§ 52/ Liite
YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2018
-Jumalanpalveluselämä pyörii. Vierailevia saarnaajia käy muutamia. Perhekirkkoja,
jotka alkavat klo 11, on muutama sekä muutamia perinteeksi muodostuneita pyhiä
kuten Herättäjän pyhä 2 kertaa, Rauhanyhdistyksen pyhä 2 kertaa, muutama
lähettivierasta. Joulu- ja pääsiäisaikoina on paljon jumalanpalveluksia. Kevätkesällä
messu Sarpatissa ja myös Ränssissä. Konfirmaatioita on Tikkakosken osalla 2-3, jotka
pyritään pitämään Tikkakoskella, jos mahdollista. Taulumäelle tulee yksi Tikkakosken
vastaama iltamessu. Tavallisen messun paikalla pidetään 1-2 normaalista messusta
poikkeavaa jumalanpalvelusta. Muutama perhekirkko. Koululaiskirkkoja on joulun
alla ja keväällä koulun loppuessa, ehkä joku muukin. Kirkkokahvien
yhteydessä/jälkeen on myös joskus seuroja, infotilanteita, lauluhetkiä ym.
-Muissa seurakunta-tilaisuuksissa perinteiksi ovat muodostuneet Siioninvirsiseurat,
Sanan ja rukouksen illat, seurakuntaillat Kuikassa, Puuppolassa ja Nyrölässä.
Kaikkiin näihin kolmeen piiriin sekä Jylhänperälle liittyy kesällä lähetysnuotio ja
joulunalla joululauluilta. Yksittäisistä tilaisuuksista perinteiksi tulleita ovat Tuomaan
tulet, hautausmaahartaus kesällä, pyhäinpäivänä ja aatonaattona. Joulu- ja pääsiäisaikaan on omat tilaisuutensa: jouluna erityisesti joululauluihin liittyen, jotka kirjataan
musiikkityölle, ja pääsiäisenä kirkkotilaisuuksia, mahdollisesti jonkinlainen pääsiäisnäytelmä. Gospel-konsertteja järjestetään 1-2.
Tikkakosken Tohinoiden lauantaipäivässä olemme mukana. Helluntaiseurakunnan
kanssa on muodostunut tavaksi järjestää ekumeenisella rukousviikolla yhteinen ilta.
Ensi vuonna se on meidän kirkossa, sekä kirkko, jossa saarnaa helluntaiseurakunnan
pappi, tohina viikolla.
-Tikkakosken Rauhanyhdistyksellä on erittäin paljon toimintaa kaikenikäisten parissa.
Vakiintuneen tavan mukaan heillä on sunnuntaisin kirkossa seurat noin kerran kuussa.
Kirkkoa käyttävät myös Rauhanyhdistyksen kuoro harjoittelupaikkana, ”maksaen
vuokransa” laulamalla kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä jumalanpalveluksessa, ja kirkon alakerrassa on heillä lasten kerhoa viikoittain.
-Naisilla ja miehillä on omat ryhmänsä molemmilla. Naisten ilta kokoontuu joka
toinen viikko pappilassa, lukuun ottamatta kesäaikaa. Naisten iltapäivä on keväällä.
Miehillä on miesten saunailta kerran kuussa Sarpatissa, lukuun ottamatta kesäaikaa.
Miehillä on Koivuniemessä yksi Miesten ilta keväällä yhdessä Palokan ja Vaajakosken
kanssa. Tikkakosken varuskunnan tiloissa järjestetään syksyllä, samantapainen,
lyhyempi ilta sekä osallistutaan Keski-Suomen Miesten iltaan.
-Tarpeen tullen järjestetään muitakin yksittäisiä tapahtumia joko yhdessä jonkin muun
tahon kanssa tai sitten ihan itsekseen. Meidän tulee elää ajassa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset,seurakuntaillat,seurat,sanan ja rukouksen illat,naisten ja miesten
kokoontumiset,yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa,hartauksia erilaisissa tilanteissa/tapahtumissa,yksittäistä
sielunhoitoa,tapaamisia,yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.Rauhanyhdistyksen toiminta vilkasta, itsenäistä.
Tavoittaa tikkakoskelaisia yhteisöllisesti mutta myös yksilöllisesti.Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekulaa-rissa
ajassamme.Mukana seurakuntavaalien järjestelyissä.Toteutamme allaolevia seurakuntamme strategiasta otettuja
kirkkoneuvoston tavotteita sekä neljättä,oma tavoitetta.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Autamme diakonisessa hengessä apua tarvitsevia.

Toteutumiseen Pyrimme saamaan lisää tekeviä/auttavia käsiä toimintamme piiriin, ulospäin suuntautuen, ja
tähtäävä keino 1 erityisesti nuoremman väen keskuudesta.
Toteutumiseen Pidämme esillä hengellisen avun tarjoamista yhteisöllisesti ja yksilötasolla.
tähtäävä keino 2
Saimmeko lisää auttavia käsiä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Itsearvio ja joskus myös saamamme palaute hengellisen avun perillemenosta.Vaikeahko mitata.
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Kannamme yhteistä vastuuta seurakunnasta ja yhteisestä jumalanpalveluksesta.
Pyrimme kehittämään seurakunnallista elämää, toimintaa ihmisten elämää ja arkea sivuavalla
tavalla.
Tehostamme opetusta, joka avaa jumalanpalveluksen sisältöä ja merkitystä jokapäiväiseen
elämään liittyen.
Itsearvio ja saatu palaute.Mahdollisesti myös toimintaan osallistuneiden määrä.
Itsearvio ja saatu palaute.
Panostamme viestintäämme, laajasti ymmärrettynä, erityisesti oman alueseura-kuntamme
tekemään.
Panostamme oman toimintamme ja tilaisuuksiemme tiedottamiseen erilaisten kanavien kautta.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pidämme kiinni evankeliumin esillä pitämisestä,raittiilla, "ajassa kiinni" olevalla tavalla.
tähtäävä keino 2
Itsearvio, saatu palaute ja mahdollisesti myös osallistuneiden määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Kiinnitämme huomiota toiminnassamme myös muihin tärkeisiin kirkkopyhiin pääsiäis- ja
jouluajan lisäksi.
Panostamme näiden pyhien jumalanpalveluksiin.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestämme joidenkin näiden pyhien tuntumaan, myös muunlaisia tilaisuuksia kuin
tähtäävä keino 2 jumalanpalvelus.
Itsearvio ja jossain määrin osallistuneiden määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:

