ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset,seurakuntaillat,seurat,sanan ja rukouksen illat,naisten ja miesten
kokoontumiset,yhteydet helluntaiseurakunnan kanssa,hartauksia eri tilanteissa/tapahtumissa,yksittäistä sielunhoitoa,tapaamisia,yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.RY:n toiminta vilkasta, itsenäistä.Tavoittaa tikkakoskelaisia
yhteisöllisesti ja yksilöllisesti.Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekulaarissa ajassamme.Työyhteisön hyvinvointi.Reformaatio 500 v. 2017 huomioon jo uskonpuhdistuksen muistopäivästä 2016.Kirkkomme 60-vuotisjuh-lien
2017 suunnittelu alkaa.Toteutamme ao. yhdessä valitsemiamme srk:n strategiasta otettua neljää tavoitetta.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi.
Pidämme keväällä ja syksyllä kumpanakin kaksi raamattuluentoa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Syksyllä 2016 kutsutaan jonain sunnuntaina vierailija, joka saarnaa messussa, pitää pienen
tähtäävä keino 2 alustuksen kirkkokahvien jälkeen ja on mukana Sanan ja rukouksen illassa.
1. Järjestettiinkö ko. luennot. Oliko niissä osallistujia. Mikä oli tilaisuuden anti.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Järestettiinkö ko. sunnuntai.Arvio oliko kokonaisuus onnistunut.Oliko osallistujia minkä verran.

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Raamattuluennot jäivät pitämättä,mutta sen sijaan oli Sanan ja rukouksen iltoja yksi enemmän
sekä keväällä että syksyllä.Näihin tulee väkeä paremmin kuin raamattuluentoihin. Jumalanpalveluksen jälkeen yrittää järjestää Raamattuun liittyvää.Muuten kyllä Raamattu on keskei-sessä
osassa kaikessa hartaustoiminnassamme, ja tietenkin erityisesti naisten illoissa ja miesten
saunailloissa.Jumalanpalveluksissa luetaan aina kolme raamatuntekstiä.
Syksyllä Tikkakoskella kävi pastori Petri Kauhanen, jonka kanssa toteutettiin saarna-alustus
kirkkokahveilla-puhe sana&rukous-illassa,ja vierailu oli varsin onnistunut.Muutenkin Sanan ja
rukouksen iltojen vieraina hyvä joskus käyttää ko. sunnuntain saarnaajaa esim. jos
(nimikko)lähetti vieraana.Toisaalta messun jälkeen saarnavieraat usein puhuvat kirkkokahvien
jälkeisissä pienissä "jatkoissa".
Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
Panostamme yhteyden pitämiseen nimikkolähetteihin ja -kohteisiin ja tuomme heidän terveisiään
yhteisiin kokoontumisiin.Muutaman lähettivieraan käynti alueseurakunnassamme.
Toteutamme seurakuntavierailun ystävyysseurakuntaamme Sortavalaan ja hoidamme yhteyksiä
sinne.
1. Arvioidaan panostettiinko ja saatiinko luotua yhteyksiä nimikkolähetteihin/kohteisiin.Kävikö
lähettivieraita.Monta vierailua eri kohteissa.
2. Järjestettiinkö ko. vierailu Sortavalaan.Oliko osallistujia minkä verran.Mikä oli retken anti.
Syksyllä kävi Mikko Pyhtilä puolen viikon vierailulla Tikkakoskella,ja hän vieraili monipuolisesti eri
paikoissa.Tämä käynti synnytti uutta yhteydenpitoa häneen päin.Myös apulaispiispa Oscar Leman
vierailu vähän myöhemmin elävöitti yhteyttämme Tansaniassa tehtävään työhön.Kolum-bian
kummityöstä tulee kirjeitä, yhteyttä tulisi täältä sinnepäin kehittää.Lindell&Rydenfelt ovat tulossa
nyt keväällä Tikkakoskelle.Nimikkoähetysesitteitämme on tarkoitus tehdä tänä vuonna.
Sortavalan matka onnistui hyvin.Mukana oli 22(+kuljettaja) matkalaista,joista peräti12 oli
Tikkakoskelta.Perillä oli pari yhteistä tilaisuutta ja tavaroita vietiin jonkin verran.Myös Karjalaa
nähtiin.Tällainen matka lujittaa yhteyttä ystävyysseurakuntaan.Suunnitelmaa syntyi nuorten
järjestämästä matkasta Tikkakoskelta ja Palokasta.Heräsi myös ajatusta esim. pienen miesten
ryhmän matkasta sinne,ehkä jonkinlaisten talkoidenkin merkeissä joskus tulevaisuudessa.
Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja.

Toteutumiseen Järjestämme sopivan sielunhoitoon liittyvän koulutuksen, kokoontumisen alueseurakunnassamme
tähtäävä keino 1 ja pyrimme saamaan siihen osallistujia mahdollisimman paljon..
Ideoimme muutaman vapaaaehtoisen kanssa 1-2 käytännöllisen avunantamisen "iskua" paToteutumiseen
tähtäävä keino 2 reittain etukäteen selvitettyjen ja sovittujen muutamien vanhusten tai apuatarvitsevien luona.
1. Järjestettiinkö sielunhoidon koulutus ja minkä verran siihen osallistui väkeä. Arvioidaan miten
Arviointitapa ja ko. koulutus onnistui ja kysytään palautetta osallistujilta.
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

2. Saatiinko ko. "iskut" toteutettua.Löytyikö tekijöitä ja kohteita.
Nämä suunnitelmat jäivät molemmat toteuttamatta.Ne jäivät jonnekin aluekappalaisen
pöytälaatikkoon.Niihin on mahdollista palata joskus myöhemmin.
Sielunhoidon "seminaarin" toteuttaminen ei ole mahdottomuus,jos toki sellaisia järjestetään
seurakunnassamme muuallakin.Yhteistyö tässä voisi olla paikallaan.
Avunantoprojekteja tapahtuu ja tehdään toki ilman tällaisia suunnitelmiakin.Asiaa voi edelleen
kehitellä diakonimme ja Tikkakosken vanhustyön projektista syntyneen työrukkasen kautta.

Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
Jokainen luottamushenkilö (myös varajäsenet) on mukana rakentamassa panoksellaan vähintään
yhdessä (mieluummin useammassa) jumalanpalveluksessa.
Aluekappalainen kutsuu alueneuvoston varajäsenet koolle vapaamuotoiseen
keskustelu/tuumaushetkeen.
1. Arvioidaan jälkeenpäin päästiinkö tavoitteeseen.
2. Järjestettiinkö ko. kokoontuminen ja mikä oli sen anti puolin ja toisin.
Luottamushenkilöistä moni,varsinaisista liki kaikki ja varajäsenistä kolme,oli avustajina jumalanpalveluksessa,ja monet useitakin kertoja.Erityisesti varajäsenten aktivointia voisi toki yrittää
parantaa.Seurakunnan toimintaan liittyen on toki paljon muutakin kuin jumalanpalvelus.
Mitään varsinaista varajäsenille tarkoitettua palaveria ei ollut.Varajäsenet oli kutsuttu mukaan ns.
Jäsen 360 kokoontumiseen 4.4.16.Heitä ei valitettavasti ollut paikalla kuin pari.Myös
jouluruokailuun oli kutsuttu varajäsenet,mutta paikalla oli vain yksi.Kokouksissa varsinaiset jäsenet
ovat käyneet kiitettävän aktiivisesti,kuten pitääkin,joten varajäseniä ei ole juurikaan tarvittu
kokoustellessa.Kenties tällaisella vapaamuotoisella varajäsenten kokoontumisella olisi tilaa,tai
olisko heillä tarvetta tulla sellaiseen?

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pitää esillä ympäristöasiaa.Kevät ja/tai syksy kirkonmäki siivoustalkoot.Sarpatti kevätsiivous miesten
saunaillan porukka.Valot pois kun ei tarvita.Ei turhia papereita.Lajittelu.Kimppakyydit etusijalla.
Ympäristöasiaa on pidetty esillä tarpeellisella tavalla.Keväällä oli kirkonmäen siivoustalkoot,
syksyllä ei.Miesten porukka hoiti Sarpatin kevätsiivouksen.Yllä lueteltuja pieniä ympäristötekoja on
pyritty tekemään.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Vuonna 2017: kirkkomme 60 vuotta, reformaatio 500 vuotta, Suomi 100 vuotta.Vuonna 2018: seurakuntavaalit.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Kirkkomusiikkityö on mukana seurakunnan jokaisessa työmuodossa. Yhdessä laulaminen on v. 2016 painopiste.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Olemme rohkeasti hengellisiä.

Toteutumiseen Viljellään perinteistä kirkkomusiikkia. Innostetaan ihmisiä kirkkomusiikkiin!
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähetyskäskyn mukaan kristillinen kasvatus, opetus ja perinteet vahvasti esillä.
tähtäävä keino 2
Ihmisiä kuunnellen ja ajatuksia vaihtaen arvioidaan kirkkomusiikkityötä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurataan omaa työtämme ja elämäämme kysellen, olemmeko oikealla tiellä.
Yhteisen seurakuntaelämän keskeinen elementti oli kirkkomusiikki, se rikastutti
jumalanpalveluksia ja toimituksia. Se lohdutti ja virvoitti. Se toi ihmisiä elämän tärkeimpien
asioiden äärelle, kuulemaan Jumalan sanaa ja uskomaan. Psalmilaulua opetettiin messussa ja
laulettiin yhdessä.
Arviointi:

2. TAVOITE

Vahvistamme seurakuntayhteyttä.

Toteutumiseen Kirkkomusiikin kautta/ avulla tuetaan henkilökohtaista uskoa ja yhteistä seurakuntaelämää.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Ollaan kuulolla ja auttamassa / tukemassa uskoon. Kutsutaan kaikkia virsin, lauluin ja psalttarein!
tähtäävä keino 2
1.Keskustelu, kuuntelu, kanssapuheet. Sanan äärelle kokoontuminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Olkaamme esimerkkinä! Osallistumisintoa ja -määrää seurataan.
Musiikkityö kutsui ja kokosi runsaasti väkeä kirkkoon. Esillä oli perinteinen kirkkomusiikki ja siihen
tukeutuen ohjattiin lapsia ja nuoria. Se innosti kaikenikäisiä. Virsikirja on seurakunnan
aarrepakkaus! Seurakunnan kuoroissa oli yhteensä noin 50 laulajaa.Kuoroissa laulettiin paljon
virsiä- ja hengellisiä lauluja. Niiden myötä tehtiin kristillistä kasvatus- ja opetustyötä.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kirkkomusiikki luontevaksi osaksi omaa seurakuntaelämää ja suomalaista kulttuuria.

