ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämän kehittämiseen entistä osallistavammaksi osallistuvat sekä eri työalat
sekä vapaaehtoiset. Olohuonetoiminta kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Eri työmuodoissa pidetään esillä
hengellistä syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä. Alueseurakunnassa toimii maallikoiden
ohjaamia hengellisen syventämisen ryhmiä. Kypärämäessä toimitaan hajautetuissa tiloissa.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Rikkaasti toteutettu ja syvästi elettyToivon ja ilon pääsiäinen 2014.
Työmuodot suunnittelevat erikseen ja yhdessä pääsiäisajan tapahtumat. Olemassaolevia ja hyviä
käytänteitä vahvistetaan.
Jumalanpalvelusten musiikillisesti ja draamallisesti monipuolinen toteuttaminen yhteystyössä
muusikkojen sekä muiden seurakuntalaisten kanssa.
Osallistujien palaute ja kävijämäärät.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Paaston- ja pääsiäisen aika ovat Keltinmäen alueseurakunnassa vuoden kohokohta.
Paastonaikana toteutettiin Keltinmäessä virsi-illat, joissa laulettiin kaikki paastonajan virret
kokonaisuudessaan. Kortepohjassa vietettiin paastonajan viikottaiset rukoushetket Pirkko
Leskisen maalaamien ristintien taulujen äärellä. Diakoniatyön projektina oli ertyinen viikon kestävä
paastoryhmä. Lasten pääsiäskirkot toteutettiin työntekijöiden yhteistyöllä sekä Keltinmäen kirkolla
että Kortepohjassa sekä kouluilla ja päiväkodeissa. Nämä saivat hyvät vastaanoton.
Jumalanpalvelukset hiljaisesta viikosta toiseen pääsiäispäivään ovat löytäneet oman erityisen
ilmeensä. Pääsiäisajan palveluksissa on osin kävijöitä, jotka tulevat erityisesti juuri näihin
palveluksiin.
Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja
Informointi jumalanpalveluksissa, olohuonetyössä, netissä, jumalanpalvelusilmoituksissa,
perhetyössä.
Jokainen työntekijä tiedostaa edustavansa sielunhoidollista, hengellistä ja käytännöllistä apua
tarjoavaa yhteisöä ja että hän itse voi tarjoata tätä apua.
Ovatko yhteydenotot työntekijöihin lisääntyneet näissä asioissa.

Arviointitapa ja
mittarit:
Sielunhoidolliset keskustelut messun jälkeen ovat lisääntyneet jonkin verran, kun asiaa on pidetty
aktiivisesti esillä. Luonnollisia kohtaamishetkiä syntyy jokaisella työntekijällä erilaisissa yhteyksissä.

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämäänosallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Aktiivinen rekrytointi erilaisiin vapaaehtoistehtäviin periaatteella "kutsu kaverisi", Suurella
sydämellä - sivuston parempi hyödyntäminen tehtäviä tarjoamalla.
Vapaaehtoisten kouluttaminen hartauksien ja erilaisten pienryhmien pitämiseen. Olohuonetyön
sisältöjen kehittäminen.
Onko toimintaan saatu enemmän vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin.

Arviointi:

Uusia vapaaehtoisia on rekrytoitu erilaisiin tapahtumiin kuten renkaanvaihtokampanjaan Nasta
homma sekä konfirmaatiomessujen liikenteenohjaukseen. Myös vapaaehtoisten musiikkiavustajien
määrä on kasvanut. Suurella sydämellä-sivusto koetaan kankeaksi eikä uusia vapaaehtoisia ole
juurikaan saatu näiden sivustojen kautta. Uusien vapaaehtoisten pienryhmävetäjien ja hartauksien
pitäjien koulutus ei toteutunut työntekijöiden virkavapauksien muutettua toimintakalenteria.
Vapaaehtoisia kutsutaan kuitenkin jatkuvasti erilaisiin uusiin tehtäviin.

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta sekä
kehitämme toimintamme arviointia.
Toteutumiseen Toiminnan tarkempi etukäteissuunnittelu ja viimeistely ideasta toteutukseen sekä viestinnän
tähtäävä keino 1 tarpeiden parempi ennakointi.
Toteutumiseen Laaditaan alueseurakunnan kuukausittainen tapahtumakalenteri, johon työmuodot kirjaavat kunkin
tähtäävä keino 2 kuukauden tärkeimmät tapahtumat. Kalenteri viedään nettiin.
Onko tapahtumien viimeistely sujunut hallitusti, onko viestintä tapahtumista ollut riittävä, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Säännöllinen palautekeskustelu tapahtumista ja jumalanpalveluksista.
4. TAVOITE

Arviointi:

Erityistä huomiota on kiinnitetty alueseurakunnan viestintään ja tapahtumailmoitteluun.
Alueseurakunnalle on avattu Facebook-sivut, joita työntekijät päivittävät säännöllisesti. Nettisivuja
on päivitetty,erillisten lehti-ilmoitusten määrä on supistunut minimiin.Suuria tapahtumia on
suunniteltu hyvissä ajoin yli työalarajojen. Palautekeskustelut käydään sekä tapahtuman
toteuttajien kesken että työntekijäkokouksessa. Palautetta tulee säännöllisesti myös
seurakuntalaisilta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisen vastuuta siitä sekä ohjataan
ihmisiä ympäristöystävällisiin käytännön valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn ja kävelyn suosiminen,
kertakäyttöastioiden välttäminen, monisteiden minimointi, turhat valot pois.
Kokouksissa on siirrytty lähes paperittomaan käytäntöön. Toiminnassa on liitytty muiden tahojen
järjestämiin ympäristökampanjoihin esim. tuikkukampanja. Työyhteisön virkistyspäivä pidettiin
yksipäiväisenä kaupunkisuunnistuksena. Luomakunnan sunnuntaina syötiin lähirukiista
valmistettua puuroa. Kaummaksi suuntautuvat työ- ja palaverimatkat tehdään mahdollisuuksien
mukaan aina kimppakyydein. Työntekijät kulkevat työmatkat yhä useammin jalan tai pyörällä.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen monipuolistamalla vapaaehtoistoimintaa ja siihen kouluttamista,
jumalanpalveluselämän vahvistaminen. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun järjestämällä
keskustelutilaisuuksia. Huomion kiinnittäminen lasten ja nuorten osallistamiseen;lapset ja nuoret seurakuntalaisina.

