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TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Monipuolinen jumalanpalveluselämä, kristillinen kasvatus eri työmuodoissa kaiken ikäisten parissa, rippikoulu,
kirkolliset toimitukset, monipuolinen musiikkielämä, apua tarvitsevien diakoninen kohtaaminen, ryhmätoiminta,
yhteistyö, koulujen, päiväkotien, laitosten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Vuonna 2014 liitymme koko
seurakunnan yhteiseen painopisteeseen ja korostamme pääsiäisen iloa ja riemua. Kesäkaudella huomioimme
Jyväskylässä järjestettävät Kansanlähetyspäivät, syyskaudella seurakuntavaalit. Toimitila-asioiden keskeneräisyydellä
on vaikutuksia toiminnan toteutuksessa.

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

Arviointi:

2. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän monipuolinen kehittäminen
Kaupunginkirkossa erilaisten iltajumalanpalvelusten viettäminen, Lohikoskella tilaratkaisujen
mahdollistamien jumalanpalvelusten viettäminen.
Messuosaaston eli vapaaehtoiset ja työntekijät yhdessä suunnittelemassa ja toteuttamassa
jumalanpalveluksia.
Seurakuntalaisilta saatu palaute, osallistujamäärien kehitys, vaikutus jumalnapalveluksiin
osallistujien tavoittamisessa.

Iltajumalanpalvelusten säännöllinen ohjelma ei toteutunut. Muilta osin jp-elämämme oli rikas ja
monipuolinen, kahden sunnuntain päämessun lisäksi viikottain vietettiin nuorten messu ja
viikkomessu. Näitä täydensivät paastonajan vesper sekä adventtiajan iltarukous, joita järjestettiin
yhdessä seurakuntalaisten kanssa ko. viikoilla joka arki-ilta. Jumalanpalvelustehtävissä olevat
seurakuntalaiset kokoontuivat säännöllisesti Messuosastolla, toiminta oli innostavaa ja
käytännönläheistä perehtymistä asiaan. Lahjaharjun kappeliin siirrettyä jumalanpalveluselämää
koordinoi kappalainen yhdessä kirkkotiimin kanssa. Vaikka kappeli on hieman syrjässä, sen
jumalanpalveluksiin osallistuttiin jopa hieman aiempaa enemmän. Lähitulevaisuudessa täytyy
arvioida, kuinka Lohikosken alueen jp-elämä tullaan järjestämään.
Pääsiäisajan ilon ja riemun näkyminen kirkossa ja seurakunnan elämässä.

Toteutumiseen Pääsiäisajan riemullisten tilaisuuksien (jumalanpalvelukset, konsertit, Yhteisvastuutilaisuus,
tähtäävä keino 1 nuorten Talent show) suunnittelu ja toteutus yhdessä eri työmuotojen kesken.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Osallistujamäärät, seurakuntalaisten palaute, järjestelyissä mukana olevien itsearviointi
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Pääsiäisen ilo korostui toki pääsiäisaikana, mutta sen esillä pitämistä painotettiin pitkin vuotta.
Jumalanpalvelukset ja konsertit toteutettiin pappien ja kanttoreiden johdolla, mutta muita
tilaisuuksia myös koko työyhteisön kesken. Yhteisvastuu-keräyksen puitteissa järjestettiin
perhetapahtuma Viitaniemen rannassa, Kirkkopuistossa diakoniatiimi tarjoili kirkkokahveja.
Mukana oltiin myös Tasaus-keräyksessä kävelykadulla. Samoin Toivolan pihan kanssa tehtiin
yhteistyötä niin pääsiäisen kuin joulun aikana. Joulupihalla järjestettiin ohjelmaa adventtiaikana
viikottain. Kaiken kaikkiaan toimnnan suuntaamista pois omista tiloista on tahtomattamme
ohjannut surkea tilanne toimitilojen suhteen. Meneminen ihmisten pariin on tavoite sinänsä, mutta
pitää olla myös tilat, joihin ihmisiä kutsua. Suljettujen kirkkojen ja evakkotilojen lisäksi erityisesti
Kaupunginkirkon tilanne on huolestuttava, se on mittavien korjausten tarpeessa.
Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Seurakuntalaisten kutsumista mukaan vapaaehtoistyöhön ja toiminnan suunnitteluun eri
työmuodoissa.
Kerromme seurakuntalaisille aktiivisesti seurakuntavaaleista, äänestämisestä ja ehdokkaaksi
asettumisesta eri työmuodoissa.
Osallistujamäärät, lähtevätkö ihmiset liikkeelle.

Arviointi:

4. TAVOITE

Seurakuntalaisia oli mukana eri työmuodoissa: Messuosasto jumalanpalveluselämässä,
pyhäkouluopettajia lapsityössä, diakoniatyössä leivontatalkoissa, vanhustenryhmissä ja YVkerääjinä. Suurin joukko vapaaehtoisia oli nuoriso- ja rippikoulutyössä, kerhonohjaajina ja
isostoiminnassa. Rippikoulun lisäksi nuoret vastasivat useimmiten nuorteniltojen ohjelmasta,
hartauksia myöten. Pappilassa ja Lahjaharjun kappelissa kokoontui lisäksi pienryhmiä
seurakuntalaisten itsensä järjestäminä, esim. miesten-, raamattu- ja Fransiskuspiiri. Senioriforumia järjestettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Seurakuntavaaleihin ihmisiä innostettiin sekä
ehdokkaiksi että toimitsijoiksi. Erityisen poisitiivisena koettiin vaalitempaus Forumin käytävällä
sekä työ äänestypaikoilla toimitsijoiden kanssa. Valitettavasti äänestysaktiivisuus väheni ed.
kerrasta, mutta vaalien teema koettiin hyvänä, sitä oli helppo tarjoilla ohikulkijoille.
Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti.

