Alueneuvoston kokous 4.6.2015

Liite § 49
liite a Toiminnalliset tavoitteet,
liite b Budjetti 2016

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016

Yht: €

Keltinmäen alueseurakunnan

Toimintasuunnitelma yhteenveto

Yhteinen seurakuntatyö
Tulosyksikkö 1032050000

Toiminnalliset tavoitteet 2016
Budjetti 2016

43.298,-

Diakoniatyö
Tulosyksikkö 1032410000

Toiminnalliset tavoitteet 2016
Budjetti 2016 + erillinen liite perusteluista

33.997,-

Varhaiskasvatus
Tulosyksikkö 1032310000

Toiminnalliset tavoitteet 2016
Budjetti 2016

18.595,-

Lähetystyö
Tulosyksikkö 1032600000

Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2016
Budjetti 2016

2.600,-

Musiikkityö
Tulosyksikkö 10322220000

Toiminnalliset tavoitteet 2016
Budjetti 2016, erillinen liite perusteluista

12.089,-

Nuoriso- ja opiskelijatyö
Tulosyksikkö 1032360000

Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2016
Toiminnalliset tavoitteet opiskelijatyö 2016
Budjetti 2016

24.898,-

Rippikoulutyö
Tulosyksikkö 1032350000

Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2016
Budjetti 2016

8.565,-

Koko alueseurakunta yhteensä

144.042,-

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on monipuolinen ja rikas jumalanpalveluselämä, joka toteutuu pääosin 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 maallikoilla on tärkeä asema erilaisissa tehtävissä. Alueseurakunnassa järjestetään
keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja
Toteutamme tasokkaasti koulujen ja päivähoidon kirkkotilaisuudet, vahvistamme uusilla tavoilla
yhteyksiä kouluihin, jatkamme lasten ja vanhempien kaste-ja ehtoolliskasvatusta.
Järjestämme 2-3 kinkerit eri puolilla alueseurakuntaa, jatkamme raamattuopetusta Keltinmäessä ja
Kortepohjassa sekä erilaisissa ryhmissä.
Saadut palautteet.
Toteutuivatko kinkerit, saatu palaute.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä

Toteutumiseen Kutsut erilaisiin tapahtumiin, yhteydet opiskelijoihin, perheisiin kastekotien, päivä- ja
tähtäävä keino 1 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 mukaan.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Kutsumme seurakuntalaisia erilaisiin toiminnan ja kiinteistötyön projekteihin mm. tilaisuuksien
valvojina, järjestelyiden talkooapuna, jumalanpalvelusavustajina-toiminnan hyvä organisointi.
Rohkaisemme seurakuntalaisia toimimaan myös omaehtoisesti seurakunnan tiloissa. Keinot 1 ja 2
edellyttävät, että käytössä on enemmän avaimia.
Onko saatu lisää toimijoita erilaisiin tilaisuuksiin.
Ovatko seurakuntalaiset kokoontuneet omaehtoisesti myös seurakunna tiloissa.
Valmistaudumme reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017.

Toteutumiseen Valmistelemme mm. kouluja varten näytelmää reformaatiosta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Valmistelemme itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvää toimintaa alueseurakunnassa.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko suunnitelmat.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Opetuksessaa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuuta siitä sekä ohjataan
kaikessa toiminnassa ihmisiä ympäristöystävällisiin valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn sekä kävelyn
suosiminen, kertakäyttöastioiden välttäminen, monisteiden minimointi, turhat valot pois.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen jatkuu, yhteistyöverkostojen vahvistaminen eri toimijoihin jatkuu, kiinnitetään
huomio syrjäytymisvaarassa olevien ja perheiden tukemiseen, henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan
priorisoimalla ja organisoimalla työtä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteinen seurakuntatyö 1032050000

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2016:
Siirrymmen jumalanpalvelusavustajien käyttämisestä jumalanpalvelusryhmien
suunnittelemiin messuihin.
Toteutumiseen Vuoden aikana pyritään löytämään vähintään kolme ryhmän valmistamaa messua Keltinmäessä ja
tähtäävä keino 1 tai Kortepohjassa, esim. asukasyhdistys, taloyhtiö,perhekerho.
Toteutumiseen Ryhmä ideoi messun sisällön ja kokonaisuuden sekä hoitaa kutsut.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko tavoite, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Järjestämme 2-3 kinkerit eri puolilla alueseurakuntaa

