ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämä on vieraanvarainen ja ottaa erityisesti huomioon, lapset, nuoret ja eri
kulttuureista tulevat. Olohuonetoiminta kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Eri työmuodoissa pidetään esillä
hengellistä syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä. Alueseurakunnassa toimii maallikoiden
ohjaamia hengellisen syventämisen ryhmiä. Alueseurakunnassa järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista
teemoista.

TAVOITTEET 2015:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Toteutumiseen Lasten(ja vanhempien) kaste- ja ehtoolliskasvatus omissa ryhmissä,OPS, lasten ja koululaisten
tähtäävä keino 1 joulu- ja pääsiäiskirkot, pyhäkoulu.
Toteutumiseen Läsnäolo kouluissa, mm. koulukahvilat, yhteyksiä rippikoululaisten koteihin tivistetään ,
tähtäävä keino 2 isoskoulutuslaiset perehtyvät syvemmin jumalanpalveluselämään.
Ovatko lasten ehtoolliskäynnit lisääntyneet,lasten ja koululaisten kirkoista saatu palaute,
Arviointitapa ja pyhäkouluun osallistujien määrä.
mittarit:
Koulujen, oppilaiden, rippikoululaisten vanhempien antama palaute, onko nuorten vapaaehtoinen
osallistuminen jumalanpalveluksiin kasvanut.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
2. TAVOITE
1. TAVOITE

Toteutumiseen Kutsut esim. Maailmojen messuun ja erilaisiin tapahtumiin; yhteydet perheisiin kastekotien, päivätähtäävä keino 1 ja perhekerhojen kautta.
Toteutumiseen Parempi tiedottaminen toiminnasta esim. kulttuurikeskus Glorian kautta.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko tilaisuudet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko saatu lisää maahanmuuttajia ja monikulttuurisia perheitä toimintaan.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
Uusille luottamushenkilöille perehdytystä toimintaan, jokainen luottamushenkilö saa nimikkotyöalan
oman kiinnostuksen mukaan. Hyödynnetään kontakteja ja osaamista.
Alueneuvosto perehdytetään messun sisältöön ja se osallistuu kokonaisuudessaan kerran
vuodessa messun eri tehtäviin.
Kuinka perehdytys onnistui, palaute.

Arviointitapa ja
mittarit:

Onko luottamushenkilöiden osaamista ja verkostoja osattu hyödyntää, kuinka luottamushenkilöt
kokevat oman paikkansa seurakunnassa, palaute.
Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta
4. TAVOITE
sekä kehitämme toimintamme arviointia.
Toteutumiseen Toiminnan hyvä etukäteissuunnittelu ja viimeistely ideasta toteutukseen, erityishuomio viestinnän
tähtäävä keino 1 parempaan ennakointiin.
Toteutumiseen Totuttautuminen varojen keräämiseen erilaisten tempausten ja tapahtumien avulla. Suunnitelmien
tähtäävä keino 2 ja toteutuksen parempi "osumatarkkuus" erityisesti talousarvion osalta.
Onko etukäteisviestintä tapahtumista ollut riittävä, onko käytetty oikeita kanavia,saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Säännöllinen palautekeskustelu tapahtumista ja jumalanpalveluksista.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuta siitä sekä ohjataan
kaikessa toiminnassa ihmisiä ympäristöystävällisempiin valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn ja kävelyn
suosiminen, kertakäyttöastioiden välttäminen, monisteiden minimointi, turhat valot pois.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen monipuolistamalla seurakuntalaisten osallistamista, jumalanpalveluselämän
jatkuva kehittäminen. Osallistuminen yhteiskunnaliseen keskusteluun järjestämällä keskustelutilaisuuksia. Huomion
kiinnittäminen lasten, nuorten ja monikulttuuristen perheiden osallistamiseen. Yhteyksien luominen Kortepohjan
senioritaloihin. Varautuminen reformaation juhlavuoteen 2017.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskusteluryhmät, hengellisen elämän syventäminen: aamurukoukset,
retriitit, yhteydet asukasyhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteyksien luominen alueseurakunnan alueella asuviin
maahanmuuttajiin ja monikulttuurisiin perheisiin, yhteydet Kortepohjan senioritalojen asukkaisiin.

