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TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen ja mukana oleminen Tikkakoskella erilaisissa tapahtumissa. Jumalanpal-palvelusten yhteiseen ja kaikkia saavuttavaan
toteuttamiseen pyritään. Panostamme yheydenottoon kirkkoon liittyneisiin ja seurakuntaan muuttaneisiin. Paaston- ja
pääsiäisaika ovat erityisesti "tapetilla". Seurakuntavaalei-hin panostamme omalta osaltamme, ja toivottavasti sitäkin
kautta saataisiin myös vapaaehtoisia lisää, joita aina tarvitaan. Yksittäisen seurakuntalaisen kohtaaminen ja
avuntarpeeseen pyrimme vastaamaan.Soluttautumista eri suuntiin tarvitaan.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia.

Toteutumiseen Jumalanpalvelusavustajat koolle keväällä ja syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jumalanpalveluksen järjestäminen Ränssiin kesäiseen aikaan.
tähtäävä keino 2
Kuluneen vuoden jälkeen näemme, onko tämä toteutettu ja arvio / itsearvio niiden onnistumisesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kuluneen vuoden jälkeen näemme, onko tämä toteutettu ja arvio tilaisuuden onnistumisesta.

Arviointi:

2. TAVOITE

Jumalanpalvelusavustajat olivat koolla kerran syksyllä. Maakuntarovasti Kai Jantunen puhui meille
ehtoollisen teologiasta.Asetettu tavoite toteutui näin puolittain. Avustajia Tikkakoskella on
parisenkymmentä ja meillä on aina vähintään yksi seurakuntalainen avustamassa
jumalanpalvleuksessa. Keskimäärin avustaja on helppo saada. Joskus, erityisesti kesäaikaan se
voi olla haastavampaa.
Ränssissä oli messu elokuun viimeisenä sunnuntaina. Väkeä oli vähän koleahkona päivänä 37 ja
siinä oli lähetysteemaa: Harri Vähäjylkkä saarnasi ja kirkkokahvien jälkeen puhui vielä
lähetystyöstä. Väkeä oli odotettua vähemmän, mutta tulevaisuudessakin kannattaa kesäiseen
aikaan pitää messu Ränssissä. Perinteiseen tapaan Tikkakoskella oli ulkoilmakirkko Sarpatissa
toukokuun lopulla ja siellä väkeä oli 50.
Otamme seurakuntaamme muuttaneisiin ja kirkkoon liittyneisiin henkilökohtaisesti
yhteyttä.
Kirkkoon liittyneisiin yhteyden ottaa aluekappalainen. Joululehden vieminen joulunalla.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Muuttaneiden kutsuminen jumalanpalvelukseen syksyllä, mikäli se on mahdollista sähköpostilla tai
tähtäävä keino 2 tekstiviestillä (ei kirjeellä) Henki ja Elämä -lehden lisäksi.
Kuluneen vuoden jälkeen näemme, onko näin tapahtunut.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kuluneen vuoden jälkeen näemme onnistuttiinko tässä, tekninen suoritus avainasemassa.

Arviointi:

Aluekappalainen otti yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla, taisipa tulla yksi kirjekin lähetettyä,
kirkkoon liittyneille. Puhelinkeskustelut olivat ihan mielenkiintoisia. Aluekappalainen vei
joululehden seurakuntaan liittyneille. Enimmäkseen ketään ei ollut kotona, vaan lehti jätettiin
poistlaatikkoon tai portaille ja siihen tarrapaperilapun kanssa hyvän joulun toivotus.
Jumalanpalveluskutsu muuttaneille jäi toteuttamatta. Siihen täytyy tarttua joskus myöhemmin.

Panostamme osaltamme seurakuntamme yhteisiin erityispainotuksiin "Toivon ja ilon
pääsiäinen 2014" ja seurakuntavaaleihin 2014 syksyllä.
Toteutumiseen Paastonaikaan ja pääsiäisaikaan pidämme tapahtumilla ja tiedotuksella huolen siitä, että
tähtäävä keino 1 aluesrk:ssa, likipitäen kaikki, tiedostavat pääsiäisen ja sen hyvän sanoman, hyvällä tavalla.
Toteutumiseen Pidämme seurakuntavaaleja esillä, ja yritämme innostaa väkeä ehdokkaiksi ja vaaliuurnille.
tähtäävä keino 2
Jälkeenpäin voi tehdä arviota ja itsearviota,missä määrin tähän päästiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kun vaalit ovat ohi niin jossain määrin numerot puhukoot puolestaan.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

