ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 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 2014 painopisteitä ovat pääsiäinen, kansainvälisyys ja yhteyden teema. Erityispiirteenä uudet nimikkolähetit
Senegalissa sekä seurakuntamatka Israeliin keväällä.

TAVOITTEET 2014:
Keskeisestä lähetystyön toiminnasta laaditaan selkeä vuosikalenteri, johon vakiinnutetaan
lähetyspyhät ja isommat tapahtumat sekä lähetyspiirien aikataulut.
Toteutumiseen Lähetystiimi ja yhteistyöryhmä kokoontuvat suunnitellusti ja säännöllisesti. Messukeskeisyyttä
tähtäävä keino 1 vahvistetaan.
Toteutumiseen Vapaaehtoistoimijoiden kanssa järjestetään keväisin toimintasuunnitelmien laadinnan aikaan
tähtäävä keino 2 yhteinen palaute ja suunnittelutilaisuus.
Lähetyksen yhteistyöryhmän palaverit.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoistoimijoiden ja lähetyksen vastuutyöntekijöiden näkemyksistä keskustellaan
säännöllisesti.
Lähetyksen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokoontumisissa sovittiin
keskeisten lähetystapahtumien järjestämisestä sekä pohdittiin lähetystoiminnan kehittämistä ja
käytiin palautekeskusteluja menneistä tapahtumista. Keskusteluja käytiin myös kokoontumisten
ulkopuolella. Lähetyksen vapaaehtoisille järjestettiin keväällä kiitosjuhla, jossa keskusteltiin
lähetystyön alueellisista toimintaedellytyksistä ja tulevista näkymistä. Messukeskeisyyttä tulee
Arviointi:
edelleen vahvistaa senkin vuoksi, että vapaaehtois- ja työntekijäresurssit ovat vähenemässä.
Vuoden aikana järjestettiin muutamia lähetyslounaita messujen yhteydessä. Muutamia
lähettivieraita kävi saarnaamassa. Keväällä seurakuntaan saatiin saarnavieras Senegalin
luterilaisesta kirkosta.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Pääsiäinen painopisteenä.

Toteutumiseen Pääsiäisviikolla järjestetään myyjäiset ja kala-ateria nk. "Ylösnousseen kohtaaminen - lähetyksen
tähtäävä keino 1 sydän" -työnimellä ulkona/sisällä toteutettavassa tapahtumassa.
Toteutumiseen Työmuotojen yhteistä toteutusta vaaditaan.
tähtäävä keino 2
Toteutustahojen välinen keskustelu.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoisten toimijoiden ja lähetyspiirien toimijoiden kanssa käytävä arviointikeskustelu.

Arviointi:

Pääsiäisviikolla päätettiin järjestää ulkopuolisen tahon toteuttama Sapattiateria. Työmuotojen
yhteistä toteutusta ei ollut. Jokainen työmuoto järjesti omalla tahollaan pääsiäistapahtumia.
Sapattiateria keräsi kirkkotorin täyteen väkeä ja tapahtumasta pidettiin. Pääsiäisviikolla järjestettiin
myös pienimuotoisempi hartaus- ja ruokailta, "arabialaisten pääsiäisleivonnaisten ilta", johon
saapui kymmenen henkeä. Tämäkin tapahtuma oli pidetty. Palautteiden mukaan ateriailtoja tulee
järjestää edelleen. Pääsiäisajalla järjestettiin lisäksi myyjäiset Kortepohjassa.

Eri väestöryhmiä ja kokoavia ja monikulttuurista näkökulmaa esilläpitäviä toimintaan
osallistumisen muotoja kehitetään.
Toteutumiseen Kansainvälisyyteen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota erityisesti messujen ja niiden
tähtäävä keino 1 yhteydessä järjestettävien (lähetti)tilaisuuksien kautta.
Toteutumiseen Sapattiaterian ja vastaavien eri kulttuureihin liittyvien aterioiden ja tilaisuuksien järjestämistä
tähtäävä keino 2 jatketaan suunnitellusti.
Erityistilaisuuksista saatu palaute ja kehittämisehdotukset.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät ja tapahtumien tuotot.
3. TAVOITE