Toteutumiseen 1. Kaikenikäisten virsikasvatus ja hengellisen musiikin perinne ja opetus. Se on repussa hyvää
tähtäävä keino 1 evästä koko elämän matkalle!
Toteutumiseen 2.Laulu- ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen kirkossa, koulussa ja ympäri kylää.
tähtäävä keino 2
1.Kanttorin ja musiikkityön näkyminen ihmisten arjessa, ei vain juhlassa. Tavallista ihmisten
Arviointitapa ja kohtaamista kirkossa, kaupassa ja torilla.
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. Aika ja tavat kertoo puolestaan. Ollaan kuulolla ja avoimella, kyselevällä mielellä!
Kuoroissa laulettiin paljon virsiä ja hengellisiä lauluja. Kevätkauden päätteeksi lapsi- ja
nuortenkuorolaiset järjestivät konsertin. Musiikki-illat ja konserti kirkossa saivat suosion, niissä oli
hyvin osallistujia. Opettajat Luonetjärven koululla kutsuivat kanttorin pitämään kevätkaudella
virslaulutunteja. Ne olivat mukavia opetustapahtumia, kohtaamisia kouluväen kanssa.
Seurakunnan lapsikuoro kokoontui koululla keskiviikkoisin. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia
järjestettiin Puuppolan, Kuikan, Nyrölän ja Jylhänperän kylillä. Jatkossa toimintaa kylillä voitaisiin
kehittää ja pitää yhteislaulutilaisuuksia vuoden aikana muulloinkin.

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Noudatamme seurakunnan ympäristöohjelmaa. Viranhaltija on kierrättäjä ja innokas jätteiden lajittelija!
Paperia säästettiin ja kopiointia pyrittiin vähentämään. Jätteet lajiteltiin. Tavoite oli noudattaa
seurakunnan ympäristöohjelmaa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
2017: Oma kirkko 60 v ja kuoro 70 v. Uusi virsikirja 30 v. Maamme itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuudet
huomioidaan musiikkityössä. Valtakunnalliset kirkon musiikkijuhlat toukokuussa 2017 Helsingissä. 2018: ???

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Keskeisin tavoitteemme on lasten kristillinen kasvatus ja perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa. Tähän
päämäärään pyrimme päiväkerhoissa, perhekerhoissa, pyhäkoulussa sekä yhteistyössä päivähoidon kanssa.
Perheitä tuemme heidän arjessaan, jotta perheet eivät kriisiytyisi. Pyrimme poistamaan eriarvoisuutta perheiden
kesken.

TAVOITTEET 2016:
Kristillisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen lasten parissa. (Seurakuntalaisuuden
tukeminen myös lasten parissa)
Toteutumiseen Järjestämme päiväkerho- ja pyhäkoulutoimintaa kotihoidossa oleville lapsille sekä teemme
tähtäävä keino 1 yhteistyötä päivähoidon kanssa.
Toteutumiseen Annamme lapsille konkreettisen kuvan siitä, mitä on kristillinen elämä sekä jaamme tietoutta
tähtäävä keino 2 Raamatun pohjalta. (Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään … )
Keskustelut lasten kanssa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Itsearviointi keskustelujen pohjalta.
1. TAVOITE

Arviointi:

Olemme toteuttaneet kristillistä varhaiskasvatusta lasten ja perheiden parissa. Hartaudet
pohjautuvat Raamatun kertomuksiin ja niistä keskustellaan yhdesä lasten ja vanhempien kanssa.
Päiväkerhoissa ohjataan lapsia kristilliseen, toista kunnioittavaan tapaan olla toisten kanssa.
Ruokarukoukset on kerhoissa käytössä ja iltarukousten tärkeyttä korostetaan sekä lapsille että
vanhemmille. Rukouksista on tehty pikkukirjasia kotikäyttöön. Perheistä on tullut kiitosta siitä, että
Raamatun kertomukset ovat arkipäivää kaikissa kerhoisssa. Olemme saaneet kiitosta myös siitä,
että lapset saavat eettistä kasvatusta ja kokemuksia rukouksesta. Pyhäkoulussa korostetaan
erityisesti Raamatun kertomuksia ja rukouselämää. Myös siunaaminen on keskeinen elementti
pyhäkoulujen toiminnassa (lapset siunataan joka kerran ennen kotiinlähtöä).

Perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa sekä konkreettinen auttaminen tarpeen
vaatiessa.(Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja… )
Toteutumiseen Perhemessujen ja perheiden kirkohetkien kehittäminen ja toteuttaminen perheitä kiinnostavalla ja
tähtäävä keino 1 kristillisestä elämästä mallia antavalla tavalla.
Toteutumiseen Konkreettisen avun antaminen Tukea arkeen -toiminnan kautta.
tähtäävä keino 2
Kävijämäärät ja suullinen palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Keskustelut vanhempien kanssa.
2. TAVOITE

Arviointi:

Perheiden kirkkohetkien kävijämäärärt ovat reiluja (35-55 henkeä/ kerta). Perheet ovat sanoneet
niiden olevan heille sopivaa kristillistä osallistumista. Kirkkohetket tukevat kristillistä kotikasvatusta
ja antavat pohjaa jumalanpalveluselämälle. Tukea arkee -toiminta on kysyttyä, ennaltaehkäisevää
perhetyötä. Kysyntää olisi enemmän kuin pystytään antamaan, mutta lastenohjaajat ovat valmiita
"venymään" tarvittaessa perheiden tueksi myös muulloin kuin sille varattuna aikana. Kokemusten
ja palautteiden perusteella perhetyömme on saavuttanut perheissä varauksettoman luottamuksen.

