ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Yhteinen seurakuntapalvelu

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Yhteinen seurakuntapalvelu (YSP) koordinoi ja kehittää seurakunnallista toimintaa ja vastaa erityistyömuodoista
koko seurakunnassa. Sen toimintaa johtavat YSP:n johtaja ja kirkkovaltuuston nimeämä johtokunta. YSP:ssa on
neljä työalasihteerin johtamaa yksikköä: varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö), nuorisotyö, diakonia sekä lähetys ja
kansainvälinen vastuu. YSP:uun kuuluu lisäksi neljä teologisissa asiantuntijatehtävissä toimivaa pappia sekä kaksi
toimistosihteeriä. Toimintavuoden toiminnassa näkyvät reformaation merkkivuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden
teemat.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Reformaation merkkivuosi ja itsenäisyyden juhlavuosi
Nostamme seurakunnan perustehtävästä käsin esiin reformaation merkkivuoden teemoja: armo,
luterilaisuus ja ekumeenisuus, tulevaisuuteen suuntaaminen.
Tuomme myönteisesti esiin kirkon merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa, panostamme
merkittävästi itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumiin.
hyödynnämme reformaation merkkivuoden teemoja ja näkyvyyttä kaikkien ikä- ja eritysiryhmien
kristillisessä kasvatuksessa.
Seurakunta on panostanut merkittävästi niin omiin kuin yhteistyöverkoston tapahtumiin,
valtakunnallisista paikallisiin.
Reformaation merkkivuoden ja itsenäisyyden juhlavuoden teemat olivat esillä monipuolisesti niin
perustoiminnoissa kuin myös erityisissä tapahtumissa. "Aina on toivoa" -tapahtumasarjan tietyt
osat saivat merkittävääkin huomiota osakseen. Taulumäen kirkossa toteutui erityinen 7-osainen
saarnasarja ja helatorstaina toteutettiin omenapuun istutus Taulumäen kirkon pihalle.
Merkkivuoden ja juhlavuoden tapahtumat sävyttivät myös toimintaa yhteistyöverkostoissa.

Osallistava jumalanpalveluselämä

Toteutumiseen Teemme erityistyömuodot näkyviksi Taulumäen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja
tähtäävä keino 1 toteuttamisessa
Toteutumiseen Kehitämme osallistavaa hartaus- ja jumalanpalveluselämää viikko- ja leiritoiminnassamme.
tähtäävä keino 2
Erityistyömuotojen toimintaan osallistuvat seurakuntalaiset ovat aktiivisesti osallistuneet
Arviointitapa ja messujen suunnitteluun ja toteuttamiseen työntekijöiden rinnalla.
mittarit:
Viikko- ja leiritoiminnassa osallistava hartaus- ja jumalanpalveluselämä on ollut osa
toimintakulttuuria.
Erityistyömuotojen näkyvyys Taulumäen jumalanpalveluselämässä jäi kokonaisuudessaan
vähäiseksi, vaikka muutamia erityismessuja järjestettiinkin. Sen sijaan nuorille aikuisille suunnatut
erityismessut Kaupunginkirkossa osoittautuivat merkittäviksi niin osallistujamäärän kuin
vapaaehtoistoimijoiden suhteen. Osallistavaa hartaus- ja jumalanpalveluselämää kehitettiin
useiden erityistyömuotojen puitteissa. Perustoimintojen yhteyttä hartaus- ja
Arviointi:
jumalanpalveluselämään tulee vielä syventää, samoin niiden yhteyttä Taulumäen
jumalanpalveluselämään vahvistaa.

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

Kristillinen kasvatus
Osallistumme aktiivisesti perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Tuemme
alueseurakuntia koulutyön uusissa haasteissa.
Hyödynnämme reformaation merkkivuoden teemoja ja näkyvyyttä kaikkien ikä- ja eritysiryhmien
kristillisessä kasvatuksessa.
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on seurakunnan osalta onnistunut, palaute yhteistyöstä
on ollut myönteistä.
Seurakuntalaisten kristillinen identiteetti on vahvistunut. Kirkon jäsenyyden merkitys on
kasvanut, mikä näkyy osallistumis- ja jäsenmäärissä sekä julkisessa keskustelussa.
Reformaation merkkivuoden teemat olivat esillä eri yhteyksissä kasvatuksen laajalla kentällä.
Niiden vaikutus kirkon jäsenyyden merkityksen kasvattajana lienee kuitenkin ollut jokseenkin
vähäinen.

Arviointi:

4. TAVOITE

Yhteistyö

Toteutumiseen Kehitämme jäsenlähtöisesti yhteistyötä seurakunnan sisällä ja verkostoissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Viimeistelemme ja otamme käyttöön yhteisesti hyväksytyn vapaaehtoisten vastuunkantajien
tähtäävä keino 2 koulutuspolun.
Yhteistyö yli sisäisten ja ulkoisten rajojen on lisääntynyt seurakuntalaista palvelevalla tavalla.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutuspolku on otettu käyttöön.
Yhteistyö seurakunnan sisällä on edistynyt joillakin osa-alueilla. Vapaaehtoistyön
vastuunkantajien koulutuspolkua ei työntekijävaihdoksista johtuen ehditty kehittää eikä siten
myöskään ottaa käyttöön.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Edellytämme toiminnassamme kauttaaltaan ympäristövastuullisten toimintatapojen noudattamista.
Toiminnassa on pyritty antamaan arvo ympäristövastuullisuudelle niin hankintakilpailutuksissa
kuin kuljetusmuotojen valinnassa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Työtä kehitetään jäsenlähtöisesti, yhteistyössä alueseurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Valmistaudutaan
seurakuntalaisten vapaaehtoisen vastuunkantamisen merkittävään lisääntymiseen.

