ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan useiden säännöllisten toimintojen kautta, ja niissä vapaaehtoisten
toimijoiden osuus on merkittävä. Keskeistä perustoimintaa ovat lähetyspiirit, lähetystyön teemamessut, lähetyslounaat
ja –kahvit sekä myyjäiset, erilaiset musiikkitilaisuudet ja –tapahtumat sekä lähetyksen nuotioillat. Toiminnassa
keskeistä on alueseurakunnan nimikkolähettien työn esillä pitäminen sekä lähetystyön tukeminen kerätyin varoin.
Lähetystyö toteutuu eri työmuotojen oman toiminnan kautta ja parissa, ja läpäisee kaiken alueseurakunnan toiminnan.
Vuoden 2013 painopisteitä ovat kansainvälisyys ja lähetyskasvatus.

TAVOITTEET 2013:
1. TAVOITE

Keskeisestä lähetystyön toiminnasta laaditaan selkeä vuosikalenteri, johon vakiinnutetaan
lähetyspyhät ja isommat tapahtumat sekä lähetyspiirien aikataulut.
Lähetystiimi ja yhteistyöryhmä kokoontuvat suunnitellusti ja säännöllisesti.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vapaaehtoistoimijoiden kanssa järjestetään keväisin toimintasuunnitelmien laadinnan aikaan
tähtäävä keino 2 yhteinen palaute ja suunnittelutilaisuus.
Lähetyksen yhteistyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa vuodessa, 3 kertaa keväällä ja 2 kertaa
syksyllä. Ne ovat toimineet lähetyksen työntekijöiden (pappi ja lähetyssihteeri) sekä lähetyspiirien
vastuunkantajien voimin. Tämä kokoonpano on koettu toimivaksi. Ryhmän kokoontumiset ovat
ajoittuneet suurimpien juhlapyhien edelle ja kausien alkuun. Yhteistyöryhmä on toiminut
Arviointi:
hedelmällisenä ideariihenä sekä palautekanavana. Keväällä järjestettiin kiitosjuhla, joka toimi
myös mainittuna palaute- ja suunnittelutilaisuutena.

Vahvistamme lähetyskasvatuksen osuutta toiminnassa, ja sen keinoja kehitetään
edellisvuosista.
Toteutumiseen Yhteydet kouluihin, joissa OPS:n mukaiset lähetystunnit toteutuvat suunnitellusti sekä
tähtäävä keino 1 mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä diakonian kanssa.
Toteutumiseen Rippikoululaisten lähetystunteihin panostamista jatketaan monipuolistamalla niiden sisältöä, ja
tähtäävä keino 2 kehittämällä niitä rippikolulaisia osallistavampaan suuntaan.
Lähetyssihteeri piti suunnitelmien mukaiset lähetystunnit 5-luokilla. Käyntejä tuli yhteensä kolme.
Rippikoululaisille ennen leiriä pidetyt lähetystunnit toteutettiin yhdessä diakonian kanssa. Toimintaa
kannattaa jatkaa samalla pohjalla. Lähetystunnit rippikoululaisille toteutettiin ennen leiriä
yhteistyössä diakonian kanssa. Opetukseen kuului kolme osiota: diakonia, lähetys ja
Arviointi:
kansainvälinen diakonia. Yhteistyö on koettu hedelmälliseksi; diakonian ja lähetyksen linkittyminen
tulee esille. Samoin yhteistyön kautta tuntien ideointiin tulee eri näkökulmia. Lähettien vierailua
tunneilla pidetään hyvänä asiana, konkreettiset kokemukset kiinnostavat rippikoululaisia. Työalan
käytännöt tulevat näin tutuiksi.
2. TAVOITE

Eri väestöryhmiä ja kokoavia ja monikulttuurista näkökulmaa esilläpitäviä toimintaan
osallistumisen muotoja kehitetään.
Toteutumiseen Järjestetään kansainvälinen konsertti yhteistyössä seurakunnan kansainvälisen työn yksikön
tähtäävä keino 1 toimijoiden kanssa.
Toteutumiseen Sapattiaterian ja vastaavien eri kulttuureihin liittyvien aterioiden ja tilaisuuksien järjestämistä
tähtäävä keino 2 jatketaan suunnitellusti.
Kansainvälinen konsertti siirtyi ja päätettiin lopulta toteuttaa myöhemmin vapaaehtoisten esiintyjien
toteuttamana. Sapattiateria järjestettiin ja se keräsi kiitosta. Kävijöitä oli runsaasti. Tämänkaltaisten
tilaisuuksien järjestämisiä kannattaa jatkaa.
3. TAVOITE

Arviointi:

Lähetyspiireistä nousevaa keskeistä perustoimintaa vahvistetaan, ja lähetyspiirien
toimintaedellytykset turvataan.
Toteutumiseen Lähetyspiireissä vierailee säännöllisesti lähetyksen vastuutyöntekijä tai lähetyksen alan
tähtäävä keino 1 ammattilainen.
Toteutumiseen Lähetyspiirien vastuuhenkilöt kokoontuvat säännöllisesti, ja niiden toiminta rytmitetään keskenään
tähtäävä keino 2 sekä alueseurakunnan vuosirytmin kannalta mielkkäästi.
Piireissä on pyritty vierailemaan säännöllisesti. Lähetyspappi on vieraillut jokaisessa Taka-Keljon
piirissä (1 krt/kk). Keltinmäen piirissä (4 krt/kk) pappi on vieraillut mahdollisuuksien mukaan, mikäli
maanantai on ollut työpäivä. Keltinmäen piiriläisiä kohdataan runsaasti myös muussa
viikottaisessa toiminnassa. Kortepohjassa (2 krt/kk) vieraillaan vuorotellen lähetyssihteerin ja
Arviointi:
–papin voimin.
Aikataulujen mahdollistaessa ollaan myös saatu entisiä ja nykyisiä lähettejä vierailemaan
lähetyspiireihin. Vastuuhenkilöt ovat kokoontuneet yhteistyöryhmässä säännöllisesti ja
alueseurakunnan vuosirytmin kannalta mielekkäästi. (ks. kohdan 1. arviointi)
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Perehdytetään vapaaehtoiset toimijat lajitteluun ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön.
Suositaan toiminnoissa lähituotteita ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita.
Ympäristötyötä koskeviin tavoitteisiin on kiinnitetty huomiota, ja niissä on onnistuttu.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Koko alueseurakunnan tasolla tiedostetaan, että lähetystyö läpäisee kaikkea toimintaa. Lähetystyön luonnetta
kokoavana toimintana pidetään esillä yhteistyössä kaikkien työalojen sekä eri toimijoiden kanssa. Olemassa olevaa
säännöllistä toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa, ja kunkin vuoden
aikana järjestetään ainakin kaksi lähetystyön erityistapahtumaa.