Tikkakosken alueseurakunnan alueella asuvien kaikkien lasten kristillisen kasvatuksen
turvaaminen: yhteydet päivähoitoon. (Seurakuntalaisuuden tukeminen.)
Toteutumiseen Runsas yhteistyö päivähoidon kanssa: hartaushetket päiväkodeissa, eskarilaisten
tähtäävä keino 1 kirkkopolkuvierailut, kouluunlähtevien siunaaminen, joulu- ja pääsisäiskirkot.
Toteutumiseen Päivähoidon henkilöstön kanssa palaverit, joissa kartoitetaan kristillisen kasvatuksen tarvetta ja
tähtäävä keino 2 tavoitteita.
Keskustelut ja suullinen palaute päivähoidon henkilöstön kanssa.
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Lasten kodeista tulleet palautteet vanhempien kautta.
Tikkakoskella päivähoidon kanssa yhteistyö on välitöntä ja avointa. Päivähoito on ottanut vastaan
lastenohjaajien pitämät hartaushetket kiitollisina ja niitä on pidetty korkeatasoisina. Vuoden aikana
on toteutettu joulu- ja pääsisäiskirkot, hartaushetket päiväkodeissa, eskareitten kirkkopolut (12
ryhmää), kouluunlähtevien siunaamiset (3 iltaa, yli 600 henkeä). Toiminta on suunniteltu yhdessä
päivähoidon kanssa ja siitä olemme saaneet positiivista palautetta. Kaikesta toiminnasta olemme
saaneet hyvää palautetta. Tulevana kesänä otetaan käyttöön uusi päivähoitoasetus, joka saattaa
muuttaa toimintaamme päivähoidon kanssa.

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.

Toteutumiseen Tietouden lisääminen perhekerhojen kautta perheille ja lähetystyön tukemisen aloittaminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pyhäkoulutyön kehittäminen ja ylläpitäminen.
tähtäävä keino 2
Innostuvatko perheet pienimuotoiseen lähetystyön tukemiseen?
Arviointitapa ja
mittarit:
Lasten kanssa keskustelut lähetystyöstä ja itsearviointi sen pohjalta. Pyhäkoululaisten määrä ja
innostus.
Lähetystyötä on pidetty esillä erityisesti pyhäkoulutyössä. Raamatun aiheista on noussut
keskusteluja, joiden pohjalta myös lähetytyöstä on ollut helppo kertoa. Perhekerhoissa lähetystyö
on jäänyt vähemmälle, valitettavasti. Syksyllä pidimme Mikko Pyhtilän vierailun yhteydessä
perhepäivä, jossa Mikko esitteli työtä Tansaniassa. Päivään osallistui 37 henkeä, joista osa oli
sellaisia perheitä, jotka eivät normaaliin viikkotoimintaan osallistu. Vastaavanlaisia tapahtumia
Arviointi:
toivottiin lisää. Pyhäkoulutyössä ollaan aloittamassa kokoseurakunnallisesti uutta työmuotoa,
kirjepyhäkoulua, jossa Eija Simpanen kirjoittaa opetusosan kirjeisiin.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Energian säästäminen ja tietouden lisääminen kävijöiden keskuudessa. Roskien lajittelu sekä lasten että
vanhempien kanssa. Luonnonmateriaalien käyttö toiminnassa lisääntyy.
Tavoitteet ovat toteutuneet. Roskat lajitellaan, energiaa säästetään, luonnonmateriaaleja
käytetään toiminnassa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaation juhlavuoden, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan ja Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhlan
viettäminen vuonna 2017. Vuonna 2018 paneudutaan perustyöhön kristillisen kasvatuksen ja perheiden parissa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Tikkakosken alueseurakunnassa rippikoulutyö toteutetaan päivä-, leiri ja lähiopetusrippikouluina. Rippikoulujaksoon
kuuluu seurakuntaan tutustumisjakso, jonka tarkoituksena on tehdä oman alueseurakunnan toiminta tutuksi. Tällä
pyritään myös mahdollistamaan jatkossa osallisuus seurakunnan elämässä, rohkaisemme rippikoulutyöllä kestävään
kristilliseen uskoon läpi elämän. Isoskoulutus on myös oleellinen osa rippikoulutyötä.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi.
Pyrimme tuomaan rukouksen voimakkaammin osaksi rippikouluaikaa ja erityisesti isoskoulutusta.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kannustamme monipuoliseen Raamatun käyttöön hartauksissa ja yritämme tuoda Raamatun
tähtäävä keino 2 monipuolisesti opetukseen.
1. Rippikoulutyöntekijöiden arvio isosten ja leiriläisten tavoista käyttää rukousta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Isosten ja nuorten omat kokemukset Raamatun käytöstä ja heidän arvionsa rukouksen ja
Raamatun käytöstä omassa elämässään. Keskustelut.
Erityisesti isoset osaavat käyttää Raamattua hartauksissaan, joka näkyy erityisesti nuortenleireillä,
joissa on pienempi porukka. Rippileirienhartauksissa korostuvat vielä enemmän jakaminen ja
henkilökohtaiset kokemukset niin uskosta kuin elämästä. Raamatusta nuoret lukevat jonkin tätä
vahvistavan kohdan tai jakeen. Isosoppaassa on yhtenä "raamis" aiheena usko ja rukous. Tämä
päivä on erityisesti rukouksen pohdiskelulle pienryhmissä, tästä aiheesta ja sen ohjeistuksesta on
Arviointi:
tullut isosilta positiivista palautetta, eikä sitä ole kovin paljoa tarvinut muuttaa tai korjata. Nuorten
Raamatun käyttö vaihtelee suuresti, osalle keskustelu Raamatusta on hyvinkin luontevaa, osa ei
oikein löydä Raamatusta keskustelun aiheita, vaan enemmänkin kirkon traditiosta jne.

2. TAVOITE

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.

Toteutumiseen 1. Lähetystyö osana isoskoulutusta ja rippikoulua.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Yhteisvastuukeräys osana isoskoulutusta.
tähtäävä keino 2
1.Työntekijöiden arvio toteutumisesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteutuuko?