Arviointi:

Kuten edellä olevissa kohdissa on mainittu, messujen yhteydessä on ollut lähettitilaisuuksia ja
ateriatilaisuuksia on järjestetty. Lisäksi kevätkaudella järjestettiin Kiinaan ja sen lähetyskenttään
keskittyvä kulttuuritapahtuma yhdessä YSP:n, Keski-Suomen kulttuuriyhdistyksen ja
Lähetysseuran kanssa. Tapahtumassa oli 14 kävijää. Kevätkaudella järjestettiin YSP:n tarjoama,
Iranin kristittyjen tilannetta käsittelevä Huuto Iranista -elokuvailta, johon saapui 17 katsojaa.
Elokuvan pohjalta käytiin vilkasta keskustelua. Haasteena tämänkaltaisille monikulttuurisille
tapahtumille on tiedotus: Kuinka saamme viestin perille? Muun muassa arabialaista leivosiltaa ja
pääsiäisen messuja oli pyritty mainostamaan monikulttuuriselle yleisölle lehdessä ja esimerkiksi
kulttuurikeskus Gloriassa, mutta käytännössä kyseistä kohderyhmää ei saapunut paikalle lainkaan.

Lähetyspiireistä nousevaa keskeistä perustoimintaa vahvistetaan, ja lähetyspiirien
toimintaedellytykset turvataan.
Toteutumiseen Lähetyspiireissä vierailee säännöllisesti lähetyksen vastuutyöntekijä tai lähetyksen alan
tähtäävä keino 1 ammattilainen. Raamattutyöskentelyä vahvistetaan.
Toteutumiseen Lähetyspiirien vastuuhenkilöt kokoontuvat säännöllisesti, ja niiden toiminta rytmitetään keskenään
tähtäävä keino 2 sekä alueseurakunnan vuosirytmin kannalta mielkkäästi.
Nimikkoläheteille kerätty tuki ei laske nykyisestä tasosta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden joukkoon saadaan lisää vakinaisia toimijoita ja säännöllisiä
kävijöitä. Keskustelu ja arvointi toteutuvat kahdensuuntaisesti.
Lähetyspiireissä on vierailtu säännöllisesti lähetyspapin, lähetyssihteerin ja lähetysalan
ammattilaisten toimesta. Kortepohjan piirissä näitä vierailuja oli keskimäärin joka toinen kerta, eli
kerran kuussa. Taka-Keljon lähetyspiiri kokoontuu kerran kuussa ja jokaisella kerralla työntekijä on
paikalla. Viikottain kokoontuvassa Keltinmäen piirissä käyntejä on vähemmän jo sen vuoksi, että
kokoontumiset tapahtuvat työntekijöiden pääsääntöisenä vapaapäivänä. Työntekijöiden käydessä
Arviointi:
on pidetty Raamattuun pohjautuvia hartauksia. Kesällä pidetyissä kolmessa lähetysnuotioillassa oli
lähettivieras kahdella kerralla. Kuten edelläkin on mainittu, lähetyspiirien vastuuhenkilöt ovat
kokoontuneet säännöllisesti. Vapaaehtoisten joukko on pysynyt määrällisesti samana. Nuorien ja
nuorien aikuisten saaminen mukaan jollakin tavalla on haasteellista. Tuki on pysynyt samalla
tasolla.
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Perehdytetään vapaaehtoiset toimijat lajitteluun ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön.
Suositaan toiminnoissa lähituotteita ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita.
Toiminnassa on käytetty Reilun kaupan kahvia. Myyjäisiin tehtäviä tuotteita on tehty
kierrätysmateriaaleista, kuten kahvipaketeista ja vanhoista vaatteista. Kauppa-asiointi pitäisi
mahdollistaa lähellä olevista kaupoista seurakunnan päätöksin. Lajittelu on tehty asianmukaisesti.
Ulkotilaisuuksissa voi pyrkiä välttämään kertakäyttöisiä astioita.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
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.