TAVOITTEET 2015:
Jumalanpalvelusten kehittäminen osallistavampaan suuntaan tavoitteena kaikille
ikäryhmille yhteiset jumalanpalvelukset.
Toteutumiseen Työalat tiivisti suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia, osaamisen hyödyntäminen,
tähtäävä keino 1 työntekijöiden jumalanpalvelusosaamisen kehittäminen, kutsujumalanpalvelukset.
Toteutumiseen Vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja koulutus, nuoret ja lapset näkyvät messussa.
tähtäävä keino 2 Painopisteenä maahanmuuttajien ja monikulttuuristen perheiden saaminen mukaan
jumalanpalveluselämään.
Missä määrin työalat ovat osallistuneet jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoisten avustajien määrän kehitys, onko maahanmuuttajia ja monikulttuurisia perheitä
saatu mukaan, toteutuneet kutsujumalanpalvelukset, onko nuorten ja lasten määrä messuissa
Hengellisen elämän syventäminen, rukouselämän hoitaminen
2. TAVOITE
1. TAVOITE

Toteutumiseen Säännöllinen raamattuopetus sekä Keltinmäessä että Kortepohjassa, tavoitteena kokoontuminen
tähtäävä keino 1 myös kesällä.
Toteutumiseen Aamurukoukset, Kaupunkiretriitti, keskusteluryhmät
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko toteutunut, saatu palaute.
3. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskoista ja arvoista

Toteutumiseen Yhteiskunnalliset keskusteluillat kerran vuodessa Keltinmäessä ja Kortepohjassa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirja-/elokuvapiiri Keltinmäessä.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko, osallistujamäärä
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuiko, osallistujamäärä
4. TAVOITE

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden kautta
Uusien verkkosivujen ajan tasalla pitäminen

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Facebook-sivujen säännöllinen päivitys sekä muun someosaamisen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko osaaminen kehittynyt.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015

Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuuta siitä. Vietetään
Luomakunnan sunnuntaita, Monisteiden minimoiminen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Jumalanpalvelusten kehittäminen osallistavammaksi- erityisesi lapset, nuoret, maahanmuuttajat,
kutsujumalanpalvelukset, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, hengellisen elämän syventämistä tukevaa
toimintaa. Yhteyksien luominen Kortepohjan senioritalojen asukkaisiin.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja yhteistä diakonista vastuunkantamista.Alueseurakunnan yhteiset painopisteet
näkyvät tavoitteissa ja niiden toteutustavoissa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Vapaaehtoistyön ja olohuonetoiminnan edelleen kehittäminen.

Toteutumiseen Vapaaehtoisten rekrytointi, tukeminen, kouluttaminen ja vastuullistaminen itsenäiseen
tähtäävä keino 1 työskentelyyn.
Toteutumiseen Olohuonetoiminnan vapaaehtoistyön mahdollisuuksien ja markkinointikeinojen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisten määrä ja tehtävässä pysyminen. Yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä purkupalaverit.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kysely osallistujilta tiedonsaantikanavista ja tiedotuskanavien jatkuva kartoitus
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Määrätietoinen toiminta osallisuuden vahvistamiseksi.
Erilaiset tapahtumat ja tempaukset oman alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Henkilökohtainen kohtaaminen ja rohkaiseminen, sekä erilaisten kanavien löytäminen apua
tarvitseville. Hengellinen, henkinen ja aineellinen tuki asiakastyössä.
Yhteistyö eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa. Tiimikeskustelut.
2.Yksilötyöstä saatu palaute.

Vahvistamme toiminnassamme kokonaisalueellista suunnitelmallisuutta ja muuttuvan
toimintaympäristön huomioimista.
Toteutumiseen Tiimityön tukeminen viran sisällä olevien toimenkuvien (perhe-, vanhus-, päihde -ja
tähtäävä keino 1 mielenterveystyö) vahvistamisella.
Toteutumiseen Avoimuuden ja toimintavalmiuden lisääminen kouluttautumisella ja ajantasalla pysyttäytymisellä.
tähtäävä keino 2
Tiimipalaverit
Arviointitapa ja
mittarit:
Yhteistyötapaamiset ja reflektointi.
3. TAVOITE

4. TAVOITE

Diakonian perustehtävän vahvistaminen suhteessa taloudelliseen avustamiseen.