Toteutumiseen Kinkerityöryhmä etsii halukkaita koteja/mahdollisia tiloja.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jokaista tapahtumaa varten perustetaan oma valmisteluryhmä, joka hoitaa mm. tarjoilut.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko tavoite, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
3. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista

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

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden kautta.
Verkkosivujen ajan tasalla pitäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Facebook-sivujen säännöllinen päivitys sekä muun some-osaamisen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016

Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoja ja ihmisten vastuuta siitä, Vietetään
Luomakunna sunnuntaita, järjestetään pieni pyhiinvaellus lähiluontoon, minimoidaan monisteet.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Jumalanpalveluksiin pyritään saamaan enemmän vastuuryhmiä, jotka valmistelevat messun yhdessä työntekijöiden
kanssa, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun jatkuu, hengellisen elämän syventäminen on edelleen
keskeinen osa toimintaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 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 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Toteutumiseen Vapaaehtoisten mukaanotto diakonian neuvottelupäiville Turkuun ja hiippakunnalliseen YVtähtäävä keino 1 infopäivään.
Toteutumiseen Seurakunnan yhteiseen diakonian vapaaehtoisten koulutukseen osallistuminen ja osallistaminen.
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisten määrä ja tehtävässä pysyminen. Uusien vapaaehtoisten löytyminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Yksilö- ja ryhmätyönohjaus ja purkupalaverit.
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

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

Vahvistamme toiminnassamme kokonaisalueellista suunnitelmallisuutta ja muuttuvan
toimintaympäristön huomioimista.
Toteutumiseen Tiimityön tukeminen viran sisällä olevien toimenkuvien vahvistamisella. Esim.vanhustyön projektin
tähtäävä keino 1 hyödyntäminen omalla alueella.
Toteutumiseen Avoimuuden ja toimintavalmiuden lisääminen kouluttautumisella, verkostoitumisella
tähtäävä keino 2 (esim.Kortepohjan senioritalot) ja ajantasalla pysyttäytymisellä.
Tiimipalaverit
Arviointitapa ja
mittarit:
Yhteistyötapaamiset ja reflektointi.
3. TAVOITE

4. TAVOITE

Diakonian perustehtävän vahvistaminen suhteessa taloudelliseen avustamiseen.

Toteutumiseen Avustamisen järkeistäminen ja luopuminen avoimista diakoniapäivystyksistä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toiminnallisten ja vertaistuellisten ryhmien ja tapahtumien kehittäminen alueella.
tähtäävä keino 2
Ajankäytön suunnittelun toteutuminen ja resurssien riittäminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vertaistuellisten ryhmien toteutuminen ja reflektio.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Osallistuminen Reilun kaupan viikkoon. Infot olohuoneissa ja tarjoilut reilun kaupan tuotteita.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Yhteistyön syventäminen ja laajentaminen eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa jatkuu. Tiimityön syventäminen ja
kehittäminen jatkuu. Mahdollisiin virkamuutoksiin varautuminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Käynnit MLL:n
perhekahvilassa Vesangassa 2 kertaa kaudessa. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Kirkkisiltapäivätoimintaa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulutoimintaa Keltinmäessä. Erityispiirteinä:
Kypärämäessä toiminta vuokratiloissa ja alueseurakunnan reuna-alueilla ei ole toimintatiloja. Seurakunnan
painopisteet seurakuntalaisuuden tukeminen ja työyhteisön hyvinvointi. Aluesrk:n painopisteeet kristillinen kasvatus,
tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä, kehitämme erilaisia
seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

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

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.
2. TAVOITE

Tuemme vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti ottamalla huomioon myös
monikulttuuriset perheet
1. Tuomme tutuksi kerhoperheiden eri kulttuureja.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Rohkaisemme ylläpitämään myös toisen kulttuurin kieltä ja perinteitä.
tähtäävä keino 2
1. Perheiden aktiivisuus. Saadut palautteet ja havainnointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kiinnostuneisuus toista kulttuuria kohtaan. Saadut palautteet.
3. TAVOITE

Suunnittelemme ja toteutamme seurakuntalaisten kanssa yhteistä toimintaa

Toteutumiseen 1. Iltatapahtuman järjestäminen syksyllä Keltinmäen kirkolle.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Seurakuntalaisten aktivointi kyselyn ja keskustelun avulla yhteiseen tekemiseen.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko tapahtuma?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Saadut palautteet ja ideat
4. TAVOITE

Työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen työyhteisössä

Toteutumiseen 1. Toteutamme kyselyn työkavereiden toiveista virkistyä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Järjestetään kevätkaudella yhteinen elokuva-ilta Keltinmäen kirkon nuorisotilassa.
tähtäävä keino 2
1. Kyselyn palautteet ja saadut toiveet
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Valmiin ympäristökasvatusmateriaalin hyödyntäminen kerhotoiminnassa. Huomioidaan toiminnassa
valtakunnallinen vihervuosi 2016. Ympäristöaiheisten linkkien ja -virikkeiden jakaminen sosialisessa
mediassa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
v. 2016 reformaation 500 v.- juhlavuoteen ja v. 2017 Suomen itsenäisyyden100 v. -juhlavuoteen valmistautuminen.
Alakouluille suunnitellaan Luther-aiheinen näyttely/näytelmä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan useiden säännöllisten toimintojen kautta. Niissä vapaaehtoisten toimijoiden
osuus on merkittävä. Keskestä perustoimintaa ovat lähetyspiirit, lähetystyön teemaessut, lähetyslounaat ja -kahvit
seköä myyjäiset, erilaiset musiikkitilaisuudet ja -tapahtumat sekä lähetyksen nuotioillat. Toiminnassa keskeistä on
alueseurakunnan nimikkolähettien työn esilläpitäminen sekä lähetystyön tukeminen kerätyin varoin. Lähetystyö
toteutuu eri työmuotojen oman toiminnan kautta ja se läpäisee kaiken alueseurakunann toiminnan.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Lähetyskasvatus on osa lapsi- ja perhetyön sisältöä.

Toteutumiseen 1.Päiväkerhoissa toteutettavat lähetyselämykset.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Päiväkerhoissa toteutettavat lähetyselämykset.
tähtäävä keino 2
1.Oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Saatu palaute.
2. TAVOITE

Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä seurakuntalaisten kanssa lähetyskannatusta
lisäävää toimintaa.
1.Lähetyspiirien ja myyjäisten toimintaedellytysten tukeminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Lähetyslounaat ja -tapahtumat.
tähtäävä keino 2
1.Osallistujamäärä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Tuotto
3. TAVOITE

Lähetysvastuutyöntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen työyhteisössä.

Toteutumiseen 1.Lähetysvastuun jakautuminen osaksi kaikkien työalojen työtä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Lähetysaktiivisuuden lisääntyminen seurakuntalaisten keskuudessa.
tähtäävä keino 2
1.Oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Saatu palaute.
4. TAVOITE

Helpotetaan monikulttuurisesta taustasta tulevien ihmisten integroitumista toimintaan.

Toteutumiseen 1.Kohdataan avoimesti kirkolle tulevat monikulttuurisesta taustasta olevat henkilöt.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Tarjotaan osallistumismahdollisuuksia kaikkeen toimintaan.
tähtäävä keino 2
1.Oma arvio.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Saatu palaute.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Perehdytetään vapaaehtoiset toimijat lajitteluun ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Koko alueseurakunnan tasolla tiedostetaan, että lähetystyö läpäisee kaikkea toimintaa. Lähetystyön luonnetta
kokoavana toimintana pidetään esillä yhteistyössä kaikkien työalaojen sekä eri toimijoiden kanssa. Olemassaolevaa
säännöllistä toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikki jp-elämässä (ml. toimitukset), mus.kasvatus kuoroissa ja rippikoulussa, srk-laulun vaaliminen, hengellisyyden
vahvistaminen musiikin keinoin. Erityispiirteinä valmistautuminen vuoden 2017 juhliin (Kirkon musiikkijuhlat ja
reformaation juhlavuosi).

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Musiikki osallistaa seurakuntalaista jumalanpalveluselämässä

Toteutumiseen 1. Seurakuntalainen voi aktiivisesti ja monipuolisesti osallistua jumalanpalvelusmusiikkiin
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Musiikki on ilmeeltään seurakuntalaista koskettavaa
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko dialogisuus ja onko seurakunta aktiivista osallistumisessaan
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Seurakuntalaisten palaute ja toiveet on otettu huomioon
2. TAVOITE