Arviointi:

Toteutimme yhteisvastuu keräyksen osana isoskoulutusta 16.3.16. Tämä on kuulunut
isoskoulutukseen myös aikaisemmin. Lähetystyön kuuluu osana rippikoulua jo sen alussa,
Rippikoululauantaina yhtenä kanavana on juuri lähetystyö. Jos tähän päivään ei pysty
osallistumaan se korvataan kanavien aiheiden mukaisina lisätehtävillä. Lokakuun 8. päivä Mikko
Pyhtilä tuli kertomaan nuorten leirille lähetystyöstään Tansaniassa. Tämä vierailu oli erittäin
onnistunut ja nuoret olivat erityisen kiinnostuneita ja kyselivät paljon. Kaikki leirillä olleet olivat
myös isoskoulutuksessa. Isosoppaassa on myös kohta lähetystyölle, joka käydään koulutuksessa
myös läpi.

Tuetaan hengellisyyttä eri viestintävälineiden avulla sekä pyrimme käyttämään
monipuolisesti eri tapoja toteuttaa rippikoulutyötä.
Toteutumiseen 1. Käytämme nykytekniikkaa osana opetusta ja rohkaisemme nuoria käyttämään niin seurakunnan
tähtäävä keino 1 kuin kirkon verkkosivuja osana rippikoulutyötä.
Toteutumiseen 2. Tuomme verkkomateriaalin esittelyn osaksi rippikoulutyötä ja opastamme nuoria etsimään
tähtäävä keino 2 tietoa oikeista lähteistä.
1. Toteutuuko?
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

2.Toteutuuko?
Tämä on toteutunut hyvin. Käymme aina läpi aineistoa verkosta ja kannustammme katsomaan
netistä niin tapahtumia kuin tietoa. Erityisesti kirkon oma sanasto, kirkolliset toimitukset: kaste,
häät sekä hautajaiset käydään läpi myös kirkon verkkosivujen kautta. On tärkeää, että nuori löytää
infoa kirkon sivujen kautta, eikä esimerkiksi googlesta, jossa tieto ei välttämättä ole aina priimaa.
Monipuolinen opettaminen sekä kuvan ja äänen yhdistäminen on selkeä osa tulevaisuuden
opetusta. Erilaiset anonyymit kyselyt ja reaaliaikaiset mielipideanalyysit ovat käytännöllisiä ja
luovat erilaista kosketuspintaa nuorten elämään.

Otamme käyttöön alueseurakunnan oman isosoppaan ja raamismateriaalin yhdeksi osaksi
isoskoulutusta ja rippikoulutyötä
1.Uudistamme ja tarkastelemme kesän 2015 isosopasta, korjaamme jos on korjattavaa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Sitoudumme käyttämää opasta osana rippikoulutyötä ja kehitämme sitä edelleen.
tähtäävä keino 2
1.Isosten kokemukset ja palaute materiaalista.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Työntekijöiden kokemukset materiaalin toimivuudesta käytännössä.

Isoset ovat saaneet vaikuttaa isosoppaan sisältöön ja muutoksia onkin tehty nuorten tarpeita
huomioiden. Työntekijät ovat olleet oppaaseen tyytyväisiä, siihen on liitetty myös muutamia aiheita
lisää päivärippikoulun tarpeisiin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Ympäristötyö huomioidaan rippikoulujen opetuksessa ja asennekasvatuksessa intensiivijaksojen aikana.

Arviointi:

Rippileirimme ovat vihreitä ripareita ja tämä näkyy esimerkiksi yhtenä kasviruokapäivänä.
Isosoppaan luomakunta osiossa kehoitetaan nuoria pohtimaan yksi ekoteko, pohtia miten ihminen
tuhoaa luontoa ja miten sitä ihminen taas koittaa varjella. Yksi tehtävä on valokuvata ekotekoja tai
esittää muuten jokin idea muille nuorille. Nämä tehtävät ovat olleet onnistuneita ja nuoret ovat
hyvin ympäristötietoisia.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Rippikoulu on tärkeä osa nuorten toimintaa Tikkakoskella ja säilyttää suosionsa nuorten keskuudessa. Käytämme
enemmän yhteisesti sovittua materiaalia sekä nykytekniikkaa välineenä toteuttaa nuorten näköistä rippikoulua.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuorisot ja nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Järjestämme varhaisnuorille kerho-, leiri-, ja retkitoimintaa ja nuorille olo- ja nuorteniltoja ja leirejä ja retkiä.
Painopisteenä on 5-8 luokkalaisille suunnattu toiminta. Ko. ikäryhmälle suunnattua toimintaa lisätään ja kehitetään.

TAVOITTEET 2016:
Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
hengellisen elämän tueksi.
Toteutumiseen 1. Rukous otetaan enemmän osaksi kaikkea toimintaa ja rohkaistaan nuoria tuomaan
tähtäävä keino 1 rukousaiheita yhteiseen rukoukseen ja myös itse rukoilemaan yhteisissä tilanteissa.
Toteutumiseen 2. Raamatun sana on mukana kaikessa toiminnassa. Rohkaistaan, kannustetaan ja motivoidaan
tähtäävä keino 2 nuoria lukemaan Raamattua myös tilaisuuksien ulkopuolella.
1. Onnistutaanko luomaan kulttuuria, jossa rukous on luonteva osa nuoren seurakunnan elämää.
Arviointitapa ja Rohkaistuvatko nuoret tuomaan omia rukousaiheitaan yhteiseen rukoukseen.
mittarit:
2. Saammeko motivoitua nuoret Raamatun lukemiseen.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

1. Asiaa on pidetty esillä ja kokoontumisissa on rukoiltu aikaisempaa enemmän, mutta ei ole
syntynyt kulttuuria, jossa nuoret toisivat aktiivisesti omia rukousaiheitaan tai rukoilisivat
kokoontumisissa ääneen. 2. Asiaa on pidetty esillä ja kannustettu nuoria lukemaan Raamattua
myös seurakunnan kokoontumisten ulkopuolella. Raamattu piiri on vakiinnuttanut paikkansa
nuorten toiminnassa. Raamatun lukemista seurakunnan kokoontumisten ulkopuolella on vaikea
mitata.

