP:n lähetyksen ja kansainvälisen toiminnan kanssa.