Ympäristötyön
toteuttaminen yksikössä vuonna
2018
Pitää esillä ympäristöasiaa.Luomakunnan
sunnuntai.Kevät
ja/tai syksy kirkonmäki siivoustalkoot. Sarpatti
kevätsiivous miesten saunaillan porukka.Valot pois kun ei tarvita.Ei turhia papereita. Lajittelu. Kimppakyydit
etusijalla.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Mukana Jyväskylässä järjestettävien kirkkopäivien järjestelyissä 2019.Uusien luottamushenkilöiden tutustuttaminen
toimintaamme.

Jyväskylän seurakunta
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018
TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ BUDJETINKOHTA
1072050000 KULUJEN LYHYT ESITTELY TILEITTÄIN:
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Vierailija
Vierailija
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Papit
Esitteet
Erillisilmoitukset
Papit
Päivärahat
Vierailijat
Työntekijät
Vieraat
Kirkko- ym kyydit
Työyhteisökoulutus

1072050000

408300 Esiintymispalkkiot
408900 Muut palkat ja palkkiot

600
600
335

431000
431100
431200
437000
437100
437200
437600
437700
438600
439000

900
300
400
3700
600
700
100
100
200
200

Puhelinpalvelut
Painatukset
Ilmoitukset
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)
Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö
Ravitsemuspalvelut, muut
Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle
Koulutuspalvelut, henkilöstö
Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja
Vapaaehtoiset, luott.henk. koul. 439100 muut)
Musiikkivieras
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Palveluiden ostot - sisäiset
Emäntäpalvelut
448100 Sis. ruokapalvelukulut
Sisäiset vuokrat
449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut
Muuta
449400 Sis. muut kulut
Vuokrakulut
Vuokrat muualle
458000 Muut vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Pienhankinnat alue-srk
460000 Kalusteet
Toimistotarvikkeet alue-srk
464000 Toimistotarvikkeet
Kaupasta ostettu
467000 Elintarvikkeet
Esiintyjille
472600 Kukat
Materiaalia
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Käsikirjastoon
473300 Kirjat
Lehdet, tilattu
473400 Lehdet
Lahjat, joulujakelu
473500 Toimituslahjat
Henkilökunnalle
473700 Henkilökunnan muistamiset
Vapaaehtoiset,
luottamushenkilöt
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Muuta
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
NETTOMENOT

200
800
800
400
300
150

829
900
1000
200
300
400
200
900
200
200
153
16667
16667

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikkityö kattaa alueseurakunnassa kaikki työmuodot ja toimii myös itsenäisenä työmuotona. Kanttorin vastuulla ja
toimenkuvana on kirkkomusiikin työala. Toimenkuva musiikkityössä, alueseurakunnan ainoana viranhaltijana, on laaja.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun. Lasten musiikkikasvatus.
Varhaiskasvatuksen tukena musiikin keinoin. Vinkkejä ohjaajille. Kirkkomusiikin, erityisesti virsien
tutummaksi tekeminen kanttorin käynneillä päiväkodeissa ja esikoulussa.
Koulun ja seurakunnan yhteistyön jatkaminen. Pidetään hyvin alkanutta lapsikuorotoimintaa
koulussa iltapäiväkerhona. Kanttori mukana koulun aamunavauksissa.
Toteutuiko kanttorin käynnit varhaiskasvatuksen parissa. Opittiinko jotakin? Pidettiinkö koulutusta
ohjaajille? Miten suhtauduttiin? Onko tarvetta tällaiseen?
Miten yhteistyö jatkui, kehitettiinkö jotakin uutta? Toimiko lapsikuoro koululla? Oliko osallistujia?
Oliko kanttori aamunavauksissa?
Kannamme yhdessä vastuuta vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta.

Toteutumiseen Kuoroyhtyeistyö Tikkakosken ja Palokan alueella. Kuorot yhdessä jumalanpalveluksissa. Yhteisiä
tähtäävä keino 1 harjoituksia ja konsertteja.
Toteutumiseen Yhteistyöalueen kanttorien kesken kausisuunnitelua.
tähtäävä keino 2
Osallistuiko kuorot jumalanpalveluksiin? Pidettiinkö harjoituksia yhdessä? Oliko yhteisiä
Arviointitapa ja konsertteja?
mittarit:
Suunniteltiinko kauden musiikkitoimintaa yhdessä? Onko siitä apua omassa alueseurakunnassa ja
kanttoreiden työvuorojen suunnittelussa?
Viestintä laajasti ymmärrettynä. Sidosryhmien kontaktit parhaiten toimivin keinoin.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Yritetään keskittyä tiedotuksen täsmällisyyteen. Painettu tieto isolle yleisölle lehdessä. Kiinteille
ryhmille tiedotus omassa ryhmässä (ja netissä). Keskitytään oleelliseen tietoon ja vältetään "turhaa"
Pyritään olemaan ajoissa liikkeellä, mieluummin liian aikaisin kuin viime tipassa. Tarkistetaan
päivämäärät ja kelloajat, ettei tulisi virheitä. Tiivistetään työmuotojen yhteistä tiedotusta.
Onko kuorojen tiedotus riittävä vain omassa ryhmässä? Kehitettiinkö lehtitiedotuksia? Oliko tiedot
oikein ilmoituksissa?
Oliko tiedotus ajantasalla/ ajoissa? Oliko virheitä tiedotuksessa? Minkälaista palautetta kuului?
Autamme apua tarvitsevia.
Tarjotaan aktiivisesti kanttorin palvelua seurakuntalaisille toimitusten suunnittelussa ja musiikin
valitsemisessa.
Kanttorin kohtaamiset (kontaktit ja käynnit) laitoksissa olevien tai vanhemman väestön parissa.
Virikkeitä, virkistystä ja virsiä ikäihmisille.
Ottiko kanttori yhteyttä toimitusten suunnitelun tiimoilta? Oliko tarvetta tällaiselle? Tuliko palautetta?

