ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet

Jumalanpalveluselämä: kirkkovuoden juhla-ajat, asuinalueiden, yhteistyökumppaneiden, eri ryhmien
kutsujumalanpalvelukset, Raamattuopetus ja keskusteluryhmät: hengellisen elämän syventäminen, aamurukoukset

TAVOITTEET 2013:
Jumalanpalveluselämän kehittäminen osallistavampaan suuntaan tavoitteena kaikille
ikäryhmille yhteiset jumalanpalvelukset
Toteutumiseen Työalat tiiviimmin mukaan pääjumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, osaamisen
tähtäävä keino 1 hyödyntäminen. Työntekijöiden jumalanpalvelusosaamisen vahvistaminen.
Toteutumiseen Vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja koulutus. Vapaaehtoisten toimittamat laitoshartaudet.
tähtäävä keino 2 Kutsujp:t eri ryhmille.
Työyhteisössä on käyty keskustelua työntekijöiden osallistumisesta jumalanpalveluksiin ja sen
merkityksestä seurakuntayölle ja seurakuntalaisille. Diakonit ovat nykyisin mukana messuissa
säännöllisesti sovitun aikataulun mukaisesti ja osallistvat messun jälkeen tarvittaessa
sielunhoitoon. Lastenohjaajille on hankittu kerhopisteisiin Kirkkokäsikirjat ja opastettu heidät
Arviointi:
käyttämään niitä. Lastenohjaajat osallistuvat kukin vähintään kerran tavalliseen messuun
erityisenä tehtävänään pohtia, kuinka lapset voitaisiin paremmin osallistaa messuissa.
Vapaaehtoisten avustajien määrä on ennallaan, joitakin on tullut lisää lopettaneiden tilalle.
Laitoshartauksien pitäjiä ei ole toistaiseksi juurikaan saatu.Sekä Keltinmäessä että Kortepohjassa
on tehty yhteistyötä asukasyhdistysten ja eri toimijoiden esim. NNKY:n.
Säännöllinen raamattuopetus Keltinmäessä, Kypärämäessä ja Kortepohjassa.
2. TAVOITE
1. TAVOITE

Toteutumiseen Työntekijöiden toteuttama opetus myös valmiissa ryhmissä kuten mm. olohuonetoiminta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Raamattupiirien käynnistäminen myös vapaehtoisten johdolla, raamattupiirin vetäjien koulutus.
tähtäävä keino 2
Tavoitetta ei ole täysin saavutettu. Keltinmäessä on toiminut kerran kuukaudessa aluekappalaisen
ohjaama avoin raamattuopetus, jossa on käyty läpi Luukkaan evankeliumia sekä opetussarja
Ajankohtainen Raamattu, jossa ajankohtaisia kysymyksiä on käsitelty Raamatun valossa.
Kortepohjassa on toiminut vapaaehtoisen ohjaama raamattupiiri.Olohuonetoiminnassa
Arviointi:
raamattutyöskentely ei ole toteutunut. Helmikuussa järjestettiin tapahtuma, jossa innostettiin
ihmisiä osallistumaan Suomen Raamattuopiston Radio Deissä toteuttaman radioraamattupiirin
ryhmiin. Ryhmiä ei syntynyt eikä ohjaajia saatu. Matalan kynnyksen ja profiilin raamattutyöskentely
jatkuukuitenkin alueseurakunnassa.
3. TAVOITE

Hengellisen elämän syventäminen, rukouselämän hoitaminen

Toteutumiseen Hengellinen matkakumppanuus - toiminnan jatkaminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa,
tähtäävä keino 1 rukousopetustapahtuma
Toteutumiseen Taizé-lauluillat, kaupunkiretriitit, hiljaisuuden iltapäivät, ikonimaalausryhmä
tähtäävä keino 2
Hengellinen matkakumppanuus - toiminta ei toteutunut,ei myöskään ikonimaalausryhmä. Tiistaisin
ja torstaisin toimi Keltinmäessä vapaaehtoisten ohjaamat aamurukoukset. Perjantaisin kerran
kuussa Kortepohjassa toimi vapaaehtoisen ohjaama Perjantain puolipäivä -hiljentymisryhmä.
Huhtikuussa järjestettiin yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa seurakunnan yhteiseen
Arviointi:
rukoukseen liittyvä tapahtuma, johon osallistuivat myös työntekijät lastenohjaajia lukuunottamatta.
Tapahtuma antoi erityisesti työntekijöille kokemuksen, kuinka herkkä ja henkilökohtainen asia
rukous on ja kuinka työntekijän tulee osata toimia eri perinteistä tulevien ja eri tavalla toimivien
seurakuntalaisten kanssa.

4. TAVOITE

Kehitämme viestintätaitojamme, erityisesti netin ja facebookin käyttöä

Toteutumiseen Pidämme huolen siitä, että tieto toiminnastamme on riittävän ajoissa seurakuntalaisten tiedossa
tähtäävä keino 1 käytössä olevissa viestimissä: H& E, netti, facebook.
Toteutumiseen Alamme opetella läsnäoloa facebookissa.
tähtäävä keino 2
Työntekijät ovat oman kiinnostuksensa mukaan olleet läsnä facebookissa Tässä riittää haastetta
jatkossakin. Toimintatietojen ajan tasalla pitämisessä riittää niin ikään haasteita. Vesalassa
tapahtuvassa toiminnassa on pientä epäselvyyttä kuka ilmoittelun hoitaa. Tähän asti se on ollut
Vesalan vastuulla, mutta jouuaaton jumalanpalveluksen tiedot olivat jääneet pois lehdestä ja
Arviointi:
nettisivulta. Jatkossa aukot ja päällekkäisyydet pitää selvittää.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisen vastuuta siitä. Monisteiden
minimoiminen.
Alueseurakunnassa vietettiin Luomakunnan sunnuntaita syyskuussa. Monisteita on pyritty
minimoimaan kokouskäytössä sekä jumalanpalveluskäytössä. Työkokouksien muistiot heijastetaan
seinälle ja tallennetaan kaikkien luettaviksi S-asemalle.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Jumalanpalveluselämän kehittämine osallistavammaksi, kutsujumalanpalvelukset, raamattutyöskentelyn kehittämine,
osallistuminen yhteiskunnalliseen keskuteluun järjestämällä keskustelutilaisuuksia, hengellisen elämän syventämistä
tukevaa toimintaa.

