ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Jyväskylän seurakunta/Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan lähetystyön tavoitteena on kutsua ja innostaa seurakuntalaisia vastuunkantoon lähellä ja
kaukana. Korostamme pääsiäisen ilosanomaa - Jeesus on ylösnoussut - toiminnassamme.

TAVOITTEET 2014:
Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi.
Toteutumiseen Lähetys jumalanpalveluksissa ja eri tapahtumissa. Lähetys osallistuu diakoniatyön järjestämään
tähtäävä keino 1 pääsiäisajan yhteisvastuutapahtumaan.
Toteutumiseen Lähetys työmuotojen yhteisenä tehtävänä. Osallistuminen Jyväskylän Hippoksella 4.-6.7.2014
tähtäävä keino 2 järjestettäville Kansanlähetyspäiville.
Minkälaisia tilaisuuksia järjestetty.
Arviointitapa ja
mittarit:
Millaisia palautteita on saatu.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Lähetys oli esillä jumalanpalveluksissa, esirukouksissa ja työmuoto järjesti eri tapahtumia ja
seurakuntailtoja.Vapputempaus Lohikoskella ja adventtimyyjäiset Pappilassa tehtiin työalojen
yhteistyönä. Lähetyksen kouluvierailut ja etukäteisrippikouluopetus hoidettiin tiimin nuorisotyön
puolelta. Rippileireillä vieraili YSP:n työntekijöitä. Hengellisen elämän tukemista halusimme pitää
esillä lähetysilloissa. Tämä toteutui rukousaiheisina lähetysiltoina. Yhteisvastuutapahtuma ei
toteutunut odotetusti sääsyistä. Osallistuimme Kansanlähetyspäiville niin katutapahtumiin kuin
varsinaisille juhlille. Keskustan lähetysvastuutyöntekijä Auni Pelkonen oli päävastuussa järjestön
edustajan kanssa sielunhoidon järjestämisessä juhlille. Palaute on ollut myönteistä.

Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti.

Toteutumiseen Lähetysasian ja kansainvälisen vastuun esilläpitäminen ja tiedottaminen. Erityisesti omat
tähtäävä keino 1 nimikkolähetit ja kohteet.
Toteutumiseen Varojen keruu eri lähetyskohteisiin.
tähtäävä keino 2
Tilastot.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät ja kerätyt euromäärät.
Lähetystä ja kansaivälistä vastuuta nimikkotyössämme on pidetty esillä eri tapahtumissa ja niistä
on tiedotettu eri tiedotusväyliä pitkin. Varoja on kerätty eri tapahtumissa esim. Vapputempauksen
tuotto oli 540 € ja Adventtimyyjäiseten 910 €. Tilastoista selviää tapahtumat ja kävijämäärät.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen Seurakuntalaisten kutsuminen vastuunkantoon erilaisiin tehtäviin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Tilastot.
Arviointitapa ja
mittarit:
Millaisia palautteita on saatu.

Arviointi:

Suuria muutoksia edellisiin vuosiin emme ole pystyneet kehittämään. Seurakuntalaisia on kutsuttu
vastuunkantoon. Vapaaehtoiset ovat toimineet sekä lähetyksen että diakoniatyön tehtävissä
aktiivisesti. Leivontatalkoot toteutetaan vapaaehtoisten voimin ja palaute on ollut myönteistä.
Ryhmä on leiponut eri tilaisuuksiin, kirkkokahveille ja myyjäisiin. Keljon käsityöpiiri on
diakonia/lähetyspiiri ja tilastoidaan diakoniatyölle. Piiri on tehnyt käsitöitä myyjäisiin ja osallistunut
leipomistalkoisiin.

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Ekologiset valinnat, kimppakyydit, jätteiden lajuittelu, kävely, pyörily, julkinen liikenne, reilun kaupan
suosiminen, kierrättäminen, kirpputorit ja myyjäiset.
Lähetystyö on pyrkinyt tekemään eklogisia valintoja mahdollisuuksien mukaan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Lähetyksen yhteistyöhankkeet.