Arviointitapa ja
mittarit:

Kävikö kanttori laitoksissa ja/ tai vanhusten luona? Oliko osallistujia? Miten koettiin? Halutaanko
tällaista?
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Toteutamme kirkon ympäristöohjelmaa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
2019: Jkl seurakunta 10 vuotta! 2020: Kirkkomusiikkityö kukoistaa ja kokoaa kaikenikäisiä!

MUSIIKKITYÖ BUDJETTI 2018---------- TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
TOIMINTATUOTOT 0 €
TOIMINTAKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
408300 Esiintymispalkkiot
Pääsiäisen musiikkitapahtumat 150
Joulukonsertit 150
Muut konsertit 200
Messuavustajat 300
- soittajien ja laulajien palkkiot
408400 Toimituspalkkiot
- sijaisten palkkiot
Henkilösivukulut
PALVELUJEN OSTOT
431000 Puhelinpalvelut
431100 Painatukset
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut (soittimien huolto)
437000 Matkakustannukset
437100 Matkakustannukset
437200 Matkakorvaus, muut (Esiintyjille)
437400 Majoituspalvelut (henkilöstö)
437500 Majoituspalvelut, muut
437600 Rav.palvelut
437700 Rav.palvelut, muut
438600 Kuljetuspalvelu muille (kuoron retki)
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
PALVELUIDEN OSTOT
448100 Sis. ruokapalvelukulut (kuoron harjoitusleiri)
448200 Sis. leirimaksukulut (kuoroleiri)
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
461000 Tietokoneet ja muut laitteet (tabletti kanttorille)
464000 Toimistotarvikkeet
467000 Elintarvikkeet (lapsikuoro, musiikkitilaisuuksien kahvitus)
472600 Kukat (konsertteihin)
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.
473200 Kuva- ja äänimateriaali
473300 Kirjat (kuorojen nuotit, jumalanpalvelusmusiikki ym.)
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
NETTOMENOT

8300 €
8300 €

800

700
418

200
400
300
1000
100
200
200
600
100
500
500
100

300
200
400
54
300
100
50
150
428
200

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet

Lapsi- ja perhetyön keskeisin tavoite on antaa kristillistä kasvatusta kaikille toiminnassamme mukana oleville lapsille ja
tukea perheitä heidän kasvatustyössään.. Tuemme myös päivähoidon kristillistä kasvatusta uuden vasun hengessä.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Annamme eväitä lapsille turvalliseen kasvuun.
Suunnittelemme toimintamme ja ohjelmamme siten, että se antaa eväitä kokea turvallista kasvua ja
nähdä tulevaisuus turvallisena. Lapsi saa kuvan hyvästä elämästä.
Luomme kerhoihin ja tapahtumiin sellaisen ilmapiirin, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja haluaa
omalta osaltaan olla hyvä kaveri toisille.
Kerhojen ilmapiirin kuulosteleminen. (Turvallista kasvua on tosi vaikea mitata!)
Raamatun kertomusten valinta - miten niiden pohjalta on välitetty hyvän ja turvallisen elämän
eväitä?
Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta.
Jaamme tehtäviä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Annamme vastuuta tapahtumissa ja
jumalanpalveluksessa.
Viestitämme seurakuntalaisille, että he ovat osa toimivaa seurakuntaa ja siksi myös
mahdollistamassa monimuotoista toimintaa.
Miten vastuuta on jaettu - tarkkailemme toimintaamme. Keskustelua asiasta.
Onko tapahtunut seurakuntalaisten aktivoitumista, miten seurakuntalaiset näkevät omat
mahdollisuutensa? Yhteistä keskustelua perhekerhoissa!
Panostamme viestintään se kaikissa muodoissa.

Toteutumiseen Monipuolistamme viestintäämme erilasin menetelmin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Annamme vastuuta viestinnästä myös seurakuntalaisille.
tähtäävä keino 2
Seuraamme, miten toimimme some:ssa, miten tiedotus toimii, viestitämmekö myös olemuksellamme
Arviointitapa ja positiivisesti seurakunnastamme?
mittarit:
Miten seurakuntalaiset ovat osallistuneet viestintään? Keskustelua, tilanteen seuraamista.
4. TAVOITE

Autamme tukea tarvitsevia.

Toteutumiseen Jatkamme Tukea arkeen-toimintaa sekä järjestämme erilaista perheitä voimistavia tapahtumia.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rohkaisemme jokaista toimimaan lähimmäisen rinnalla tukien ja auttaen niin henkisesti kuin
tähtäävä keino 2 materiaalisestikin. (Ilmainen kirpputoritoiminta)
Tilastot toiminnan tarpeellisuudesta, Kysyntä, osallistuminen tapahtumiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko syntynyt auttamisverkosto Tikkakoskelle? Tilanteen seuraaminen.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Ympäristöasiat pidetään esillä kaikessa toiminnassa. Energiaa säästetään, jätteitä lajitellaan, luontoa
säästetään, materiaalivalinnoissa otetaan huomioon ympäristö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Keskitymme työmme ytimeen ja elämme levollisesti lasten ja perheiden kanssa kristillistä arkea ja juhlaa. Panostamme
seurakuntalaisten mukaan ottamiseen ja yhteiseen toimintaan. Toimimme aktiivisesti kristillisen kasvatuksen antamisen
ja kasvatuksen tukemisen varmistamiseksi.

