ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämän kehittämiseen entistä osallistavammaksi osallistuvat sekä eri
työalat sekä vapaaehtoiset. Olohuonetoiminta kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Eri työmuodoissa pidetään esillä
hengellistä syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä. Alueseurakunnassa toimii maallikoiden
ohjaamia hengellisen syventämisen ryhmiä. Kypärämäessä toimitaan hajautetuissa tiloissa.

TAVOITTEET 2013:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme sinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Toteutumiseen Hengellisten sisältöjen syventäminen lapsi- ja perhetyössä sekä nuoriso- ja rippikoulutyössä,
tähtäävä keino 1 lastenohjaajan kotikäynnit kastekodeissa, palaute, nuorten parempi integrointi jp-elämään.
Toteutumiseen Läsnäolon lisääminen kouluissa, päivänavausten sisältöjen tarkempi suunnittelu,
tähtäävä keino 2 koululaiskirkkojen suunnittelu ja toteutus koulujen kanssa.
Lapsi- ja perhetyössä on syvennetty lasten ehtoollinen -projektia yhdessä lastenohjaajien ja
pappien kanssa pyrkimällä löytämään käytännön tapoja ehtoollisen avaamiseen lasten
vanhemmille. Projektilla pyritään lisäämään lasten ehtoollisellakäyntiä. Nuorten parempi integrointi
jp-elämään on käynnistymässä isoskoulutuksen sisältöjen kautta. Lastenohjaajat eivät ole
Arviointi:
suorittaneet kastekotikäyntejä resurssipulan vuoksi. Koulujen päivänavauksien sisältöjä ja
toteutustapoja on jatkuvasti kehitetty yhteistyössä koulujen kanssa. Koululaiskirkkoja on
suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä koulujen kanssa ja niistä on saatu hyvää palautetta.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja

Toteutumiseen Informointi jumalanpalveluksissa, olohuonetyössä, netissä, jumalanpalvelusilmoituksissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jokainen työntekijä tiedostaa edustavansa sielunhoidollista, hengellistä ja käytännöllistä apua
tähtäävä keino 2 tarjoavaa yhteisöä ja että hän itse voi tarjoata tätä apua.
Messun jälkeisen sielunhoitomahdollisuuden käyttö on lisääntynyt huomattavasti sen jälkeen, kun
asia sanoitettiin uudelleen esirukousmahdollisuuden suuntaan ja kun mahdollisuudesta kerrotaan
jokaisen messun päätteeksi muiden ilmoitusasioiden yhteydessä. Huhtikuun rukouskoulutus, johon
työntekijät lukuunottamatta lastenohjaajia osallistuivat, lisäsi työntekijöiden valmiuksia kohdata
Arviointi:
erilaisista hengellisistä perinteistä tulevia ihmisiä.

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Arviointi:

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämäänosallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Aktiivinen rekrytointi erilaisiin vapaaehtoistehtäviin periaatteella "kutsu kaverisi", Suurella
sydämellä - sivuston parempi hyödyntäminen tehtäviä tarjoamalla.
Vapaaehtoisten kouluttaminen hartauksien ja erilaisten pienryhmien pitämiseen. Olohuonetyön
sisältöjen kehittäminen.
Suurella sydämellä -sivustoa on käytetty, mutta sen kautta ei ole saatu enempää toimijoita kuin
ennenkään. Uusia vapaaehtoisia on sen sijaan saatu projektiluonteisiin tehtäviin kuten
konfirmaatiomessuväen, Kauneimpiin joululauluhin tulevien liikenteenohjaukseen, Nasta jutturenkaanvaihtotapahtumaan. "Naulakkovartija"- toimintaa kehitetään edelleen. Kouluikäisten
avoimiin oviin eli Kirkkikseen sekä perhekerhoihin on saatu kerhomummoja ja - pappoja.
Vapaaehtoisia hartaudenpitäjiä on koulutettu, mutta heidän hoitamiensa hartauksien määrä on
ollut vähäinen. Toimijoiden ja mielekkään toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi.

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta
sekä kehitämme toimintamme arviointia.
Toteutumiseen Toiminnan tarkempi etukäteissuunnittelu ja viimeistely ideasta toteutukseen sekä viestinnän
tähtäävä keino 1 tarpeiden parempi ennakointi.
Toteutumiseen Laaditaan alueseurakunnan kuukausittainen tapahtumakalenteri, johon työmuodot kirjaavat kunkin
tähtäävä keino 2 kuukauden tärkeimmät tapahtumat. Kalenteri viedään nettiin.
Suunnitelmallisuus, toteutus ja viimeistely sekä viestinnän mahdollisuuksien käyttö vaativat
jatkuvaa huolenpitoa. Katrina-ohjelman kautta ajankohtaiset tapahtumatiedot siirtyvät suoraan
nettisivuille. Tapahtumien kuvauksiin nettisivuille pitää kiinnittää parempaa huomiota.
4. TAVOITE

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisen vastuuta siitä sekä ohjataan
ihmisiä ympäristöystävällisiin käytännön valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn ja kävelyn suosiminen,
kertakäyttöastioiden välttäminen, monisteiden minimointi, turhat valot pois.
Ympäristötyö on toteutunut suunnitellulla tavalla.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen monipuolistamalla vapaaehtoistoimintaa ja siihen kouluttamista,
alueseurakuntaidentiteetin vahvistaminen, musiikkityön äänentoistoprojektin loppuunsaattaminen,
jumalanpalveluselämän vahvistaminen. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskuteluun järjestämällä
keskustelutilaisuuksia.