Vanhustyön projekti, kotikäyntityö, vastaanottotyö,, nuorten aikuisten etsivä työ.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian asiat esillä kaikissa työmuodoissa. YV-keräyksen
tähtäävä keino 2 järjestäminen ja Vastuuviikon viettäminen.
Kohtaamisten määrä ja tavoittavuuden arviointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujamäärät, seurakuntalaisten palaute, vastuuhenkilöiden itsearviointi.
Vanhustyön projekti on jatkunut seurakunnassa jo kolme vuotta. V. 2014 sen puitteissa järjestettiin
Keskustassa joitain yhteisiä tilaisuuksia, ja samoin käynnistyi lähiverkkohanke, joka kokosi yhteen
eri toimijoita tekemään työtä tukea tarvitsevien vanhusten tavoittamiseksi. Diakonian
vastaanottotyö keskittyi keskustaan, kun toiminta Lohikosken kirkolla loppui. Työ tukea
tarvitsevien nuorten aikuisten tavoittamiseksi käynnistyi syksyllä, kun se sisällytettiin yhden
Arviointi:
diakonin tehtäväkuvaan. Työ alkoi luomalla yhteyksiä eri toimijoihin. Samoin käynnistyi
nuorisodiakonian hanke syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Globaalia, diakonista
vastuutamme pidettiin esillä eri lähetystyön tilanteissa, jumalanpalveluksissa ja lähettien vierailujen
yhteydessä. YV-keräystoiminta ja Kauneimmat joululaulut toimivat tässä tarkoituksessa hyvin,
Vastuuviikon teemat sen sijaan eivät saaneet tuulta alleen.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Ekologiset valinnat, ympäristökasvatus jumalanpalveluksissa ja työmuodoidssa, joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen suosiminen aina kun mahdollista, reilun kaupan suosiminen, kierrätys, kirpputorit ja myyjäiset.

Arviointi:

Ympäristövaikutusten huomioiminen edellyttää jatkuvaa kilvoittelua. Eri työmuodoissa suosittiin
kimppakyytejä ja kierrätystä, ympäristökasvatuksessa kunnostautui erityisesti lapsi- ja nuorisotyö.
Kirkon ympäristöohjelman painotukset (kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuullisuus) kuuluivat
jumalanpalvelusten saarnoissa ja rukouksissa sekä rippikoulun sisällöissä. Työmme luonteesta ja
käytännöistä johtuen joudumme valitettavan usein käyttämään omaa autoa. Työtä tulisi voida
organisoida siten, että kevyttä ja julkista liikennettä olisi helpompi käyttää. Alueseurakunnan oma
ympäristötyöryhmä nimettiin syksyllä uudelleen, mutta sen suunnitelmat ja konkreettiset toimet
jäivät odottamaan tulevaa vuotta.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Alueseurakunnan toimitilaratkaisujen edistäminen, rippikouluryhmä Debreceniin

Toiminnalliset tilastot
Alueseurakunnan jäsenmäärä

A3
11
13
30
50
57
A4
11
12
15
16
17
20
70
A5
11
114
60
A6
11
21

Yleinen seurakuntatyö
Pääjumalanpalvelukset
Muut jumalanpalvelukset
Muut seurakuntatilaisuudet
Musiikkiryhmät
Musiikkitilaisuuksia
Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö
Perhekerhot
Päiväkerhot
Pyhäkoulut
Varhaisnuorten ryhmät
Partioryhmät
Nuorten illat ja vastaavat
Isoskoulutus
Diakoniatyö
Asiakaskontaktit (111-113)
Puhelin- ja sähköpostikont.
Ryhmät
Lähetystyö
Kertaluonteiset tapahtumat
Ryhmät ja verkostot

Keskustan alueseurakunta
31.12.2012
19 822 31.12.2013
tilaisuuksia/ osallistilaisuuksia/
ryhmiä
tujia
ryhmiä

osallistujia

31.12.2014
tilaisuuksia/
ryhmiä

osallistujia

114
142
47
3
86

11 063
8 566
4 429
28
10 177

144
150
153
2
77

8 773
10 098
4 413
20
3 803

129
204
152
2
77

9 308
11 119
4 412
22
5 004

198
6
2
9

1 913
65
29
73

176
10
4
6

2 420
82
25
42

146
8
2
8

2 160
66
22
53

26

780
104

23

760
116

25

961
139

6

874
892
112

18
4

323
23

10

833
815
133

10

676
676
153

29
4

708
34

24
4

513
27

Talous
Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimintamenot (ulkoiset)
Toimintakate (ulkoinen)
Toimintatulot (sisäiset)
Toimintamenot (sisäiset)
Toimintakate yhteensä
Vyörytysmenot
Työalakate yhteensä

TP 2012
-18 791,75
1 159 525,19
1 140 733,44
0,00
445 263,84
1 585 997,28
356 436,84
1 942 434,12

TP 2013
-14 001,99
1 224 148,92
1 210 146,93
-16,00
124 674,30
1 334 805,23
783 232,38
2 118 037,61

TA 2014
TP 2014
-13 740,00
1 210 420,00
1 196 680,00
27 856,00
1 224 536,00
1 224 536,00

