ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Monipuolinen ja koskettava jumalanpalveluselämä, kristillinen kasvatus aikuisten parissa, kirkolliset toimitukset,
monipuolinen musiikkielämä, apua tarvitsevien diakoninen kohtaaminen, ryhmätoiminta, yhteistyö alueen eri
toimijoiden kanssa. Raamattu- ja opetusillat. Vuoden 2014 erityispiirteenä Ilon ja toivon pääsiäinen,
Kansanlähetyspäivät Jyväskylässä, seurakuntavaalit.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Kaupunginkirkon jumalanpalveluselämän kokonaisuuden kehittäminen
Erilaisten iltajumalanpalvelusten viettäminen vuorollaan (nuorisomessu, Jazz-messu,
perhemessu, Kohtaamispaikan iltamessu, muut erityismessut)
Messuosaston (=vapaaehtoiset ja työntekijät yhdessä pohtimassa jp-elämän toteuttamista)
toiminnan kehittäminen
Seurakuntalaisilta saatu palaute, osallistujamäärät, vaikutus jumalanpalveluksiin osallistujien
tavoittamisessa

Sunnuntai-iltoihin ajatellut iltajumalanpalvelukset toteutui hieman toisin kuin oli ajateltu. Ainoa
säännöllinen iltamessu toteutui Kohtaamispaikan järjestämänä. Ainoastaan muutama
iltajumalanpalvelus järjestettiin omasta takaa. Nuorteniltamessua vietettiin edelleen viikottain,
mutta arki-iltana, perhejumalanpalvelukset sunnuntaisin, mutta joko aamulla tai klo 15. Sunnuntain
päämessuun saatiin vaihtelua mm. irkkumessun ja muun vaihtoehtoisen musiikin keinoilla.
Jumalanpalveluksiin osallistuttiin hieman edellisvuotta enemmän. Messuosasto kokoontui
toimintakausien aikana kerran kuussa, osallistujia kesim. 10-15/krt. Toiminta oli vireää ja
innostavaa, ja johti myös vapaaehtoisten säännölliseen osallistumiseen jp-tehtävissä.
Viikkomessu torstaisin oli suuri ilonaihe. Läpi vuoden siihen osallistui keskim. 30-40 hlöä.
Lohikosken kirkon jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntatyön kehittäminen
tilaratkaisujen mahdollistamalla tavalla
Tilaratkaisujen mukaan mahdollisten jumalanpalvelusten viettäminen

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pienryhmätoiminta käytettävissä olevissa tiloissa.
tähtäävä keino 2
Seurakuntalaisten ja työntekijöiden kokemusten arviointi, osallistujamäärät
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

3. TAVOITE

Lohikosken kirkosta luopuminen asetti haasteen srk-työlle. Kirkolle jäi vain lapsityön kerhotoiminta
(rivitaloon). Jumalanpalveluspaikkana Lahjaharjun kappeli koettiin kuitenkin hyvänä. Kappeli ei
suinkaan pysyvästi ratkaise tilatarpeitamme, mutta väliaikaisena ratkaisuna se toimii. Siihen
osallistui hieman enemmän väkeä kuin aiemmin Lohikosken kirkossa, keskim. 20-30
hlöä/tilaisuus. Kirkkotiimi koordinoi kappalaisen johdolla toimintaa kappelin tiloissa. Syrjäistä
sijaintia ja kappelin toiminnallisia rajoituksia lukuunottamatta tilat tiloissa oli hyvä järjestää
säännöllistäkin toimintaa. Alakerran kokoontumistila oli sekä aikuistyön pienryhmien että nuorisoja partiotyön viikottaisessa käytössä. Samoin siinä tarjoiltiin kirkkokahvit n. 2 krt/kk.

Pääsiäisajan ilon ja riemun näkyminen kirkossa ja seurakunnan elämässä

Toteutumiseen Pääsiäisen iloa viestittävät konsertit, vähintään 2-3 kpl
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Ilon ja riemun sävyjen korostaminen pääsiäisajan jumalanpalveluksissa
tähtäävä keino 2
Osallistujamäärät, seurakuntalaisten palaute, järjestelyissä mukana olevien itsearviointi
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Pääsiäisajan iloa tahdottiin painottaa, koska paaston- ja kärsimysajan katumusta me osaamme
painottaa muutenkin. Painopistettä ilmentäviä laulutilaisuuksia ja konsertteja ja järjestettiin
kirkoissa useitakin, esim. pääsiäispäivänä, häämusiikki- ja Johnny Cash-konsertti, joka veti kirkon
täyteen. Suvivirren sunnuntai kokosi kirkkopuistoon satamäärin väkeä, samoin Lahjaharjussa
laulettiin yhteislauluja. Jumalanpalvelusten pääsiäisajan jumalanpalveluksissa tavoiteltiin
korostuneesti iloisia sävyjä, mikä toteutui runsaimmillaan irkkumessussa.

Opetustoiminnan kehittäminen

Toteutumiseen Raamattu- ja katekismusiltasarjojen järjestäminen Kaupunginkirkossa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Aikuisten pyhäkoulutoiminnan järjestäminen Pappilassa
tähtäävä keino 2
Sisällön arviointi, osallistujamäärät, osallistujien palaute
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Opetustoiminta raamattuluentojen muodossa toteutui huhti-toukokuussa pappilassa. Tämän
rinnalla pappilassa kokoontui viikottainen raamattupiiri, jossa käytiin läpi kirkkovuoden tekstejä.
Aikuisten pyhäkoulutoiminta jäi odottamaan tulevia aikoja. Aikuistyön jumalanpalveluskasvatusta
palveli erinomaisesti Paastovesper (tuhkakeskiviikosta hiljaiselle viikolle 5 krt/vko ja samaan
tapaan toteutettu Adventtipaaston rukoushetki. Edelleen näemme tarpeellisena säännöllisen
opetustoiminnan, mutta sen järjestämistä on jonkin verran hidastanut viime vuosina vaivannut
tilakurimuksemme. Se on vienyt voimavarojamme säännöllisen toiminnan tieltä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Suosimme reilun kaupan periaatteita. Vältämme turhaa kulutusta. Liikumme lilhasvoimalla ja julkisilla
kulkuneuvoilla aina kun mahdollista. Pidämme esillä ympäristövastuuta. Osallistumme
ympäristötapahtumiin.
Ympäristövaikutusten minimointi ja arviointi edellyttää jatkuvaa kilvoittelua. Vastuullista
tehtäväämme Jumalan luomistyön vaalimisessa pidettiin esillä esim. jumalanpalvelusten
saarnoissa. Alueseurakunnan oman ympäristötyöryhmän toimintaa koetettiin käynnistellä tauon
jälkeen uudelleen, mutta mutta mainittavampia konkreettisia toimia ei ole saatu aikaan. Edelleen
toimintamme edellyttää usein esim. oman auton käyttöä. Työntekijöiden terveysvaikutteista
Arviointi:
liikkumista olemme koettaneet edistää esim. työntekijäkokouksissa, mitä varten meillä on oma
liikuntavastaava.
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