Musiikki osana hengellistä kasvamista

Toteutumiseen 1. Toiminta kuoroissa syventää seurakuntalaisen kristillisyyttä
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Musiikki tukee seurakuntalaisen rukousta
tähtäävä keino 2
1. Musiikki suunnitellaan ja toteutetaan sisältölähtöisesti, sisältöjä avataan musiikkiryhmissä ja
Arviointitapa ja muillekin seurakuntalaisille
mittarit:
2. Musiikki tukee hiljentymistä, kiitosta ja ylistystä
3. TAVOITE

Musiikki yhdistää erilaiset ihmiset

Toteutumiseen 1. Musiikki pitää esillä laajasti erilaisia kulttuurisia piirteitä ja musiikilliseen ilmaisuun on mahdollista
tähtäävä keino 1 liittyä
Toteutumiseen 2. Musiikin suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään yhteisöllistä näkökulmaa
tähtäävä keino 2
1. Käytetään erilaisista hengellisistä virtauksista ja kansainvälisestikin erilaisista kulttuureista
Arviointitapa ja tulevaa aineistoa
mittarit:
2. Musiikkiryhmät ovat vireitä ja yhteisöllisiä, seurakunnan yhteinen toteutus on painotettu
4. TAVOITE
Toteutumiseen 1.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Turhien matkojen ja monistamisten välttäminen, jätteiden lajittelu, sähkölaitteiden ja valaistuksen käyttö vain
tarpeen mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Kirkon musiikkijuhlat Helsingissä toukokuussa 2017. Reformaation (ja itsenäisyyden) juhlavuosi 2017.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Toiminnan keskuksena on edelleen Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö. Säännöllistä toimintaa ovat
Keltinmäessä ja Kortepohjassa pidettävät nuortenillat ja avoimet ovet. Säännöllisenä toimintana jatkuu myös
isoskoulutus kerran viikossa Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Erityisenä painopistealueena näemme koulujen kanssa
tehtävän yhteistyön muuttuneessa tilanteessa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Nuorten ja nuorten aikuisten avoimen viikkotoiminnan kautta.

Toteutumiseen 1.Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäen ja Kortepohjan kirkoilla.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorteniltoihin osallistuneiden määrä ja palaute. Koetaanko seurakunnan kasvatustoiminta
Arviointitapa ja merkitykselliseksi rippikoulun jälkeenkin.
mittarit:
Luontevien yhteistyötapojen jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa. Myös niiden
nuorten tavoittaminen, jotka eivät ole seurakunnan nuorisotoiminnassa mukana.
Kerhonohjaajien ja ryhmänohjaajien kouluttaminen
2. TAVOITE
Toteutumiseen Kutsumme ja innostamme nuoria kerhonohjaaiksi sekä ryhmien ohjaajiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistamme nuorten kristillistä identiteettiä vaativassa tehtävässä. Tuemme heitä lasten ja
tähtäävä keino 2 nuorten kohtaamisessa säännöllisin tapaamisin.
Kerhonohjaajia ja ryhmänohjaajia on toiminnassamme riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saamamme palaute heidän koulutuksestaan sekä tuesta ja huollosta ohjaajatehtävän
hoitamisessa.
Monimuotoinen yhteistyö alueemme koulujen kanssa.
3. TAVOITE
Toteutumiseen Pohditaan yhdessä koulujen kanssa yhteistyömalleja uudessa tilantessa.
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 rippikouluissakin usein helpompia. Miten yhteistyö koulujen kanssa on
mittarit:
Koululaiset perheineen löytävät mukaan seurakunnan toimintaan.
4. TAVOITE

Alueemme vanhempien nuorten entistä parempi tavoittaminen

Toteutumiseen Kutsumme alueen vanhimpia nuoria kehittämään heille mielekästä toimintaa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nuoria kutsutaan toimimaan seurakunnan eri tapahtumiin ja tehtäviin.
tähtäävä keino 2
Nuorilta saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko nuoria saatu mukaan toimintaan.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateraaleja. Materiaalihankintoja vähennetään.
Sähköisen median enenevä käyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Leiri- ja retkityön ylläpitäminen. Koulutyön haasteisiin vastaaminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Pyritään järjestämään säännöllisesti eri tavoin toteutettuja jumalanpalveluksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
Pyritään sitouttamaan heitä entistä paremmin myös jo olemassaoleviin toimintoihin sekä erilaisiin vastuutehtäviin.
Opiskelijatyön mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä oppilaitostyön kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat ja nuoret
aikuiset löytäisivät paikkansa seurakunnan toiminnassa ja kokisivat seurakuntaan kuulumisen ja uskon merkittävänä
asiana elämässään.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Opiskelijatyön integroiminen enemmän osaksi nuorisotyötä.