Toteutumiseen Avustamisen järkeistäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toiminnalisten ja vertaistuellisten ryhmien lisääminen alueella.
tähtäävä keino 2
Ajankäytön suunnitteleminen. Tiimityöskentely.
Arviointitapa ja
mittarit:
Reflektio.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Kierrätys erityisesti olohuonetoiminnassa. Kimppakyydit. Kirpputoritapahtumat.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Yhteistön syventäminen ja laajentaminen eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa jatkuu. Tiimityön syventäminen ja
kehittäminen jatkuu. Pienryhmätoiminta.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Kelltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Yhteistyötä MLL:n
perhekahviloiden kanssa Vesangassa. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Koululaisten Kirkkisiltapäivätoimintaa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulutoimintaa vapaaehtoisvoimin Keltinmäessä.
Erityispiirteinä on kerhojen toimiminen vuokratiloissa Kypärämäessä ja toimipisteiden puuttuminen alueseurakunnan
reuna-alueilta. Kristillinen kasvatus on seurakunnan painopisteenä.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Lasten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja
koulua.
1. Kaste- ja ehtoolliskasvatuksen esilläpitäminen edelleen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Järjestämme perheille, päivähoidolle ja alakouluille pääsiäis- ja joulukirkkoja.
tähtäävä keino 2
1. Havainnointi, oma arviointi. Saadut palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä kirkoissa. Saadut palautteet.

Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti sekä
tuemme maahanmuuttajaperheiden elämää
Toteutumiseen 1. Perhetyön eri menetelmien esim. Vanhemmuuden palikat ym. käyttäminen.
tähtäävä keino 1 Maahanmuuttajaperheiden tavoittaminen yhteistyökumppaneiden mm. neuvolan kautta.
Toteutumiseen 2. Perheolkkarin toiminnallinen perhekahvila-ilta kullakin toimipisteellä.
tähtäävä keino 2
1. Keskusteluaktiivisuus. Saadut palautteet maahanmuuttajaperheiltä. Oma havainnointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä ja palautteet.
2. TAVOITE

3. TAVOITE

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta,vastuullisuutta ja taloudellisuutta sekä
kehitämme toimintamme arviointia
1.Yhteisen suunnittelun lisääminen alueellisesti kerhotoiminnoissa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Facebook-sivujen käyttö. Sähköpostin käyttö kerhopisteiden viestinnän välineenä.
tähtäävä keino 2
1. Suunnittelun toimivuus.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Viestien tavoittaminen ja palautteet.
4. TAVOITE

Kehitämme seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden roolia perhetyön toimijoina

Toteutumiseen 1. Perheolkkariin musisoija esim. musiikkityön kautta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Sopan keittäjiä perheolkkariin ja Puuhamessuun esim. diakoniatyön kautta.
tähtäävä keino 2
1. Löytyykö toimijoita.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toimijoiden määrä ja innostuvuus.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ympäristökasvatus sisältyy koko toimintaan. Otetaan huomioon ekologisuus lelu- ja muissa
materiaalihankinnoissa. Tuetaan koulujen Tuikkujahtia.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Työntekijäresurssin vähentyessä lapsi- ja perhetyön perustehtävien hoitaminen laadukkaasti alueseurakunnan laajalla
alueella. Toiminnan kynnyksen pitäminen mahdollisimman matalana.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 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 se läpäisee kaiken alueseurakunnan
toiminnan.

