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Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2014:
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.
Missä määrin työalat ovat osallistuneet päiväjumalanpalvelusten ja erityisjumalanpalvelusten
Arviointitapa ja suunnitteluun ja toteutukseen.
mittarit:
Vapaaehtoisten avustajien määrän kehitys.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Lastenohjaajat ovat osallistuneet tarkkailijoina tavallisiin messuihin tavoitteena selvittää, miten
lapsinäkökulma voidaan paremmin ottaa huomioon perusmessuissa:pehmolelut ns.kirkkokaverit,
lasten omat matot kuorin edessä, havaintovälineet yms. Lapsiperheiden osallistuminen on
lisääntynyt. Diakonit säännöllisesti mukana messuissa, nuoret messuissa retkien päätteeksi,
helatorstaista muotoutunut toimiva, seurakuntaa kokoava isosten siunaamispäivä. Uusia
vapaaehtoisia avustajia tullut. Kutsujumalanpalvelukset karkottavat ns. tavallista kirkkokansaa, jos
kutsu esitetään julkisesti. Siirrytään kutsujen osalta kirjeisiin, spostiin tms. Työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä osallistui Jaetut eväät -tapahtumaan.

Säännöllinen raamattuopetus Keltinmäessä, Kypärämäessä ja Kortepohjassa.

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
Toteutunut opetus työntekijöiden johdolla.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko syntynyt uusia raamattupiirejä.

Arviointi:

3. TAVOITE

Säännöllistä raamattutyöskentelyä on ollut työntekijän ohjaamana Keltinmäessä, Kortepohjassa ja
Kypärämäessä. Syksyllä alkoi Kortepohjassa miesten raamattupiiri työntekijän ja vapaaehtoisen
ohjaamana, Kypärämäessä ohjaajana on ollut diakoni. Osallistujia on ollut mukana vaihtelevasti.
Uusia ryhmiä eikä vapaaehtoisia ohjaajia ole saatu. Vapaaehtoisen ohjaama ryhmä
"Hiljentymisryhmä perjantain puolipäivä" on toiminut Kortepohjassa neljättä vuotta.

Hengellisen elämän syventäminen, rukouselämän hoitaminen

Toteutumiseen Sielunhoito ja rukousavun tarjoaminen jumalanpalveluksen jälkeen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirkolla keskustellaan -illat, Kaupunkiretriitti, Taizé-lauluillat.
tähtäävä keino 2
Ovatko tilaisuudet toteutuneet, palaute. Hakevatko seurakuntalaiset tukea hengellisen elämänsä
Arviointitapa ja hoitamiseen.
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Keskustelumahdollisuutta messun jälkeen on pidetty esillä akltiivisesti.Halukkaita on
harvakseltaan, mutta asian esilläpitämistä jatketaan. Syksyllä järjestettiin keskusteluilta hengellistä
väkivaltaa kokeneille. Tilaisuus oli jatkoa vuonna 2013 järjestettlle tilaisuudelle. Osallistujia oli
muutamia, mutta heille tilaisuus oli tärkeä.Kaupunkiretriitti peruuntui vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Taizé-lauluiltoja on Keltinmäessä ollut talvikaudella kerran kuussa, osallistujia on ollut
niukasti. Taizé-messut Kortepohjassa talvisaikaan ovat keränneet väkeä normaalimessua
enemmän.

Toivon ja ilon pääsiäinen 2014

Toteutumiseen Paaston- ja pääsiäisajan virsi-illat, jossa lauletaan kaikki paaston - ja pääsiäisenajan virret.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Ristintien esilläpitäminen
tähtäävä keino 2
Onko tavoite toteutunut
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Paastonaikana laulettiin keskiviikkoiltaisin kanttorin johdolla kaikki paastonajan virret
järjestyksessä. Osallistuneille illat olivat merkittävä kokemus: virsien syvä sanoma avautui
laulajalle, kun virsi laulettiin kokonaisuudessaan. Pääsiäisajan virsi-illat päätettiin toteuttaa vuonna
2015. Kortepohjassa pidettiin kerran viikossa ristintienilta seurakuntalaisen Pirkko Leskisen
maalaamien taulujen äärellä. Tästä päätettiin tehdä paastonajan perinne Kortepohjan kirkkoon.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisen vastuuta siitä. Monisteiden
minimoiminen.
Luomakunnan sunnuntaita vietettiin messussa syyskuun lopussa. Monisteiden määrä on vähetynyt
huomattavasti. Mm. laulujen sanoja heijastetaan kirkkosalin seinälle ja kerran monistettuja laulun
sanoja käytetään uudelleen. Laulujen ym.kuvien heijastaminen kirkkosalin seinälle olisi
huomattavasti helpompaa, jos saliin saataisiin kiinteä, katossa riippuva datatykki.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Jumalanpalveluselämän kehittäminen osallistavammaksi- erityisesti lapset ja nuoret, kutsujumalanpalvelukset,
raamattutyöskentelyn kehittäminen, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskuteluun järjestämällä
keskustelutilaisuuksia, hengellisen elämän syventämistä tukevaa toimintaa.

