ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä
seurakuntalaisten kanssa toteuttaen, kirkolliset toimitukset. Avoin kirkko -toiminta, ryhmätoiminta, Raamattu, Katekismus- ja muu opetustoiminta. Verkostoituminen ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa (esim. kaupunki,
herätysliikkeet, ekumenia, kuorot, musiikkiryhmät, kulttuuritapahtumat, Yläkaupungin yö, Toivolan Vanha Piha).
Vuoden 2016 erityispiirteenä 1)seurakuntalaisuuden tukeminen, 2) reformaation merkkivuoden aloitus 3) työyhteisön
hyvinvointi ja seurakuntatyön toteuttaminen resurssien mukaan.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Olemassa olevissa ryhmissä teemoina vapaaehtoistyö ja luterilainen identiteetti
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä kävelykadulla, Kirkkopuistossa yms. kohtaamassa
tähtäävä keino 2 ihmisiä hyvä asian merkeissä (esim. Tasaus- ja YV-keräys)
1. Teemojen arviointi ryhmissä käytyjen keskustelujen pohjalta, osallistujien palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujien ja tapahtumien määrä sekä toteutuneen toiminnan ja kohtaamisten arviointi
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Kaupunginkirkon roolin kehittäminen hengellisenä keskuksena
1. Rikkaan jumalanpalvelus- ja rukouselämän ylläpitäminen, runkona su 10-messu, viikkomessu ja
virsi- ja lauluhetket.
2. Avoin kirkko - toiminnan edistäminen Kaupunginkirkossa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Aluksi läsnäoloa viikkomessun yhteydessä.
1. Osallistujamäärät, toteutuneen toiminnan arviointi
2. Osallistujamäärät, kohtaamisten ja saadun palautteen arviointi
Opetustoiminta seurakuntalaisuuden tukena

Toteutumiseen 1. Katekismusillat kirkoissa tai pappilassa: Mitä se on - kristittynä eläminen tänään?
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Ajankohtaisia, kirkollisia keskusteluaiheita kirkkokahveilla (kirkkovuoden teemat, lähetystyö,
tähtäävä keino 2 liikkuva seurakunta, kirkko mediassa, ekumenia, ympäristö…)
1. Sisältöjen arviointia, osallistujamäärät ja palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Ohjelmallisuuden vaikutus kirkkokahveille osallistumiseen, teemojen ja vuorovaikutuksen
arviointi
Reformaation merkkivuoden aloitus adventtina 2016
4. TAVOITE
Toteutumiseen 1. I adventin jumalanpalvelusten kokonaisuus (messu Kaup.kko ja Lahjaharju, Hoosianna-kirkko,
tähtäävä keino 1 vesper) reformaation teemalla
Toteutumiseen 2. Reformaation teemat esillä kirkon tiloissa näyttelytauluina adventista lähtien
tähtäävä keino 2
1. Toteutuneen arviointi, osallistujien määrä ja palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lopputuloksen arviointi, seurakuntalaisten palaute
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän roolin kehittäminen aloitteellisena ja kannustavana toimijana
suhteessa 1) seurakuntalaisiin ja 2) seurakunnan organisaatioon sekä työhteisöön. Ympäristökasvatus
kaikissa työmuodoissa ja ikäryhmissä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
1) Reformaation merkkivuoden huomioiminen, 2) Suomi 100 vuotta.