TAVOITTEET 2015:
Lähetyspiireistä nousevaa keskeistä perustoimintaa vahvistetaan ja lähetyspiirien
toimintaedellytykset turvataan.
Toteutumiseen 1.Lähetyspiireissä vierailee säännöllisesti lähetyksen vastuutyöntekijä tai lähetyksen alan
tähtäävä keino 1 ammattilainen.
Toteutumiseen 2.Lähetyspiirien vastuuhenkilöt kokoontuvat säännöllisesti. Näiden kokousten toiminta rytmitetään
tähtäävä keino 2 keskenään sekä alueseurakunnan vuosirytmin kannalta mielekkäästi.
1. Nimikkoläheteille kerätty tuki ei laske nykyisestä tasosta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden joukkoon saadaan lisää vakinaisia toimijoita ja säännöllisiä
kävijöitä. Keskustelu ja arvointi toteutuvat kahdensuuntaisesti.
Lähetyskasvatus tavoittaa lapset ja nuoret
2. TAVOITE
1. TAVOITE

Toteutumiseen 1. Opetussuunnitelman mukaiset lähetystunnit peruskouluissa. Rippikoulun lähetystunnit. Pyritään
tähtäävä keino 1 saamaan entisiä ja nykyisiä lähettejä näihin.
Toteutumiseen 2. Lapsi- ja perhetyön ryhmissä järjestetään lähetysaiheisia kertoja.
tähtäävä keino 2
1. Työntekijöiden ja työmuotojen väliset palautekeskustelut/ -kokoukset.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Palautteiden ja arvioiden pyytäminen "yleisöltä".
Eri väestöryhmiä kokoavia ja monikulttuurista näkökulmaa esilläpitäviä toimintaan
osallistumisen muotoja kehitetään.
Toteutumiseen 1. Kansainvälisyyteen kiinnitetään huomiota erityisesti messujen ja niiden yhteydessä
tähtäävä keino 1 järjestettävien (lähetti)tilaisuuksien kautta.
Toteutumiseen 2. Sapattiaterian ja vastaavien eri kulttuureihin liittyvien aterioiden ja tilaisuuksien järjestämistä
tähtäävä keino 2 jatketaan.
1. Erityistilaisuuksista saatu palaute ja kehittämisehdotukset.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kävijämäärät ja tapahtumien tuotot.
3. TAVOITE

Kerrotaan seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille lähetystyöstä tutustumalla
lähetysjärjestöjen toimintaan.
Toteutumiseen 1. Kutsutaan lähetysjärjestöjen edustajia kertomaan työstään erikseen järjestettävissä
tähtäävä keino 1 iltatapahtumissa.
Toteutumiseen 2. Hyvä tiedotus tilaisuuksista. Tiedotetaan luottamushenkilöitä.
tähtäävä keino 2
1. Palaute yleisöltä. Kävijämäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteuttajien välinen palautekeskustelu
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Perehdytetään vapaaehtoiset toimijat lajitteluun ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
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.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Opiskelijatyön muotoja alueseurakunnassa vakiinnutetaan järjestämällä säännöllisesti vaihtelevasti toteutettavia
jumalanpalveluksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille, pyrkien myös integroimaan mahdollisimman paljon olemassa
olevan toiminnan pariin ja vastuutehtäviin. Opiskelijatyön mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä oppilaitostyön kanssa.
Toiminnan tavoitteena on, että opiskelijat ja nuoret aikuiset löytäisivät paikkansa seurakunnan toiminnassa, ja
kokisivat yhteyden pyhään, seurakuntaan kuulumisen sekä uskon merkittävinä elämässään.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Opiskelijoita saadaan messuihin

Toteutumiseen 1. Taize-messujen järjestämistä jatketaan molemmissa kirkoissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Otetaan "nuorekkuus" huomioon messuissa, esim. musiikkivalinnoilla. Esimerkiksi Lähdetähtäävä keino 2 kuoron käyttäminen näissä tilanteissa.
1. Eri työalojen toimijoiden väliset keskustelut ja palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kävijämäärät ja kävijöiden palaute.
Opiskelijatyön ja kansainvalisen-/monikulttuurisen-/lähetystyön kohtaaminen messuissa ja
tilaisuuksissa.
Toteutumiseen 1. Järjestetään messuja ja tilaisuuksia, joissa pyritään "kansainväliseen" ja "nuorekkaaseen"
tähtäävä keino 1 ilmeeseen. (Senegal-messu, Maailmojen messu yms.)
Toteutumiseen 2. Suunnataan tiedotusta näistä tilaisuuksista opiskelijoita tavoittaviin tiedotusvälineisiin. (Esim.
tähtäävä keino 2 parikalaa.net.)
1. Kävijämäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kokemusten vaihto eri työalojen edustajien sekä muiden toimijoiden kanssa yhteisesti.
2. TAVOITE

3. TAVOITE

Yhteistyö kokoseurakunnallisen tason ja järjestöjen kanssa.

