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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

Arviointi:

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

Arviointi:

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

Raamattua ja rukousta pidettiin esillä kaikkien työmuotojen toiminnassa.Se on aina tärkeä osa
hartautta ja väliin niistä puhutaan myös opetusmielessä.Mitäpä olisi seurakunnan kokoontumi-nen
ilman Raamatun lukua ja rukousta.Vierailijat,joita kaikilla työmuodoilla käy joitain vuodessa,omalla
panoksellaan rohkaisivat ja elävöittivät myös näiden kahden kristityn uskonelämään liittyvän
"perustyökalun" käyttämistä.Jumalanpalvelus,joka yhdistää kaikkia työmuotoja ja joka kokoaa
vuodessa yllättävän suuren väkimäärän,sisältää kumpaakin,ja toki muutakin.
Päivän
tunnussana -kirjasia jaettiin vapaaehtoisille,luottamushenkilöille ja tietenkin työntekijöille.Se on
oiva,hyvän hinta-laatu suhteen omaava,pieni apuneuvo nimenomaan henkilökohtaiseen
hartauselämään.Sen jakamista kannattaa jatkaa niin kauan kuin vähänkin määrärahoja on
käytettävissä.Myös hyvä muistaminen.
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.
Lokakuun alkupuolella nimikkolähetti Mikko Pyhtilä oli Tikkakoskella puoli viikkoa ja oli muka-na
eri työmuotojen toiminnoissa ja teki koululaisvierailuja,ollen mukana myös alueneuvoston
kokouksessa.Hän teki Viktorianjärven Itäisen hiippakunnan seurakuntatoimintaa eläväksi
meille,häntä lähettäville.Tuo työ sai konkreettiset kasvot ja yhteyksiä syntyi.Reilua kuukautta
myöhemmin myös tuon alueen apulaispiispa Oscar Lema oli päivän Tikkakoskella.Tuo vierailu
täydensi hienosti Pyhtilän käyntiä ja toi lisää konkretiaa siellä tehtävästä työstä.
Kolumbialaisten kummikoululaisten määrä nostettiin kolmeen ja tavoite on nostaa se neljään
2017.Kummikoululaistyötä pidettiin esillä ja heitä muistettiin esirukouksessa.Myyjäistuotoilla,
tempauksilla,kolehdeilla taloudellinen panos,3x300€,saavutettiin varsin helposti.Yhteydenpitoa
sinnepäin tulee lisätä jatkossa.
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.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

2. Järjestettiinkö sielunhoidon koulutus ja minkä verran siihen osallistui väkeä.Arvioidaan miten ko.
koulutus onnistui ja kysytään palautetta osallistujilta.
Diakoniatyöhön tämä sisältyy jo työn luonteesta käsin ja Tikkakoskella kysyntää avustuksiin riittää
ja se tapahtuu omalla paikkakunnalla tarvitsematta lähteä keskustaan.Torstaiaamukahvit ja niiihin
muutaman vuoden liittynyt lähikaupoista saadulla ruokatarvikejakelulla on kysyntää.Lastenohjaajat
ovat käyneet tekemässä kerhotyöltä ehtimisensä rajoissa Tukea arkeen toimintaa.Nuorisotyöntekijät joutuvat työssään kohtaamaan nuoria ongelmineen ja yhteistyö
koulujen kanssa on tärkeää.Suoranaisiin hengellisen elämän kysymyksiin ainakaan ensi sijaisesti
haetaan harvemmin apua,enmmänkin aineellisiin ja henkisiin.
Kyseinen sielunhoidollinen koulutus jäi järjestämättä,mutta jätetään se tulevaisuuteen.Toki
seurakunnassamme muuallakin tällaisia järjestetään.Seurakunnan vapaaehtoisissa löytyy paljon
tämän ammattialan osaamista.
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.
Alueneuvoston määrittämät kummit eri työalojen suhteen ovat työntekijöille tiedossa.Näiden
kummisuhteiden toimivuus on kummin ja työntekijän/tekijöiden välinen asia,ja joillain se toimii
varsin hyvinkin.Rohkeus ja avoimuus on tässä keskeinen asia.Tämä suhde on mahdollisuus.
Harvempi alueneuvoston ja työntekijäjoukon ulkopuolinen tietää näistä kummiasioista.Joissain
tapauksissa se voisi olla hyväksikin.Tässäkin asiassa kehitettävää.
Syksyinen iltakoulu jäi pitämättä.Keväällä oli yhteistä Jäsen 360 koulutusta ja ennen joulua oli
yhteinen jouluruokailu,joissa molempiin oli myös varajäsenet kutsuttu mukaan.Valitettavasti
varajäsenet olivat näissä niukasti edustettuina.Yhteiset kokoontumiset ovat aina hyvästä.Täytyy
yrittää järjestää ko. iltakoulu 2017,jollainen oli edellisen kerran syksyllä 2015.

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.
Keväällä oli haravointitalkoot,ei syksyllä.Sarpatin kevätsiivouksen hoiti miesten saunaillan
porukka.Ympäristöasiaa pidettiin esillä sopivissa tilanteissa.Yllälueteltuja pieniä ympäristö-tekoja
pyrittiin tekemään.
Arviointi:

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.

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

Tikkakosken alueseurakunta
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
tilaisuuksia/ osallistilaisuuksia/
osallis- tilaisuuksia/
osallisryhmiä
tujia
ryhmiä
tujia ryhmiä
tujia
66
11
24
2
19
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533
660
19
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15
23
4
22

4 220
1 142
509
52
904
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12
27
5
22

4 125
1 296
656
78
1 335
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17
1
11

2 176
126
10
113

121
18
1
8

2 202
122
8
86

108
18
2
4

1 732
143
8
84
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653
49

28

262
47

28

210
29

5

410
20
82

6
1

258
30

4

345
9
58

4

423
5
49

11
1

353
30

16
1

412
30