BUDJETIN PERUSTEET 2018/ Lapsi- ja perhetyö, Tikkakoski
TOIMINTATUOTOT:
318000 Leirimaksut
Päiväleirien leirimaksut
TOIMINTAKULUT:
408200 Kerhonohjaajien palkkiot
Leiriavustajien palkkiot
Henkilösivukulut
430000 Postipalvelut
Postimaksut syntymäpäiväkortteihin, kutsuihin, leirikirjeisiin
431000 Puhelinpalvelu
Lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien puhelinkulut
431200 Ilmoitukset
Osuus kokoseurakunnallisista ilmoituksista
437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
5 x lapsityöntekijöiden ajokilometrikorvaukset, ei perhekerhoihin
437100 Matkakustannukset(kotimaa, koulutus)
Matkakulut neuvottelupäiville ja mahdoll. lisäkoulutuksiin
437200 Matkakorvaus muille kuin henk.kunnalle
Mahdollinen pyhäkoulunopettajan kulukorvaus
437400 Majoituspalvelut, henkilöstö
Yöpymiset neuvottelupäivillä (kaksi lastenohjaajaa)
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö
Ruokailumaksut neuvottelupäivillä, lapsityön jouluruokailu
437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Pyhäkoulunopettajien kevät- ja jouluruokailut
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Lapsityön tapahtuman esiintyjä (esim. Taika-Petteri)
448100 Sis. ruokapalvelukulut
Leiriruokailut, 3-vuotissynttärit, kokousruokailut
458000 Muut vuokrat
Sarpatin vuokrat (Lasten leirit)
462000 Muut koneet ja laitteet
Mahdolliset kännyköiden uusimiset
464000 Toimistotarvikkeet
Päiväkerhon osuus toimistotarvikkeista
467000 Elintarvikkeet
3-vuotissynttärit, pyhäkoulujen tarjoilut,
vanhempien kahvitukset, leipomiset kerhoissa ym.
472600 Kukat
Kukat tarjoilupöytiin, mahdolliset muistamiset
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Kaikki askarteluvälineet, lelut, pelit ym materiaali päiväkerhoihin, perhekerhoihin, pyhäkouluun, ja leireille

1260

450
125
750
850
120
3000
400
50
250
450
100
850
2000
550
300
100
2100

80
3200

473300 Kirjat
Kirjat lasten käyttöön, opetuskirjat työntekijöille ja pyhäkoulunopettajille
473400 Lehdet
Ammattilehdet kirkolle, Pyhäkoululehti pyhäkoulunohjaajille

450

473500 Toimituslahjat
Mahdollisesti lahjaksi ostettava kirjallisuus
473700 Henkilökunnan muistamiset
Pienet joululahjat lastenohjaajille ja pyhäkoulunohjaajille
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Muut mahdolliset muistamiset
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kasetit, CD-levyt ja patterit, laudat askarteluun

140

MENOT YHTEENSÄ
NETTOMENOT

16 860 €
15 600 €

200

90
81
174

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 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. Isoskoulutus on myös oleellinen osa
rippikoulutyötä. Pyrimme tukemaan nuoria tekemään ja kokemaan itse. Tuemme nuoria heidän elämässään, ja
kuljemme rinnalla rippikouluinfosta aina aikuisuuteen saakka. Vanhemmille nuorille pyrimme antamaan vastuuta
seurakunnan palvelutehtävissä.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
Luottamuksen rakentaminen nuorten ja työntekijöiden välille. Pyrimme tekemään seurakunnassa
turvallisen ympäristön, jossa voi kasvaa ja olla oma itsensä.
Pyrimme rippikoulussa rakentamaan luottamusta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja nuorten
välille. Kutsumme nuoria osallistumaan toimintaan rippikoulun jälkeenkin.
Miten työntekijät kokevat nuorten tuntevan, onko syntynyt luottamuksellisia uusia kohtaamisia?
Osallistuvatko rippikoulu- ja isosnuoret viikkotoimintaan? Millaista toimintaa järjestettiin?
Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta

Toteutumiseen Rippikouluihin ja konfirmaation jälkeiseen aikaan tulee panostaa, täten kutsumme nuoria
tähtäävä keino 1 jatkoripareille ja pyrimme aloittamaan syksyn ajoissa, että rippikoulun tunnelataus ei katoa.
Toteutumiseen Isoskoulutus porttina seurakuntaan ja jumalanpalvelus vastuuseen
tähtäävä keino 2
Kuinka paljon nuoria aloittaa isoskoulutuksen, ja paljonko valmistuu perusisosia?
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorten osallistuminen jumalanpalveluselämään.
3. TAVOITE

Viestintä laajasti ymmärrettynä

Toteutumiseen Rippikoulujen tiedot verkkosivuille, heti kun saatavilla. Panostamme monipuoliseen viestintään, erit.
tähtäävä keino 1 mobiilitekniikkaa hyödyntäen. Nuori osallistuu rippikouluun itsell. tuttuja välineitä hyödyntäen.
Toteutumiseen Käytämme Katrinan ilmoittautumis-osiota nuorten ryhmäviestimiseen entistä aktiivisemmin.
tähtäävä keino 2
Oliko infoa saatavilla ajoissa, millaista palautetta seurakuntien rippikoulujen tiedoista tuli,
Arviointitapa ja käytettiinkö mobiilivälineitä?
mittarit:
Saavatko kaikki viestit ajoissa, mitä nuoret niistä ajattelivat?
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Autamme apua tarvitsevia ja rohkaisemme nuoria elämään kristittyinä arjessa
Pyrimme antamaan nuorille esimerkkiä ja kutsumme heitä aktiivisesti kirkkolle yhteisiin tapahtumiin.
Erityisesti kynttilänpäivän yhteisvastuutapahtuma on kaikille yhteinen (Rippikoululaiset ja isoset).
Pyrimme toimimaan rippikoulutyössä yhdessä, eikä vain työntekijä vetoisesti. Työntekijä
mahdollistaa, mutta muut luovat toimintaa itse.
Tuleeko nuoria erityistapahtumiin, jos tulee mitä he sanovat ja kokevat?
Miten työntekijät kokevat?

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Ympäristötyö huomioidaan rippikoulujen opetuksessa ja asennekasvatuksessa intensiivijaksojen aikana.
Kaikki leirimme ovat vihreitä ripareita ja niissä on yksi kasvisruokapäivä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa meille selkeät tavoitteet tulevaisuuteen: "rippikoulun ytimessä on nuori. Rippikoulua
pidetään häntä varten. Suunnitelmien, rakenteiden, toiminnan ja tavoitteiden tulee palvella hänen oppimistaan ja
kasvuaan kristittynä. Nuori ei ole kirkollisen kasvatustoiminnan kohde, vaan oman kasvunsa subjekti. Oppiminen ja
kasvu eivät tapahdu tyhjiössä."