Toteutumiseen 1. Vastuutyöntekijän yhteistyö järjestötoiminnan kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Osallistuminen kokoseurakunnallisen tason suunnittelu- ja palautefoorumiin.
tähtäävä keino 2
1. Toiminnan kautta saadut kontaktit ja niiden näkyminen alueseurakunnan omassa toiminnassa.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Em. tahojen kanssa käydyt arviointikeskustelut ja vastuiden jakautuminen.
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Alueseurakunnan opiskelijoille suunnattua tiedotusta vahvistetaan.
1. Parikalaa.net-sivuston ylläpitäminen omien messujen ja tapahtumien päivityksillä.
Alueseurakunnan Facebook-sivuston ylläpitäminen työmuodon osalta.
2. Osallistuminen uusien opiskelijoiden viikoille eri yhteisöjen toiminnan esittelyn viikolla syksyllä.
Yhteistyö oppilaitostyön kanssa.
1. Oppilaitostyön toimijoiden välinen palaute- ja kehityskeskustelu.
2. Saatu palaute tilaisuuksista ja kävijäämän seuraaminen ja vertaaminen edellisvuosiin.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Suositaan toiminnassa lähituotteita. Vältetään turhaa paperitulostusta. Sähköistä viestintää tehostetaan.
Tilaisuuksien pitopaikat valitaan huolellisesti ja mielekkäästi.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Edellisvuosien kokemusten perusteella keskeinen toiminta vakiinnutetaan vuositasolla. Yhteistyötä järjestöjen ja
kokoseurakunnallisen tason kanssa jatketaan. Yhteistyö musiikkityön kanssa. Opiskelijatyölle kehittyy säännöllisiä
toimintoja, jotka kokoavat osallistujia kaikista osista alueseurakuntaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

NUORISOTYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskuksena on edelleen Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö. Säännöllistä toimintaa ovat
Keltinmäessä ja Kortepohjassa pidettävät, sekä Keltinmäessä nuorten iltakahvilatoiminta myös kirkon tiloissa
vuoroviikoin kaupungin nuorisotyön vastaavan toiminnan kanssa. Säännöllisenä toimintana jatkuu myös isoskoulutus
kerran viikossa Keltinmäessä mahdollisesti myös Kortepohjassa. Erityisenä päinopistealueena näemme
isoskoulutuksen kehittämisen edelleen. Yhteistyötä koulujen kanssa vahvistetaan.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen avoimen viikkotoiminnan kautta.