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.

Toteutumiseen 1. Normaalissa viikkotoiminnassamme on säännöllisesti aiheena lähetystyö ja erityisesti omat
tähtäävä keino 1 nimikkolähettimme ja heidän työnsä.
Toteutumiseen 2. Nuorten ja varhaisnuorten leireillä on aina joku lähetystyöhön liittyvä ohjelman osa.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteutuuko
1. Lähetystyö on ollut esillä viikkotoiminnassa, mutta ei säännöllisesti. Viikkotoiminnan lisäksi
nimikkolähettimme Mikko Pyhtilän kanssa toteutettiin kouluvierailuja ja nuortenleiri. 2. Toteutui

Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen 1. Pyrimme löytämään ja tarjoamme nuorten toteutettavaksi mahdollisimman paljon erilaisia
tähtäävä keino 1 tehtäviä toiminnassamme ja otamme nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun.
Toteutumiseen 2. Panostamme 5-8 luokkalaisille suunnattuun toimintaan.
tähtäävä keino 2
1. Kantavatko nuoret vastuuta työn toteuttamisesta aikaisempaa enemmän ja onnistutaanko
Arviointitapa ja luomaan sellainen toiminnan- ja työnsuunnittelun tapa, jossa nuoret ovat mukana.
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

2. Saammeko luotua 5-8 luokkalaisille suunnattua toimintaa ja lisääntyykö ko. ikäryhmän
osallistuminen seurakunnan elämään.
1. Nuorille on tarjottu monipuolisesti erilaisia vastuutehtäviä, mutta heidän halukkuutensa
osallistua on ollut vähäinen. Nuoria on otettu mukaan erityisesti messujen suunnitteluun. 2. 5-8
luokkalaisille suunnattua toimintaa laajennettiin erityisesti pojat huomioden ja poikia saatiin
osallistumaan aikaisemmin osallistuneiden tyttöjen lisäksi.

Arviointi:

Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä
arvopohjastamme käsin.
Toteutumiseen 1. Jatketaan ja kehitetään hyvää yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Erityisesti
tähtäävä keino 1 huomiodaan nuorisotoimen uudet tilat ja niiden tuomat mahdollisuudet.
Toteutumiseen 2. Jatketaan ja kehitetään hyvää yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Pyritään vastaamaan uuden
tähtäävä keino 2 yhteiskoulun ja lukion poistumisen synnyttämiin muutoksiin ja haasteisiin.
1. Löytyykö aikaisempien yhteistyömuotojen lisäksi uusia ja pystymmekö hyödyntämään
Arviointitapa ja yhteistyössä nuorisotoimen uusia tiloja.
mittarit:
2. Pystymmekö sopeuttamaan tomintaa uuteen tilanteeseen alueella ja vastaamaan uusiin
tarpeisiin.
1. Yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa on jatkettu entiseen malliin. Kaupungin
nuorisotoimen useat henkilövaihdokset vaikeuttivat yhteistyön kehittämistä samasta syystä heidän
uusia tilojaan ei päästy hyödyntämään. 2. Yhteistyö koulujen kanssa on toimivaa ja monipuolista.
Tänä vuonna olemme lisänneet tuntivierailuja, sopeuttaneet kouluhartauksia koulujen toiveiden
mukaan ja työntekijäresurssia on lisätty 5-8 luokkalaisten kanssa tehtävään työhön lukion
Arviointi:
poistuttua.
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kehitetään kierrättämistä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksia nuorisotyön tiloissa ja opetetaan nuoria
käyttämään kehitettyjä mahdollisuuksia. Pyritään käyttämään uudelleen vanhoja tavaroita.
Nuorisotyön tiloihin on lisätty keräysastiat kartongille ja paperille biojätteen ja energiajätteen
lisäksi. Muuta lajiteltavaa jätettä tulee niin vähän, että ne toimitamme kirkon muihin
keräyspisteisiin.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Toiminnan jatkumon kehittäminen niin, että kaiken ikäisille on olemassa heille sopivaa toimintaa ja siirtyminen
toiminnasta toiseen on luontevaa ja helppoa. Tavoite on, että missään ikävaiheessa nuoret eivät tipu pois
seurakunnan toiminnasta.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

1. Yksilöiden ja perheiden tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. 2. Viikottainen ryhmätoiminta ja muut
kertaluonteiset juhlat ja tapahtumat. 3. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja ylläpito. 4. Yhteistoiminta muiden
diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa.

TAVOITTEET 2016:
Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja raamatun
hengellisen elämän tueksi.
Toteutumiseen 1. Kristillisen uskon kysymysten ja uskon tarjoaman toivon esillä pitäminen yksilö- ja
tähtäävä keino 1 ryhmäkohtaamisissa. Hartaudet ja keskustelut viikkotoiminnassa.
Toteutumiseen 2. Seurakuntalaisten rohkaiseminen toimimaan avustajana jumalanpalveluksissa tai ryhmissä.
tähtäävä keino 2
1. Vapaaehtoisten määrä em. toiminnoissa.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Palaute toimintaan osallistuneilta. Keskustelun vilkkaus ja hengellisten aiheiden vastaanotto.
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:

Kristillisen uskon ja siihen liittyvän toivon toivon näkökulmaa on pidetty esillä viikkotoiminnassa
sekä yksilökohtaamisissa. Hartauksissa on useimmiten seurattu kirkkovuoden raamatunteksteihin
liittyviä teemoja. Yksilökohtaamisissa sielunhoito ja uskonkysymysten käsittely liittyy yleensä
henkilön sen hetkiseen usein vaikeaan elämäntilanteeseen ja sen kokonaisvaltaiseen
kohtaamiseen. Hengelliset asiat ovat kuitenkin hyvin harvoin ensisijainen syy vastaanotolle
tulemiseen. Muutamat vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat osallistuneet jumalanpalveluksiin
tekstin lukijoina tai muissa avustustehtävissä.

