ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

"Muut seurakuntatilaisuudet" käsittää erityisesti jumalanpalveluselämän, kasuaalitoimitukset ja muun seurakuntatyön
kuten pienpiiritoiminnan, seurat, naisten ja miesten tapahtumat ja sielunhoitotyön. Seurakuntatilaisuuksien
painopisteenä on tänä vuonna luterilaisen teologian painotukset reformaation juhlavuoteen liittyen.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen Järjestämme luterialisen uskon ytimeen liittyvän luentosarjan omien työntekijävoimin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Luentosarjan suunnittelu työyhteisössä ja laadukas tiedottaminen.
tähtäävä keino 2
Miten luentosarja toeteutui, seurakuntalaisten palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujien määrä.

Arviointi:

2. TAVOITE

Oman alueseurakunnan pappien toimesta luterilaisen uskon ytimeen liittyviä luentosarjoja
pidettiin kevättalvella neljä. Keskimäärin tällä luentosarjalla oli n 20 osallistujaa. Tämän lisäksi
syksyllä oli Raamattu-luentosarja Galatalais-kirjeestä, jonka piti Kari Valkonen. Tässä
luentosarjassa painotuksena oli Lutherin teologian ydinajatuksia. Osallistujia oli keskimäärin 60
osallistujaa.

Osallistava jumalanpalveluselämä

Toteutumiseen Monipuolinen musiikkiryhmien käyttö
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Erilaisten ihmisryhmien huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa sekä vapaaehtoisten
tähtäävä keino 2 vastuunkantajien rekrytointi
Miten musiikkiryhmien monipuolinen käyttö on näkynyt jumalanpalveluselämässä
Arviointitapa ja
mittarit:
Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä

Arviointi:

3. TAVOITE

Alueseurakuntamme kanttori jäi opintovapaalle syksyllä. Tästä johtuen musiikkiryhmiä ei
jumalanpalveluksissa ole ollut niin usein kuin oli suunniteltu. Messuja pidettiin Vaajakosken
kirkossa yhteensä 54, joissa kävi keskimäärin 76 ihmistä, joka on vähän korkeampi kuin
aikaisempina vuosina. Osallistavaan jumalanpalveluselämään liittyi myös lokakuussa toteutettu
kehittämisprojekti, jonka yhtenä näkyvänä osana oli kirkon penkkien uusi järjestys. Kokeilusta
saatu palaute huomioitiin jatkotyöskentelyssä. Musiikkiryhmistä ja osallistujista kts. edellä.

Seurakuntayhteyden vahvistaminen

Toteutumiseen Rohkaistaan ja aktivoidaan jo mukana olevia seurakuntalaisia kutsumaan uusia ihmisiä
tähtäävä keino 1 osallistumaan seurakunnan toimintaan.
Toteutumiseen Sitoutetaan jo toimivia seurakuntalaisia uusiin vapaaehtoistehtäviin.
tähtäävä keino 2
Uusien ihmisten osallistuminen eri tapahtumiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Sitoutuminen vapaaehtoisuuteen lisääntyy.

Arviointi:

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

Vaajakosken alueseurakunnan vapaaehtoistyö näkyy parhaiten musiikkityössä ja erilaisissa
tempauksissa ja kertaluotoisissa tapahtumissa. Vapaaehtoisten määrää ei ole voitu tarkkaan
laskea, koska siitä ei pidetä varsinaista tilastoa. Vapaaehtoisia on kutsuttu mm. musiikkiryhmiin,
Yhteisvastuukeräykseen, Joulukuvaelmaan jne. Tölskän ja Oravasaaren seurakuntaillat ovat
toteutuneet täysin seurakuntalaisten toimesta kodeissa. Työntekijä on ollut mukana
seurakuntaillan toteutuksessa.

Martti Lutherin vierailut kouluissa ja seurakunnan tapahtumissa
Yhteydet kouluihin Martti Lutherin vierailuista ja ajankohtien sopiminen sekä etukäteisinfon
antaminen kysymyksiä varten
Mahdollisten muiden Martti Luther-vierailujen kartoittaminen ja suunnittelu. Martti Lutherin
valitseminen työyhteisöstä.
Miten Martti Luther otettiin vastaan kouluissa ja muissa vierailupaikoissa
Osallistujamäärät tapahtumissa, miten reformaatiojuhlavuosi näkyi eri tilaisuuksissa
Reformaatio-merkkivuoden projektina suunniteltiin Martti Lutherin vierailuja eri tilanteisiin. Tästä
tavoitteesta on työntekijöistämme vastannut erityisesti kappalainen Arto Kauppinen. Lutherin
vierailuista mm. Vaajakosken Kohinoissa, rippikoululeirillä, että Joulukuvaelmassa on tullut
runsaasti myönteistä palautetta.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Kierrätyksen esilläpitäminen seurakunnan tiloissa ja toiminnoissa

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
"Kohti kumppanuutta" - osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan syventäminen.