Perustelut Tikkakosken rippikoulutyön budjettiin 2018
Tuotot
362000 Jumalanpalveluskolehdit
150
Rippikoulujen konfirmaatiojumalanpalveluksista kerättävät kolehtituotot rippikoulutyön hyväksi
TUOTOT YHTEENSÄ 150 €

Menot
408700 Palkkiot
500
Haapaniemen toisen yövahdin palkkio sekä muutaman ylimääräisen isosen palkkio
Henkilösivukulut
165
437400 Majoituspalvelut, henkilöstö
300
Kaikkien Tikkakosken rippileirien päivärahat rippikoulutyöntekijöille jyvitysten mukaan
438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö
150
438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle
600
Kuljetuskustannukset isoskoulutusleireille ja mahdolliset rippikoulukotikierrokset
439000 Koulutuspalvelu, henkilöstö
300
Neuvottelupäivien osallistumiskustannus
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
600
Rippikoulutoiminnan puitteissa järjestetyt ohjelmat.
448100 Sis. ruokapalvelut
900
Isoskoulutuksen ruokatarjoilut 4 sunnuntait. Vanhempainiltojen ja muiden rippikoulutapahtumien
tarjoiluja leirikeskuksissa.
448200 Sis. leirimaksukulut
800
Leirikeskustilojen sisäiset leirimaksut rippikoulutapahtumia (esim. isosleirit) varten
448800 Sis. majoituskulut
700
Isoskoulutukseen osallistujien majoituskustannukset
467000 Elintarvikkeet
100
Rippikoulutapahtumien, isoskoulutuksen ja vanhempainiltojen tarjoilu. Leiriherkut ja palkinnot.
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
200
Rippikouluissa käytettävään opetusmateriaaleihin (esim. rukoushelmet), ja rippikoulun
havaintomateriaali. Rippikoulussa on myös kannustettava luovaan oppimiseen, joten on perustelua
käyttää opetusmateriaalia monipuolisesti.
473300 Kirjat
150
Rippikoulua koskevan peruskirjallisuuden sekä ääni- ja kuvamateriaalin hankinta. Tässä erityisesti
viimeisimmät rippikoulua ja oppimista koskevat julkaisut.
473500 Lahjakirjat ja lehdet
285
Isosten materiaalin tuottamiseen tarvittava aineisto. Opas on tarkoitus antaa omaksi kaikille isosille.
n. 25 isosta.
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
100
Aikuisrippikoululaisten ja isosten muistaminen tai jokin muu mahdollinen lahja rippikoulussa
ansioituneille nuorille. Esimerkiksi kirja tai ristikoru
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ

5850 €

NETTOMENOT

5700 €

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
1. 5.-8. luokkalaisille suunnatussa toiminnassa teemme Raamatun sanaa tutuksi käyttämällä
Raamatun kertomuksia hartauksissa.
2. Nuortenilloissa opetetaan ja keskustellaan nuorten elämään ja aikuistumiseen liittyvistä aiheista,
jotka on valittu yhdessä nuorten kanssa.
1. toteutuuko?
2. toteutuuko?
Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta

Toteutumiseen 1. Osallistumme yhdessä kaiken ikäisten nuorten kanssa seurakunnan jumalanpalvelusten
tähtäävä keino 1 toteuttamiseen ja suunnitteluun. Tavoitteena vähintään 4 jumalanpalvelukseen osallistuminen.
Toteutumiseen 2. Otetaan nuoria mukaan avustajiksi toteuttamaan 5.-8. luokkalaisten toimintaa.
tähtäävä keino 2
1. toteutuuko?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. toteutuuko?
3. TAVOITE

Tehostetaan mainontaa ja tavoitetaan nuoret entistä paremmin

Toteutumiseen 1. Etsitään uusia mahdollisesti automatisoituja kalenteripohjaisia tiedotuskanavia ja/tai sovelluksia
tähtäävä keino 1 nuorille.
Toteutumiseen 2. Alakouluikäisten toiminnan mainostamiseen uusia kanavia.
tähtäävä keino 2
1. Löydetäänkö toimivia uusia menetelmiä?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Löydetäänkö?
4. TAVOITE

Autamme apua tarvitsevia

Toteutumiseen 1. Jatkamme poikien pienryhmätoimintaa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Alakoululaisten koulupäivystystoiminnan kehittäminen.
tähtäävä keino 2
1. toteutuuko?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Saadaanko päivystystoiminta kaikille alueseurakunnan alakouluille?
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Kehitetään edelleen kierrättämistä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksia nuorisotyön tiloissa ja opetetaan nuoria
käyttämään kehitettyjä mahdollisuuksia.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Toiminnan jatkumon kehittäminen niin, että kaiken ikäisille on olemassa heille sopivaa toimintaa ja siirtyminen eri
ikäryhmille suunnatusta toiminnasta toiseen on luontevaa ja helppoa. 2019 Kirkkopäiviin osallistuminen.

VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN 2018 BUDJETIN PERUSTELUT
TUOTOT
317000 RUOKA- JA KAHVIMAKSUT 190€
Viranhaltioiden ateriavähennykset leireiltä
318000 LEIRIMAKSUT 2340€
Kaksi nuorten leiri 18 henkeä, 20€/hlö= 720€
Kolme varhaisnuorten leiriä 18 henkeä/leiri, 30€/hlö= 1620€
319000 RETKI- JA MATKAMAKSUT 1875€
Varhaisnuortenretki 15 osallistujaa 30€/hlö= 375€
Maata näkyvissä festarit retki 15 osallistujaa, 100€/hlö =1500€
319400 KERHOMAKSUT 660€
Kahden kokkikerhon materiaalimaksut 22 osallistujaa, 30€/hlö =660€
TUOTOT YHTEENSÄ 5065€
KULUT
408200 KERHONOHJAAJIEN PALKKIOT 2106€
Kolme varhaisnuorten leiriä 9 isosta, 34€/isonen= 306€
Kaksi kokkikerhoa 4 ohjaajaa, n. 30 kerhokertaa, 9€/kerta= 1080€
Kaksi puuhakerhoa, 4 ohjaajaa, n. 30 kerhokertaa, 6€/kerta= 720€
408300 ESIINTYMISPALKKIOT 200€
10- synttäri esiintyjä
Leirien erityisohjelmat
410001 SOSIAALIKULUT TA 618€
431000 PUHELINPALVELUT 250€
Kahden viranhaltijan puhelinpalvelut
437000 MATKAKUSTANNUKSET (KOTIMAA, VIRKAMATKAT) 3419€
Viranhaltijoiden matkakulut, virka-ajot 4700km x 0,41€/km = 1927€
Viranhaltijoiden päivärahat, leirit ja retket 31pv x 40 = 1240€
Viranhaltijoiden johtajalisät, leirit ja retket 14pv x 18 = 252€
437200 MATKAKORVAUS MUILLE KUIN HENKILÖKUNNALLE 300€
Esiintyjien matkakorvaukset
437400 MAJOITUSPALVELUT, HENKILÖSTÖ 400€
Maata näkyvissä retken majoitus ja Nuori 2017 koulutuspäivien majoitus
437500 MAJOITUSPALVELUT MUUT 1000€
Maata näkyvissä festareiden majoitus
438600 KULJETUSPALVELUT MUILLE KUIN OMALLE HENKILÖSTÖLLE 2000€
Leirien ja retkien kuljetus osallistujille. 10-synttäri kuljetus
439000 KOULUTUSPALVELUT, HENKILÖSTÖ 200€
Kasvatuksen päivien osallistumismaksu yhdeltä viranhaltijalta
440500 MUSIIKKI- JA OHJELMAPALVELUT 2200€
Retkien liput, kerhonohjaajien virkistysmaksut, esiintyjämaksut, Pienryhmätoiminta
448100 SIS. RUOKAPALVELUKULUT 2900€
Sarpatin leirien ruokamaksut, nuorisotyöntapahtumien tarjoilut, 10-synttäri tarjoilut
448800 SIS. MAJOITUSKULUT 300€
Leirien majoituskulut
449400 SIS. MUUT KULUT 550€
Sarpatin vuokra eri luokkien ryhmäytyksistä
458000 MUUT VUOKRAT 500€
Koulun liikuntasalin vuokra sählykerholle
467000 ELINTARVIKKEET 1400€
Kokkikerhojen materiaali, ruoka tarjoilut
473100 OPETUSVÄLINEET JA KERHOTARVIKKEET 800€
473200 KUVA- JA ÄÄNIMATERIAALI 200€
473300 KIRJAT 200€
473400 LEHDET 100€
473800 LAHJAESINEET JA HUOMIONOSOITUKSET 200€
474000 MUUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 912€
KULUT YHTEENSÄ 20665€
NETTOMENOT 15600€

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta/Diakoniatyö

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
1. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. 2. Viikoittainen ryhmätoiminta, juhlat ja
muut tapahtumat, retket ja leirit. 3. Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja ylläpito. 4. Yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa. Erityisesti yhteistyökumppanina Tikkakosken Lähiverkko. 5. Osallistutaan Kirkkopäivien 2019 suunnitteluun
oman työalan puitteissa.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun.

Toteutumiseen Autetaan perheitä vaikeissa talous- tai muissa tilanteissa mahdollisuuksien mukaan neuvonnalla tai
tähtäävä keino 1 materiaalisesti, jotta lasten turvallinen kehitys olisi silloinkin mahdollista.
Toteutumiseen Perhekontakteissa asetutaan myös lasten asemaan kyseisessä tilanteessa.
tähtäävä keino 2
Perheiden tilanteen seuraaminen jatkotapaamisilla.
Arviointitapa ja
mittarit:
Perhetilanteen kehitys ja palautteet.
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta.
Uskotaan vastuuta seurakuntalaisille toiminnan järjestämisestä ja hoitamisesta sekä
avustustehtävistä jumalanpalveluksissa.
Rohkaistaan seurakuntalaisia erityisesti viikkotoiminnan yhteydessä vastuun ottamiseen ja
osallistumiseen.
Vapaaehtoisten määrä eri tehtävissä.
Uudet ehdotukset toiminnan kehittämiseksi ja osallistumismuodot.
Kiinnitetään huomiota viestintään oman työalan toiminnassa.

Toteutumiseen Ollaan tarkkoja oman työalan viestinnän ajan tasalla pitämisestä ja oikeellisuudesta kaikessa
tähtäävä keino 1 mediassa (lehdet, verkko, seinäilmoitukset, suullinen tiedotus jne.) .
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Rohkaisemme auttamaan apua tarvitsevia.
Kerrotaan sopivissa yhteyksissä seurakuntalaisille työn olevan yhteistä ja että heitä siinä tarvitaan.
Esim. 65- ja 70-vuotiaiden syntymäpäivät tai viikkotoiminnan piirissä olevat.
Esitellään konkreettisia tehtäviä ja tilanteita, joissa tarvetta tekijöistä olisi. Työtekijä osoittaa
arvostusta ja luottamusta seurakuntalaiselle, joka ottaa tehtävän hoitaakseen.
Toiminnan lisääntyminen.
Vapaaehtoisten määrä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Jätteiden lajittelu jokapäiväisessä työssä, Kertakäyttötuotteiden välttäminen. Kierrätysyhteistyö työtuvan ja
SPR:n kirpputorin kanssa. Kestävän kulutuksen teemat esillä työssä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Vastuun ja työn jakaminen seurakuntalaisten ja erityisesti luottamushenkilöiden kanssa. Sukupolvien yhdistäminen
toiminnassa esim. rippikoulutyö. Yhteistyö diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa. Kansainvälisyyskasvatus oman työn
puitteissa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2018
Jyväskylän seurakunta/Tikkakosken alueseurakunta
DIAKONIATYÖ
Tili
318000
319000
362000
365000

408100
408300

Tilin nimi
TUOTOT
Leirimaksut
Retki- ja matkamaksut
Jumalanpalveluskolehdit
Myyjäistuotot
Tuotot yhteensä
TOIMINTAKULUT
Asiantuntijapalkkiot
Esiintymispalkkiot

Esitys €

600
1800
200
600
3200

Leiri Koivuniemessä 3 pv 7 h a´45 €, Sarpatissa 1 pv 10 h a´15 €.
Arvio ja toteumat.
Retki 50 h a´35 €.
Arvio ja edellisten vuosien toteuma.
Vapaaehtoisten järjestämä ruokailu diak.avustuksiin.

