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TIKKAKOSKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

ALUESEURAKUNTA

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Evankeliumia esillä sanan ja sakramenttien, kristillisen kasvatuksen, diakonian, lähetyksen ja musiikin kautta osana
Jyväskylän seurakuntaa.Mukana Tikkakosken alueen ihmisten elämän arjessa ja juhlassa.Toteutamme
perustehtävää unohtamatta tarttua kiinni nopeastikin uusiin haasteisiin.Syksystä alkaen meillä on vain 3 lastenohjaajaa. Reformaation 500 vuotta 2017 huomioon ottamista vuoden 2016 uskonpuhdistuksen muistopäivästä
alkaen. Kirkkomme 60-vuotis juhlallisuuksien suunnittelu alkaa.Seurakuntalaisuuden tukeminen.Työyhteisön
hyvinvointi.Toteutamme allaolevia yhdessä valitsemiamme seurakunnan strategiasta otettua neljää tavoitetta.

TAVOITTEET 2016:
Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi.
Toteutumiseen Pidämme kaikilla työaloilla esillä Raamattua ja rukousta voimana elämän arjessa, pyrkien
tähtäävä keino 1 saamaan konkretiaa ja elämän makua omien, mukanaolijoiden ja vierailijoiden kokemuksista.
Toteutumiseen Päivän tunnussana kirjasen jakaminen 2016 lopussa vuodelle 2017 nykyistä laajemmalle joukolle
tähtäävä keino 2 vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden lisäksi.Väliin aluekapp.pieni tervehdyskirje.
1. Itsetutkistelu. Pohdinta onko näin toimittu. Palautteen kysyminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Jaettiinko Päivän tunnussanoja, minkä verran ja kenelle.
1. TAVOITE

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

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
Pyrimme saamaan Suomen Lähetysseurasta vieraan, joka kiertää eri työaloilla kertoen
Viktorianjärven Itäisen hiippakunnan seurakuntatoiminnasta .
Lisäämme alueseurakuntamme Kolumbialaisten kummikoululaisten määrää kolmeen.Tämä
kustannetaan vapaaehtoiskannatuksestamme. Asiaa pidetään esillä.
1. Kutsuttiinko vieras. Minkä verran hän kiersi Tikkakoskella.
2. Otettiinko kummikoululainen? Pidettiinkö kummikoululaisasiaa esillä.
Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja.
Suunnittelemme ja kartoitamme yhdessä työalojen kesken käytännöllisen avun tapoja ja kohteita
ja tekijöitä.
Järjestämme sopivan sielunhoitoon liittyvän koulutuksen, kokoontumisen alueseurakunnassamme
ja pyrimme saamaan siihen osallistujia mahdollisimman paljon.
1. Järjestettiinkö suunnittelu/ideointikokous ja löytyikö uusia ideoita, kohteita ja tekijöitä.
2. Järjestettiinkö sielunhoidon koulutus ja minkä verran siihen osallistui väkeä.Arvioidaan miten
ko. koulutus onnistui ja kysytään palautetta osallistujilta.
Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
Syvennämme alueneuvoston kummityöala käytäntöä.Myös muidenkin kuin työntekijöiden on hyvä
tietää alueneuvoston jakamista kummityöaloista.
Syksyllä järjestämme iltakoulun, jossa on työntekijöiden lisäksi paikalla alueneuvoston varsinaiset
ja myös varajäsenet.
1. Arvioidaan ja kysellään ja mietitään saatiinko kummikäytäntöä syvennettyä.
2. Järjestettiinkö iltakoulu. Oliko väki hyvin paikalla. Millaiseksi koettiin ko. kokoontumisen anti.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Toteutamme keväällä ja/tai syksyllä kirkonmäen sekä keväällä myös Sarpatin haravointitalkoot. Pidämme
ympäristöasiaa esillä. Lajittelu. Kopiointi vähemmäksi. Sähkön säästöä. Kimppakyytejä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Vuonna 2017: kirkkomme täyttää 60 vuotta,reformaation 500 vuotta juhlavuosi,Suomi 100 vuotta.Näiden teemojen
kautta luontevaa tulla lähelle seurakuntalaisia perustyössä.Vuonna 2018: kirkollisvaalit.