Paastonaikaan ja pääsiäisaikaan meillä oli suhteellisen entisenlaiseen tapaan tapahtumia.
Kirkkovuodenaikaa huomioitiin kaikissa työmuodoissa. Neljä työntekijää kiersi Ristin kasvot esityksen kanssa kaikki Tikkakosken alueen koulut ja lapsityö kiersi kaikki päiväkodit. Näin
etenkin nuorempi väki oli hyvin kattavasti tekemisissä pääsiäisajan sanoman kanssa.
Seurakuntavaaleista pyrittiin muistuttamaan seurakuntalaisia. Ehdokkuusasiaa pidettiin esillä
Tikkakosken Tohinoiden yhteydessä seurakunnan omalla teltalla. Vaalien aikaan seurakuntalaisia
pyrittiin innostamaan äänestämään ja mainoksia vietiin kauppoihin ja ilmotustauluille. Se että
varsinaisena vaalisunnuntaina ei voinut äänestää Tikkakoskella oli jonkinlainen puute, sama
kaikissa alueseurakunnissa. S-marketissa olisi voinut olla vielä kolmaskin äänestyspäivä.
Puuppolassa oli äänestyksen suhteen varsin hiljaista.
Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti.

Toteutumiseen Alueseurakuntana työntekijöiden kuin myös seurakuntalaisten kautta olemme vierelläkulkijoita,
tähtäävä keino 1 kuuntelijoita ja tarvittaessa, resurssien ja mahdollisuuksien mukaan konkreettisiakin auttajia.
Pidämme esillä kirkkomme lähetystyön tekemää hyvää työtä sekä Kirkon Ulkomaanavun tekemää
Toteutumiseen
työtä. Kolumbiassa alkaa kummilapsitoiminta 2014 alusta 300 e/v, siihen panostusta
tähtäävä keino 2
vapaaehtoiskannatuksella.
vapaaehtoiskannatuksella.
Arviointitapa ja
mittarit:
Itsetutkistelua jälkeenpäin. Ehkäpä joku autettukin kertoo saamastaan avusta. Onko saatu 300 e
kasaan 2014?
Työntekijät joutuvat jokainen omalla paikallaan olemaan vierelläkulkijoita, väliin hyvinkin
konkreettisesti. Onneksi meillä on paljon vireitä vapaaehtoisia, jotka tekevät sitä isommin ääntä
pitämättä omassa lähiympäristössään. Tikkakoski on sen verran maaseutua, että lähimmäisapu
on ehkä täällä luontevampaa.
Lähetystyötä
erityisesti, mutta myös Kirkon Ulkomaanapua on pidetty esillä, ja alueellamme järjestettiin useita
Arviointi:
lähetystyöhön liittyviä tilaisuuksia ja tempauksia varojen keruun merkeissä. Kolumbian
kummikoululaistoiminta alkoi laskennallisesti yhdellä koululaisella, ja tuota määrää on tavoite lisätä
vuosittain. Tämä kannatus otetaan puhtaasti vapaaehtoisvaroista.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Toteutamme Kirkonmäellä keväällä ja syksyllä sekä jompanakumpana Sarpatissa haravointitalkoot. Sähkön
säästämistä. Kimppakyytejä. Paperinkulutusta vähemmälle. Ympäristöasiaa esillä.

Arviointi:

Kirkonmäellä oli keväällä haravointitalkoot, ei syksyllä. Keväällä Miesten saunaillan porukka teki
kevätsiivouksen Sarpatissa toukokuussa. Turhaa valojen polttamista pyritään välttämään.
Yhteisissä menemisissä on pyritty kimppakyyteihin, jos mahdollista. Alueneuvoston jäsenille
lähetetään kokouskutsut sähköpostilla, jos toki sitä omistamattomat saavat kutsun paperiversiona,
ja kokuksissa käytetään videotykkiä. Ympäristöasiaa on pyritty pitämään esillä kukin omalla
"paikallaan". Täytetään Luojan luomiskertomuksen käskyä "varjella" luomakuntaa.Ympäristöasia
alkaa olla tuttu ja luonnollinen asia ihmisille, kaikenikäisille, kiitos kaikenlaisen tiedotuksen. Hyvä
että seurakuntamme pitää sitä esillä ja vähän ohjaakin meitä siihen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
2015 Helluntaita esille yhteisesti. Helluntainäytelmä? Saada vakiintumaan yhteydenotto muuttaneisiin.
Yhteydenottokampanja jolain tapaa Tikkakoskella asuviin sopivalla tavalla?

2016