Toteutumiseen 1. Nuorisotyön tiimi lähtee yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskelijatyötä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Nuorisotyö huomioi entistä paremmin jo opiskelijoiksi siirtyneet nuoret, sekä pyrkii löytämään
tähtäävä keino 2 heille mielekkään tavan löytää paikkansa seurakunnassa.
1. On löydetty uusia avauksia ja tapoja toimia opiskelijoiden parissa luontevalla tavalla.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Nuoria ja heidän toiveitaan on kuultu sekä saatu heidät osaksi seurakunnan toimintaa.
2. TAVOITE

Opiskelijoita saadaan mukaan jumalanpalveluselämään.

Toteutumiseen 1. Taize-messut jatkuvat ja niitä mainostetaan erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Opiskelijoita kutsutaan toimimaan messun eri tehtävissä.
tähtäävä keino 2
1. Ovatko messut toteutuneet ja niistä saatava palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Onko opiskelijoita saatu mukaan ja heiltä saatava palaute.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Yhteistyötä oppilaitostyön kanssa vahvistetaan.
1. Yhdessä oppilaitostyöntekijöiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia tai projekteja
opiskelijoiden parissa.
2. Pidetään oppilaitostyöntekijät ajan tasalla alueseurakunnan opiskelijoille suunnatuista
tapahtumista.
1. Onko toteutunut. Saatu palaute.
2. Onko tiedotus onnistunut. Saatu palaute.
Opiskelijoille suunnattua tiedotusta vahvistetaan.

Toteutumiseen 1. parikalaa.net sivuston ylläpitäminen alueseurakunnan omien tapahtumien osalta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Luodaan yhteyksiä suoraan oppilaitoksiin ja saadaan sitä kautta tiedotettua alueseurakunnan
tähtäävä keino 2 tapahtumista.
1. Onko viesti saatu perille sivuston kautta. Palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Onko yhteydet saatu luotua ja koettu toimiviksi.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Sähköistä viestintää suositaan entisestään. Kierrätysmateriaalit käytössä mahdollisuuksien mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Oppilaitostyöhön pyritään panostamaan entistä enemmän, onhan alueellamme paljon opiskelijoita. Yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa (oppilaitostyö: papit ja diakoni) lisätään. Pyritään tarjoamaan opiskelijoille luonteva paikka
seurakunnan yhteydessä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 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 2016:
1. TAVOITE

Tutustuttaa nuori monipuolisesti oman alueseurakunnan toimintaan.

Toteutumiseen Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa alueen eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät syksyllä, joissa nuoret tutustuvat alueen jumalanpalveluskäytäntöihin.
tähtäävä keino 2
Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatava palaute rippikoulupassin toimivuudesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Rippikoululaisilta saatava palaute rippikoulupyhästä.
2. TAVOITE

Rippikouluinfot

Toteutumiseen Syksyllä koulussa luokkakohtaisesti pidettävät rippikouluinfot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat opastuksen merkkipassin täyttämiseen.
tähtäävä keino 2
Infot saadaan pidettyä koulussa. Opettajien ja oppilaiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saatava palaute saamastaan ohjeistuksesta.
3. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen Leirikohtaiset vanhempainillat.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteydet rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana.
tähtäävä keino 2
Vanhempainiltojen toteutuminen ja niistä saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vanhempien palaute seurakunnan yhteydenpidosta ja ohjeistuksesta rippikouluun liittyvissä
kysymyksissä.
Alueseurakunnan muiden työmuotojen pitäminen ajan tasalla rippikouluun liittyen.
4. TAVOITE
Toteutumiseen Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarpeelliset tiedot työyhteisölle rippikoulupappien kokouksista. Ajan tasalla pitäminen tärkeisiin
tähtäävä keino 2 päivämääriin tms. suhteen.
Palaverit on pidetty suunnitellusti ja ne on koettu tarpeellisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Muiden työmuotojen antama palaute siitä, onko rippikoulutyötä tehty riittävän suunnitelmallisesti ja
johdonmukaisesti.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysmateriaalien käyttäminen mahdollisuuksien mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Oman alueseurakunnan toimintatapojen huomioiminen ja ylläpitäminen rippileireillä. Erilaisten oppijoiden entistä
parempi huomioiminen. Vanhempien tavoittaminen entistä paremmin.

