ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Lisätään lähetystietoutta kaikkien työmuotojen kautta eri ikäisille seurakuntalaisille. Erityisesti pidetään esillä ja
tuetaan oman alueseurakunnan nimikkolähetystyötä Tansanian kirkon nais- ja perhetyössä sekä Riitta Luumen työtä
Israelin arabikristittyjen parissa. Työtupa aloittaa kummitoinnan tukemalla Riitta Luumen työalueella sijaitsevia kouluja
ja koko alueseurakunta tukemalla vapaaehtoisvaroin koululaisia Kolumbiassa. Työtupatoiminnan, kolehtien,
myyjäisten ja muiden tapahtumien avulla kerätään varoja lähetystyön tukemiseen. Yhteisissä jumalanpalveluksissa
rukoillaan lähetystyön puolesta. Kouluttautuminen ja lähetysjärjestöyhteistyö.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Olemme rohkeasti hengellisiä. Toteutamme yhdessä yhteisiä jumalanpalveluksia.

Toteutumiseen Tuomme jumalanpalveluksiin lähetysteemoja ja -rukousaiheita. Tiedotamme lähetys- ja erityisesti
tähtäävä keino 1 nimikkotyöstä viikkotoiminnassa, kirkkokahvi- yms. tilaisuuksissa.
Toteutumiseen Otamme lähetyksen vapaaehtoisia mukaan jumalanpalvelusavustajiksi.
tähtäävä keino 2
Toimintakertomusten sisältämät tiedot.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoisten määrän seuranta lähetysaiheisissa tilanteissa.
Seurakunnassamme on ollut useita lähetysaiheisia jumalanpalveluksia, joissa on ollut
vapaaehtoisia avustamassa. Kirkkokahveilla on ollut eri henkilöitä kertomassa lähetystyöstämme.
Kouluikäisten talvileirin teema oli Lähetystyö.
Arviointi:

Välitämme reilusti. Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja
kansainvälisesti.
Tarjoamme mahdollisuuksia toimia lähetystyön hyväksi esim. työtupatoiminnan, myyjäisten tai
Toteutumiseen
torstaikahvitoiminnan kautta. Aloitamme työtuvalla kummityön kolmessa palestiinalaiskoulussa
tähtäävä keino 1
sekä koko alueseurakuntana kolumbialaisten koululaisten hyväksi.
Toteutumiseen Pyrimme lisäämään kaiken ikäisten toiminnassa lähetystietoutta sekä tietoutta maailman hädästä
tähtäävä keino 2 ja tarpeista kaukana ja myös täällä asuvien muualta tulleiden keskuudessa.
Vapaaehtoisten määrän seuranta lähetysaiheisissa tilanteissa sekä vapaaehtoisen kannatuksen
Arviointitapa ja seuranta.
mittarit:
2. TAVOITE

Järjestimme vuoden aikana useita myyjäisiä ja lounaita lähetyksen hyväksi. Torstaikahvitoiminta
jatkui säännöllisesti myös viime vuoden aikana. Keräsimme varoja Kolumbian kummikoululaisille.

Arviointi:

Vahvistamme seurakuntayhteyttä. Otamme seurakuntaamme muuttaneisiin ja kirkkoon
liittyneisiin henkilökohtaisesti yhteyttä.
Toteutumiseen Kutsumme joukkoomme paitsi suomalaisia, myös erityisesti alueemme maahanmuuttajia ja
tähtäävä keino 1 tarjoamme heille mahdollisuutta tuoda omat lahjansa seurakunnan yhteiseen käyttöön.
Toteutumiseen Tuetaan lähetyskasvatuksessa käsitystä siitä, että kaikki ja kaikenlaiset ihmiset täällä ja muualla
tähtäävä keino 2 ovat Jumalalle yhtä arvokkaita.
Vapaaehtoisten määrän seuranta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Esillä olleiden teemojen seuranta.
3. TAVOITE

Alueellamme asuvia maahanmuuttajia on vähän, emmekä näin ole heitä kovin montaa
tavoittaneet.

Arviointi:

4. TAVOITE

Turvaamme toiminnan edellytykset. Tuemme seurakuntamme työntekijöiden hyvinvointia
kiinnittämällä huomiota työyhteisötaitoihin sekä hengellisen elämän vaalimiseen.

Osallistumme työyhteisön kokoontumisiin ja suunnitelmiin. Vapaaehtoistyöntekijöiden työnohjaus.
Toteutumiseen
Rakentava suhtauminen ja luottamuksen osoittaminen työtovereihin sekä vapaaehtoisiin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vapaaehtoinen seurakuntalainen ryhtyy hoitamaan yhteydenpitoa työyhteisömme "ulkojäseneen"
tähtäävä keino 2 Riitta Luumeen Israelissa sekä muihin nimikko- ja kummikohteisiin.
Ilmapiirin aistiminen työ- ja vapaaehtoisyhteisössä. Työn tuloksellisuus (vapaaehtoinen kannatus,
Arviointitapa ja vapaaehtoisten määrä).
mittarit:
Toimivat yhteydet nimikko- ja kummikohteisiin.
Vapaaehtoisemme on pitänyt yhteyttä Israelissa työskentelevään lähettiimme Riitta Luumeen.
Kouluikäiset lähettivät talvileiriltä piirustuksin tervehdyksiä Israeliin.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Lajittelemme jätteet asianmukaisesti. Vältämme käyttämästä kertakäyttötuotteita. Teemme käsitöitä
lähetyksen hyväksi kierrätysmateriaaleista. Suosimme mahdollisuuksien mukaan lähituottajia sekä FTtuotteita ja valmistamme itse toiminnassa käytettävät kahvileivät.
Asianmukainen jätteenlajittelu toimii alueellamme hyvin. Käytämme reilun kaupan tuotteita ja
pääsääntöisesti käytämme itse valmistettuja kahvileipiä.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Pidetään esillä nimikko- ja kummityötä, ystävyysseurakuntien ja maahanmuuttajien asiaa kaiken ikäisten toiminnassa.
Pidetään yllä innokasta ja tuloksellista vapaaehtoistyötä. Pidetään yhteyttä nimikko- ja kummikohteisiin.

