ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Korpilahti

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Korpilahden lähetystyön tärkeä osa on srk-piirien tilaisuudet eri kylillä. Lähetystyö on mukana jumalanpalveluksessa,(
mm. kirkkokahvien lähetysinfot), toisten työmuotojen mukana tekemässä yhteisiä tilaisuuksia sekä perinteisissä
lähetystyön tilaisuuksissa, esim. ehtikkojuhla, kauneimmat joululaulut ja lähetysmyyjäiset. Projektina v. 2014 on
suunnitteilla kokoseurakunnallinen matka tutustumaan Korpilahden nimikkolähetin Marja Alastalon työhön
Botswanassa. Toivon ja ilon -pääsiäisen yhteinen toteuttaminen muiden työalojen kanssa.

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

Arviointi:

2. TAVOITE

Lähetystyö näkyy jumalanpalveluksessa
lähettiemme puolesta rukoillaan, lähetyskynttelikköön sytytetään kynttilöitä, mukaan lähettivieraita
ja -järjestöjen edustajia. Kirkkokahveilla lähetysasiaa ja kahvikolehti.
Erit. lähetystyön kirkkopyhät: 1. adventti, ehtikkojuhla, loppiainen. Kolehtikohteita omille
nimikkoläheteille.
Lähetyskannatuksen seuranta
Tilaisuuksien/ kävijöiden määrän seuranta
Ehtikkojuhla jäi tänä vuonna radioitavien jumalanpalvelusten vuoksi pitämättä. Kauneimpia
joululauluja on myös pidetty eri puolilla Korpilahtea, yht. 6 tilaisuutta, osallistujia oli hienot 845h.
Lähettiemme kuulumisia on jaettu Korpilahdella, vierailuja ei tänä vuonna ollut. Tuula oli mukana
Botswanassa, tutustumassa Marja Alastalon työhön, jota on esitellyt matkan jälkeen 11
tilaisuudessa. Lähetysmyyjäiset, "adventtitori" meni loistavasti taasen kaikkien työmuotojen
yhteistyönä, samoin kuin alkusyksyn puistokirkkokin, tämä toteutusmuoto on tosi hyvä
lähetystyön= 20% työpanoksella.Vapaaehtoisia on ollut mukana mm. kirkkokahvien järjestelyssä.
Kirkon kauneimmat toteutettiin eri päivänä ja ilman omaa kanttoria, vapaaehtoisten voimin,
loistavalla tuloksella!
Lähetystyö näkyy lapsi- ja perhetyössä

Toteutumiseen Yhteiset toimintamuodot, esim. "taidetiistait" ja adventtitori
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kerhoihin suunnitellaan lähetystyön teemoja
tähtäävä keino 2
Eri työmuodoilta palautteen kerääminen, arviointikeskustelut
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisilta kerätään palautetta tilaisuuden lopuksi
Lähetystyö oli mukana eri työmuotojen yhteistyönä järjestettävinä tapahtumissa: adventtitori,
puistokirkko ja lasten kauneimmat joululaulut. Olemme pieni työyksikkö, joten isommat
tapahtumat saamme vain eri työmuotojen yhteistyöllä, sekä vapaaehtoisten avustuksella.
Työyhteisömme kanssa jaamme palautetta ja kokemuksia tilaisuuden järjestämisen jälkeen.
Arviointi:

3. TAVOITE

Lähetystyöhön mukaan vaivattomasti, "matalalla kynnyksellä".

Toteutumiseen Lähetystilaisuuksia eri puolilla Korpilahtea: nuotioiltoja, naisten saunaillat kesällä Mutasella,
tähtäävä keino 1 kauneimpia joululauluja
Toteutumiseen Lähetystiimissä edustajat joka seurakuntapiiristä, toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä
tähtäävä keino 2
Seurakuntapiireiltä kerätään palautetta
Arviointitapa ja
mittarit:
Lähetyskannatuksen seuranta

Arviointi:

4. TAVOITE

Seurakuntapiirien toiminta on vähentynyt, mutta kesän lähetysnuotioilloista on tullut mukava tapa
tavata myös kesäasukkaita, niitä oli 7 kertaa. Kirkkomme oli tiekirkkona ja tapuliin laitettiin pieni
"tapulikahvila", jota hoiti kirkon opas sekä joinakin päivinä partiolaiset, jotka saivat sen päivän
tuoton. Samalla oli nähtävänä myös tapulissa olevat museoesineet. Lähetystiimi kokoontui 2
kertaa. Mutasella oli myös miesten saunailtoja kesällä. Tuula osallistunut Jyväskylässä pidettäviin
kaikkien lähetysvastuuhenkilöiden palavereihin, joissa saa ideoita tapahtumia ja tilaisuuksia
varten, kun kuulee toisten kokemuksia.

Lähetystyöllä lisätään tietoisuutta samanarvoisuudesta ja kannustetaan yhteisöllisyyteen

Toteutumiseen Lähetyskenttien terveiset kouluille, srk-piireille ja työyhteisöömme
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Suosittelemme ns. "toisenlaisten lahjojen" käyttämistä.
tähtäävä keino 2
Lähetyskannatuksen seuranta
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntapiireiltä kirjallinen palaute
Botswanan lähetysmatkalta jaettu kuulumisia valokuvin ja matkamuistoin kouluissa,
kirkkokahveilla sekä vierailuilla eri piireissä. Korpilahti-lehdessä oli juttu Botswanan matkasta sekä
etu- että jälkikäteen. Tuliaisia kertyi paljon vietäväksi kummilapsille.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Suosimme tapahtumissamme kimppakyyteja, vältämme kertakäyttöastioita, lajittelemme huolella,
askarrellaan kierrättäen, hankinnat keskitetysti, mahd. luomua tai lähiruokaa
Lähetysnuotioiltoihin ja kauneimpiin joululauluihin työntekijät kulkivat kimppakyydillä.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Jatkamme Korpilahden omaa, perinteistä tapaa tehdä lähetystyötä, ottaen avuksi suuren seurakunnan
mahdollisuudet, tieto ja taito. Myymme omaa adressia, tuotto omille nimikoille.