Toteutumiseen Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäen ja Kortepohjan kirkoilla sekä
tähtäävä keino 1 iltakahvilatoiminta Keltinmäen kirkolla.
Toteutumiseen Yhteistyön jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorteniltoihin ja iltakahviloihin osallistuneiden määrä ja palaute. Koetaanko seurakunnan
Arviointitapa ja kasvatustoiminta merkitykselliseksi rippikoulun jälkeenkin.
mittarit:
Luontevien yhteistyötapojen jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa. Myös niiden
nuorten tavoittaminen, jotka eivät ole seurakunnan nuorisotoiminnassa mukana.
Isoskoulutuksen edelleen kehittäminen.
2. TAVOITE
Toteutumiseen Isoskoulutuksen sisältöä muokataan ja kehitetään edelleen. Nuoret saavat kokemuksia tekemällä
tähtäävä keino 1 myös muista seurakunnan työmuodoista.
Toteutumiseen Nuorten syvempi perehdyttäminen jumalanpalvelus- ja hartauselämään.
tähtäävä keino 2
Isoskoulutuksen käyneiltä nuorilta saamamme palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Isoskoulutukseen sisällytetään jumalanpalvelusopetusta. Nuoria kutsutaan jumalanpalveluksiin
erilaisiin sovittuihin tehtäviin niin että nuorisotyöntekijät ovat mukana heidän kanssaan.
Kerhonohjaajien ja ryhmänohjaajien kouluttaminen.
3. TAVOITE
Toteutumiseen Kutsumme ja innostamme nuoria kerhonohjaajiksi sekä ryhmien ohjaajiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistamme nuorten kristillistä identiteettiä vaativassa tehtävässä. Tuemme heitä lasten ja
tähtäävä keino 2 nuorten kohtaamisessa säännöllisin tapaamisin huoltaen.
Kerhonohjaajia ja ryhmänohjaajia on toiminnassamme riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saamamme palaute heidän koulutuksestaan sekä tuesta ja huollosta ohjaajatehtävän
hoitamisessa.
Monimuotoinen yhteistyö alueemme 10 koulun kanssa.
4. TAVOITE
Toteutumiseen Seurakuntamme työntekijät laaja-alaisesti vierailevat kouluilla heille tutussa ympäristössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirkkiksen jatkaminen Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Koulupäivystys,oppitunnit,hartaudet.
tähtäävä keino 2
Kouluvierailut tehdään yläasteella ja lukioissa ops:n mukaisesti. Seurakunnan työntekijät tulevat
Arviointitapa ja tutuiksi, kohtaamiset rippikoulussakin usein helpompia.
mittarit:
Koululaiset perheineen löytävät mukaan seurakunnan toimintaan.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateriaaleja. Materiaalihankintoja vähennetään.
Sähköisen median enenevä käyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Panostaminen työssä siihen mikä on välttämätöntä, tärkeätä, tarpeellista, jostain voi myös luopua uuden tullessa
tilalle. Leiritoiminnan lisääminen tai ainakin ennallaan pitäminen. Kirkon isoille juhlille osallistuminen nuorten kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulutyön tehtävänä on antaa rippikouluun osallistuville nuorille kristinopin perusopetusta sekä tutustuttaa heitä
oman alueseurakunnan toimintaan. Tehtävänä on myös tukea nuoria kristillisessä kasvussa sekä vahvistaa heidän
uskoaan.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Oman alueseurakunnan toiminnan tutuksi tekeminen rippikoululaisille.

Toteutumiseen 1. Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa nuoren alueseurakunnan eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Rippikoulupyhät, joissa nuoret tutustuvat alueseurakunnan jumalanpalveluskäytäntöihin.
tähtäävä keino 2
1. Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatu palaute merkkipassin toimivuudesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Rippikoululaisilta saatu palaute rippikoulupyhän sisällöstä.
2. TAVOITE

Rippikouluinfot.

Toteutumiseen 1. Syksyllä luokkakohtaisesti pidettävät rippikouluinfot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat merkkipassin ja opastuksen sen käyttöön.
tähtäävä keino 2
1. Rippikouluinfot saadaan pidettyä suunnitellusti luokittain. Opettajien ja oppilaiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Nuorten antama palaute saamistaan ohjeista.
3. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen 1. Leirikohtaiset vanhempainillat ja niihin panostaminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Yhteydenpito rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana. Haluamme rohkaista
tähtäävä keino 2 vanhempia osallistumaan nuorten kanssa jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle.
1. Vanhemmilta saatu palaute vanhempainiltojen sisällöstä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Vanhempien palaute seurakunnan yhteydenpidosta ja ohjeistuksesta rippikouluun liittyvissä
kysymyksissä.
Alueseurakunnan muiden työmuotojen ajantasalla pitäminen rippikouluun liittyen.
4. TAVOITE
Toteutumiseen 1. Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Säännölliset terveiset rippikoulupappien kokouksista. Työyhteisön ajan tasalla pitäminen
tähtäävä keino 2 rippikouluun liittyvien tärkeiden päivämäärien tms. suhteen.
1. Palaverit on pidetty onnistuneesti ja ne on koettu hyödyllisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Muiden työmuotojen antama palaute siitä, onko rippikoulutyötä onnistuttu tekemään riittävän
suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysmateriaalien käyttäminen mahdollisuuksien mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Oman alueseurakunnan identiteetin vahvistaminen sekä toimintatapojen huomioiminen rippileireillä. Erilaisten
oppijoiden entistä parempi huomioiminen. Vanhempien kohtaaminen, jotta rippikoulu kaikkinensa koettaisiin entistä
paremmin koko perheen jutuksi.