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
1. Nimikkotyökohteiden esilläpito tilaisuuksissa ja viikkotoiminnassa. Vapaaehtoisten varojen
keruu. Vapaaehtoisten voimavarojen suuntaaminen lähetystyön tukemiseen.
2. Ajankohtaisten, lähetystyöhön liittyvien asioiden seuraaminen ja välittäminen seurakuntalaisille.
Yhteydenpito omiin nimikkokohteisiin vapaaehtoisen srk:laisen toimesta.
1. Tietoisuuden lisääntyminen lähetysasioissa. Palaute seurakuntalaisilta.
2. Lähetystyön vapaaehtoisen kannatuksen ja muun vapaaehtoisen lähetysharrastuksen määrä.
Lähetys on ollut esillä varsinkin työtupatoiminnassa ja kausitapahtumissa, kuten myyjäisissä ja
lounailla lähetyksen hyväksi. Nimikkolähetykseen liittyvät vierailijat ovat käyneet työtuvalla
kertomassa työstään ja samalla siitä työstä, jota työtupalaisetkin tekevät. Torstain
aamupalatapahtuman vapaaehtoinen kahviraha tilitetään nimikkolähetyksen hyväksi. Työtuvan
työllä on kannatettu lisäksi kummikoulutoimintaa palestiinalaisalueilla ja Kolumbiassa.
Vapaaehtoisten määrä tässä toiminnassa on jopa hivenen noussut. Työtuvalla käy säännöllisesti
nykyään yli kolmekymmentä henkilöä.

Kehitämme ja tuomme selkeästi esille sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja.
1. Sielunhoito ja käytännöllinen apu ovat diakoniatyön syvintä olemusta ja siten läsnä siinä aina.
Tämä työn puoli korostuu henkilökohtaisena varsinkin vastaanotto- ja kotikäyntityössä.
2. Diakoniatyöstä ja sen tarjoamasta avusta tiedottaminen seurakunnan käytössä olevissa
tiedotuskanavissa.
1. Palaute avun saajilta.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

2. Kävijöiden ja kysynnän määrä.
Sielunhoito ja käytännöllinen apu ovat olennainen osa päivittäistä diakoniatyötä. Taloudellisen
avun lisäksi lähikauppojen lahjoittamaa ruokaa on jaettu vapaaehtoisten avulla läpi vuoden kerran
viikossa. Lisäksi on jaettu lahjoituksena saatuja vaatteita ym. tavaroita tarvitseville. Aamupalalla ja
ruokajakelussa käyvien määrä on ollut noin kaksikymmentä henkilöä viikossa. Suurimmaksi
osaksi hakijat ovat samoja, mutta kaikille uusille, taloudellista apua hakeville kerrotaan myös tästä
avustusmahdollisuudesta. Tiedottamisessa ei ole käytetty uusia menetelmiä. Diakoniatyöntekijän
yhteystiedot ovat nähtävänä seurakunnan tiedotuksissa.

Käytämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
1. Kerromme luottamushenkilöille diakonian tarpeista, tavoitteista, suunnitelmista ja toteutuneesta
toiminnasta.
2. Otamme luottamushenkilöt ja erityisesti "kummiluottamushenkilön" mukaan toiminnan
suunnitteluun ja toimintaan. Kummiluottamushlön osallistuminen v:n 2016 Diakoniapäiville.
1. Luottamushenkilöiden osallistumisen määrä käytännön työhön.
2. Kiinnostuksen ja palautteen määrän ja sisällön tarkastelu.
Kummiluottamushenkilön ja työntekijän välinen yhteistoiminta myös suunnittelun osalta on ollut
hedelmällistä. Työalakummin lisäksi diakoniatoimintaan, esim. ruokajakelun järjestämiseen ja
työtupatoimintaan, ovat osallistuneet muutamat muutkin luottamushenkilöt. Luottamushenkilön
osallistuminen Diakoniapäiville Turkuun peruuntui päivien ohjelmatarkastelun jälkeen. Ohjelmaa
olisi ollut vain yhdelle päivälle. Etsimme vastaisuudessa lähempänä pidettäviä koulutuspäiviä,
joista olisi rakentavaa hyötyä vapaaehtoisena toimivalle henkilölle.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Jatkamme jätteiden lajittelua. Vältämme kertakäyttöastioita ja -välineitä. Harrastamme kierrätystä esim.
työtuvan käsityömateriaalien hankinnassa yhteistyössä SPR:n kirpputorin kanssa. Pidämme esillä kestävään
kulutukseen liittyviä teemoja ryhmätoiminnassa.
Jätteitä on lajiteltu ja muitakin ympäristöystävällisiä periaatteita on noudatettu mahdollisuuksien
mukaan. Yhteistyö SPR:n kanssa on jatkunut kierrätyksen merkeissä.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Diakoniatyön jakaminen seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Sukupolvien yhdistäminen
vapaaehtoistoiminnassa esim. YV-keräys. Vanhemman väen ja erityisesti syrjään jääneiden tavoittaminen
Tikkakosken verkostotoiminnan kautta esim. kutsutilaisuuksia järjestämällä. Ollaan mukana paikallisessa
verkostotoiminnassa diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Pidämme esillä oman seurakunnan nimikkolähetystyötä; Mikko ja Pia Pyhtilän työtä Tansaniassa ja Riitta Luumen
työtä Israelissa sekä tuemme vapaaehtoisvaroin kummikoululaisia Kolumbiassa. Työtupatoiminnan, kolehtien,
myyjäisten ja erilaisten tapahtumien avulla keräämme varoja lähetystyön tukemiseen. Yhteisissä
jumalanpalveluksissa rukoilemme lähetyskohteissa tukea tarvitsevien ja lähetystyötä tekevien puolesta.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.