9
118
13
120
200
100
1000
200

437200
437700
438600
439000

Sairausvakuutusmaksut
Eläkemaksut
Muut sosiaalivakuutusmaksut
Postipalvelut
Puhelinpalvelut
Painatukset
Omat virkamatkakustannukset
Omat
koulutusmatkakustannukset
Matkakorvaukset muille
Ravitsemuspalvelut muille
Kuljetuspalvelut muille
Koulutuspalvelut henkilöstö

439100
448100

Koulutuspalvelut muille
Sis. ruokapalvelut

100
3200

448200
448900
449400
462000

Sis. leirimaksut
Sis. kopiointimaksut
Sis. muut kulut
Muut koneet ja laitteet

600
6
10
200

464000
467000
472600
473100

Toimistotarvikkeet
Elintarvikkeet
Kukat
Opetusvälineet ja
kerhotarvikkeet
Kuva- ja äänimateriaali
Kirjat
Lehdet
Lahjakirjat ja –lehdet
Lahjaesineet ja
huomionosoitukset
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Diakonia-avustukset
Toimintakulut yhteensä
NETTOMENOT

80
150
150
50

Esim. asiantuntijaluennot leireillä tai viikkotoiminnassa.
Esiintyjät, mm. YV-konsertissa tai vanhemman väen
syntymäpäivillä.
Laskuri
Laskuri
Laskuri
Syntymäpäiväkutsut 100 kpl a´1.20 €
Toteuma
Syntymäpäiväkutsujen painatus (Cramo) a´ 1 €
Arvio ja toteumat edellisiltä vuosilta.
Yksittäiset koulutuspäivät, jotka eivät sisälly
koulutussuunnitelmaan.
Esim. esiintyjien matkakorvaukset.
Retkiruokailu 50 h a´15-19 €.
Retken linja-autokulut.
Suunnitelmaan kuulumattomat, myöhemmin tietoon tulevat
hyödylliset koulutukset.
Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden koulutuspäivät.
Tilaukset emäntäpalvelulta viikkotoimintaan ja tilaisuuksiin.
Toteuma ja arvio edellisten vuosien perusteella.
Leirit Koivuniemi 3 pv 7 h. Sarpatti 1 pv 10
Kopiot leirillä Koivuniemessä
Toteuma
Esim. puhelimen akun vaihto tai puhelimen käyttöön liittyvät
konsultaatiot tai korjaukset.
Arvio
Nopeasti tarvittavat elintarviketäydennykset.
Onnittelu-, koristelu- ja surunvalittelukukkia
Esim. ompelu- ja kutomisvälineitä työtuvalle.

80
150
45
200
100

Uuden musiikin hankintaan.
Uuden ammattikirjallisuuden hankintaan.
Diakonia lehden vuosikerta kirkolle 1 kpl
Syntymäpäiväkirjat, joulu-/kevätmuistiaiset vapaaehtoisille jne.
Esiintyjät, vapaaehtoiset ja esim. syntymäpäivän viettäjät.

322
5500
15100
11900

Toteumat aiemmin.
Arvio viime vuosien perusteella.

410000
412000
414000
430000
431000
431100
437000
437100

473200
473300
473400
473500
473800
474000
483000

120
300

Perustelu

100
900
800
200

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

LÄHETYSTYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Pidämme esillä oman aluesrk:mme nimikkolähetystyötä:Mikko ja Pia Pyhtilää ja seurakuntatyötä Tansaniassa.
Vapaaehtoisvaroin tuemme kummikoululaisia Kolumbiassa ja lisäämme määrän viiteen.Tikkakoskella myös nimikkolähetit Kylväjän kautta.Työtuvan kummikouluja Israelissa palestiinalaisalueella pidämme esillä.Sortavalan ystävyyssrk.Työtupatoiminnan,kolehtien,myyjäisten ja erilaisten tapahtumien avulla keräämme varoja lähetystyölle.
Yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoilemme erityisesti näiden kohteiden puolesta.Lähettivieraita käy muutamia
Tik:lla.Pyrimme saamaan alueemme edustajia lähetysjärjestöjen kesäjuhlille.Pipliaseuran vuosijuhla Jkl:ssä 2018.

TAVOITTEET 2018:
Rohkaisemme ihmisiä Tikkakoskella auttamaan, tukemaan kaukaisia lähimmäisiämme
lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kautta.
Toteutumiseen Tehostamme mm.Kauneimpien Joululaulujen ja Yhteisvastuukeräyksen soitto- ja nettilahjoitusten
tähtäävä keino 1 mahdollisuudesta tiedottamista.Nimikkolähettien tueksi pankkisiirtolomakkeiden kautta?
Toteutumiseen Ainakin viiden lähetyshenkisen jumalanpalveluksen järjestäminen,mahdollisuuksien mukaan myös
tähtäävä keino 2 lähetystyössä olleen/olevan saaminen niihin.
Mahdollisista lahjoituksista voinee saada tietoa jossain määrin alueseurakunta tasolla.
Arviointitapa ja
mittarit:
Järjestettiinkö viisi tällaista jumalanpalvelusta.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Pyrimme saamaan lisää seurakuntalaisiamme vastuuseen lähetykseen liittyen.

Toteutumiseen Rohkeasti ja ennakkoluulottamasti kysymällä ihmisiä talkoisiin ja ideoita heiltä lähetyksen hyväksi
tähtäävä keino 1 toimimiseen ja esilläpitämiseen.
Toteutumiseen Selkeä sopiminen yhteydenpitäjistä nimikkokohteisiimme/lähetteihin.
tähtäävä keino 2
Saatiinko ihmisiä mukaan ja heiltä ideoita.
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatiinko sovittua yhteyshenkilöistä.
3. TAVOITE

Ryrimme saamaan Suomen Lähetysseurasta lähettivieraan kertomaan Tansanian
nimikkotyöhömme liittyen muutamaksi päiväksi Tikkakoskelle.
Tämä lähetti kiertää kouluilla, omissa toiminnoissamme ja on mukana jumalanpalveluksessamme.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Keräämme sopivan lahjapaketin, jonka lähetti toimittaa Tansaniaan Pyhtilöille ja stipendiaatillemme
tähtäävä keino 2 siellä.
Toteutuiko vierailu ja missä laajuudessa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatiinko lahjat kerättyä ja toimitettua eteenpäin.
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Suosimme Reilunkaupan tuotteita ja pyrimme käyttämään käsitöissä kierrätysmateriaaleja. Vältämme
kertakäyttötuotteita ja turhaa kopiointia. Lajittelemme jätteet asianmukaisesti.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Mukana Jyväskylässä järjestettävien kirkkopäivien järjestelyissä 2019 ja erityisesti lähetykseen liittyvissä osioissa.
Miesten retki pienehköllä ryhmällä Sortavalaan 2019 tai 2020.

Tikkakosken alueseurakunta

Lähetystyön talousarvioesityksen perustelut 2018
Tili

Tilin nimi

€

Käytön perustelu

437000

Matkakustannukset

150

437200

Matkakorvaus muille kuin omalle
henkilökunnalla

200

439100

Koulutuspalvelut
(luottamushenk., vapaaeht.,
muut)
Sis. ruokapalvelukulut

150

Vapaaehtoisten
koulutuspäivämaksut

600

Ruokailutapahtumien ja
kokoustarjoilujen kustannukset

Toimintakulut yhteensä
Nettomenot

1100
1100

448100

Työntekijän osallistuminen
koulutuksiin
Vapaaehtoisten kuljetukset esim.
lähetystapahtumiin

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

ALUESEURAKUNTA

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Evankeliumia esillä sanan ja sakramenttien, kristillisen kasvatuksen, diakonian, lähetyksen ja musiikin kautta osa-na
Jyväskylän seurakuntaa. Mukana Tikkakosken alueseurakunnan ihmisten elämän arjessa ja juhlassa. Toteutam-me
perustehtävää unohtamatta tarttua tarvittaessa kiinni nopeastikin uusiin haasteisiin.Työntekijätilanne meillä hy-vä ja
samoin tilamme hyvät.Sarpatin säilyminen seurakunnan omistuksessa tärkeää meille.Syksyllä järjestettävien
seurakuntavaalien esilläpitäminen ja käytännön järjestelyvastuussa mukana.Toteutamme seurakunnan strategiasta
ottamaamme tavoitetta (1.) sekä kirkkoneuvoston valitsemia seurakunnan strategiasta nousevia tavotteita (2.-4.)

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Autamme apua tarvitsevia.
Aikaamme seuraten,paikallisten yhteistyökumppaneiden,yksityisten ihmisten ja apuatarvitsevien
viestien pohjalta autamme ja olemme yhteistyössä auttamassa ja resurssiemme mukaan.
Vaikutamme omalla paikallamme ihmisten auttamisalttiuteen omalla paikkakunnallamme ja myös
kansainvälisen diakonian ja lähetystyön kautta.
Läheisessä yhteistyössä diakoniatyömme kanssa.Oma arvio kuinka paljon näitä auttamiskontakteja
syntyi.
Oma arvio kuinka paljon pystyimme vaikuttamaan ihmisten auttamishaluun.Vaikeahko mitata.
Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun.

Toteutumiseen Kasvatustyömme sektorilla työntekijämme pitävät jatkuvasti esillä evankeliumin turvallista sanomaa
tähtäävä keino 1 ja elämäntapaa levottomassa ja kuluttavassa ajassamme.
Toteutumiseen Lapsiperheiden jaksaminen ja perheiden tasapainon säilyttäminen on meille tärkeä asia.
tähtäävä keino 2
Työntekijöidemme itsearvio ja myös saama palaute tekemästään työstä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Työntekijöidemme itsearvio ja myös saama palaute tekemästään työstä.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta.
Pyrimme saamaan lisää vastuunkantajia seurakunnan elämään ja toimintaan, myös nuoremman ja
työikäisen väen keskuudesta heille sopivalla tavalla.
Avaamme eri työmuotojemme kautta jumalanpalveluksen merkitystä arkeen ja elämään opetuksen,
kirkkovuoden ja työmuotojen "minijumalanpalvelusten" kautta.
Saatiinko lisää vastuunkantajia.
Itsearvio onnistumisesta ja myös saatu palaute jumalanpalveluskasvatukseen/opetukseen liittyen.
Viestintä laajati ymmärrettynä, erityisesti oma alueseurakuntamme tekemä.

Toteutumiseen Lähtökohtamme on, että viestinnässämme on lähdettävä aina sanomastamme, evankeliumista
tähtäävä keino 1 käsin, rakentavalla tavalla.
Toteutumiseen Panostamme toiminnastamme tiedottamiseen eri kanavia käyttäen selkeästi ja ymmärrettävästi.
tähtäävä keino 2
Itsearvio ja myös saatu palaute pysymisestä perussanomassa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Itsearvio ja myös saatu palaute viestintämme perillemenosta. Voi näkyä myös
toimintoihimme/tilaisuuksiimme osallistuvien määrässä.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Toteutamme keväällä ja/tai syksyllä kirkonmäen sekä keväällä myös Sarpatin haravointitalkoot. Pidämme
ympäristöasiaa esillä. Lajittelu. Kopiointi vähemmäksi. Sähkön säästöä. Kimppakyytejä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Olemme osaltamme mukana kirkkopäivien järjestelyissä 2019.Uusien luottamushenkilöiden tutustuttaminen
toimintaamme.