Toteutumiseen Lähetystyöstä vastaava henkilö pitää säännöllisesti yhteyttä nimikkolähetteihin ja kertoo
tähtäävä keino 1 kuulumiset työyhteisölle. Järjestämme lähetystyön hyväksi erilaisia tapahtumia.
Toteutumiseen Lähetystyön tiimi kokoontuu säännöllisesti.
tähtäävä keino 2
Kokoontumisten ja tapahtumien kirjaaminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tapahtumissa käyvien osallistujen määrä ja avustusten euromäärä.

Arviointi:

2. TAVOITE

Nimikkolähettimme Mikko Pyhtilä ja apulaispiispa Oscar LemaTansaniasta vierailivat alueemme
kouluilla,kodeissa ja tapahtumissa kirkollamme.Järjestimme kaksi tasauslounasta, syyssadon
lähetyksen myyjäiset/lounaan sekä perinteiset diakonian ja lähetyksen kevät- ja
adventtimyyjäiset/lounaan.Kaikissa näissä Työtuvan väellä on iso osuus käytännön järjestelyis-sä,
kuten muutenkin lähetyksen vapaaehtoisvarojen saannissa.Kaksi lähetystyöntekijää,oman
seurakunnan lähetyspappi ja lähetyssihteeri Jukka Jämsen saarnasivat ja puhuivat lähetys-asiaa
kirkkokahvien yhteydessä.Lähetysvastaava Merja Suhonen on hoitanut yhteyksiä Mikko
Pyhtilään,erityisesti syksyn vierailun jälkeen.Lähetysasiaa pidetty esillä työntekijäkokouksissa.
Lähetystiimi,johon kuuluu kuusi henkilöä, kokoontui kolme kertaa.Se on Tikkakosken lähetystoiminnan käytännön "työrukkanen".
Kehitämme luottamushenkilön roolia lähetystyössä.

Toteutumiseen Alueneuvoston lähetystyön kummihenkilön lähetystiedon syventäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähetystyöstä tiedottaminen alueneuvoston ja lähetystiimin jäsenille ja vapaehtoisille.
tähtäävä keino 2
Asianomaisten henkilöiden aktiivisuus ja kiinnostus lähetystyötä kohtaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoisten osallisuus tapahtumissa.

Arviointi:

3. TAVOITE

Lähetystyön alueneuvoston kummihenkilö,Raija Kolu,on jäsenenä lähetystiimissämme.Myös
toinen alueneuvoston jäsen,Gunilla Ranta,kuuluu lähetystiimiin.Kumpikin ovat omalla
panoksellaan osallistuneet lähetystyön tapahtumiin ja järjestelyihin.
Syksyllä
Mikko Pyhtilä esitteli alueneuvoston kokouksessa Tansaniassa tehtävää työtä, ja häntä oli
mahdollisuus kuulla kiinnostuneiden useammassakin tilaisuudessa. Lähetystapahtumista/tempauksista on pyritty kertomaan ja tiedottamaan sekä tiimin jäsenille ja muille
vapaaehtoisille että kaikille seurakuntalaisille.Lähetyksen kiertokirjeiden jakamisessa on
kehitettävää.

Lähetyksen ja vapaaehtoiskannatuksen ja tietoisuuden lisääminen.

Toteutumiseen Tasauskeräyksen järjestäminen paikallisesti syyspäiväntasauksen aikaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kolumbian kummikoululaisen avustamisen lisääminen kahdesta lapsesta kolmeen.
tähtäävä keino 2
Onko suunnitellun tapahtuman toteutus onnistunut.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Seurakuntalaisten kiinnostus ja auttamishalu avustettavaa kohdetta kohtaan.
Tasauslounas järjestettiin keväällä ja syksyllä. Ruokailuun osallistujia oli mukavasti molemmilla
kerroilla,joten auttamishalua on.Varsinaista lipauskeräystä syksyllä (keväällä on
yhteisvastuulipauskeräyksiä) lounaan lisäksi ei järjestetty.Siinä haastetta tulevaisuuteen.
Tikkakosken alueseurakunnan vapaaehtoisvaroin tuettavien kolumbialaisten kummikoululais-ten
määrä nostettiin kolmeen,ja tarkoitus nostaa 2017 määrä neljään.300 €/koululainen. Määrää on
nostettu yksi/vuosi alkaen vuodesta 2014. Myyjäistempausten ja kolehdein nosto kyllä
onnistuu.Yhteyksien suuntaamista Kolumbian suuntaan tulee lisätä ja muutenkin tiedotusta
parantaa.Tulisiko miettiä jossain vaiheessa kummikoululaisten/lasten hankkimista joltain muulta
suunnalta kolumbialaisten lisäksi?

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Suosimme Reilunkaupan tuotteita ja pyrimme käyttämään käsitöissä kierrätysmateriaaleja. Vältämme
kertakäyttötuotteita ja turhaa kopiointia. Lajittelemme jätteet asianmukaisesti.
Toimimme ympäristöystävällisesti kierrättämällä kaiken sen, mikä on resurssiemme puitteissa
mahdollista. Pyrimme mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Reformaatio 500-v ja kirkkomme 60-v juhlavuoden aikana lisäämme tietoisuutta lähetystyöstämme kutsumalla
lähetystyöntekijöitä seurakuntaamme.

