ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

205 Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä yhdessä seurakuntalaisten kanssa toteuttaen. Avoin kirkko monine
mahdollisuuksineen, ryhmätoiminta, Raamattu- ja muu opetustoiminta. Verkostoituminen ja yhteistyö alueen eri
toimijoiden kanssa (esim. kaupunki, herätysliikkeet, ekumenia, kuorot, musiikkiryhmät, kaupunkitapahtumat
(Yläkaupungin yö, Valon tapahtuma, Uudenvuoden Kirkkopuisto, Toivolan Vanha Piha). Vuoden 2019 painopisteinä
koko seurakunnassa sovitun mukaisesti autamme tukea tarvitsevia, vahvistamme yhteisöllisyyttä, olemme mukana
Kirkkopäivillä ja perehdytämme uudet luottamushenkilöt tehtäviinsä.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Toteutumiseen Kirkon kevätjuhla aterioineen Helatorstaina 30.5. (=Kirkkopäivien jatkot)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Perhemessujen ja muiden kohdennettujen kirkkopyhien toteuttaminen, (Pyhäinpäivä, Adventti,
tähtäävä keino 2 Kasteen su, Luomakunnan s., Perheen s.). Jatkot kirkkokahveilla väh. 1 krt/kk..
Kuinka toteutui. Osallistujien määrä. Mitä jäi käteen Kirkkopäivistä. Ajankohdan arviointi.
Arviointitapa ja Osallistujien palaute.
mittarit:
Kuinka paljon ihmisiä osallistui tapahtumiin. Vastasiko tilaisuuksien sisällöt kutsuttujen odotuksiin.
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
Olemme mukana Kirkkopäivillä yhdessä seurakuntalaisten kanssa osallistuen ohjelmiin, eri
tehtävissä
Olemme mukana kaupunkitapahtumissa (Yläkaupungin yö, Valon tapahtuma, Uuden vuoden
Kirkkopuisto) ympäri vuoden, niihin ohjelmaa tuottaen ja ihmisten vierellä kulkien
Millä tavalla Kirkkopäivillä oltiin mukana. Lähtivätkö ihmiset mukaan. Miten Kirkkopäivät istui
Yläkaupungin yön yhteyteen.
Minkälaisia sisältöjä ja millä tavoin toimme tapahtumiin. Osallistujilta saatu palaute.
Rakennamme yhdessä seurakuntaa ja kannamme vastuuta sen jumalanpalveluksesta
Perehdytämme uudet luottamushenkilöt tehtäviinsä ja kutsumme heidät tutustumaan ja toimimaan
työmuotojen toimintaan ("luottamushenkilöpassi")
Toteutamme jumalanpalvelusviikonlopun, jossa lauantaina keskustelua ja alustuksia, sunnuntain
messussa ja kirkkokahveilla korjataan hedelmät
Kuinka hyvin saimme luottamushenkilöt liikkeelle ja innostumaan. Syntyikö vuoropuhelua. Heiltä ja
työntekijöiltä saatu palaute.
Osallistujien määrä ja heiltä saatu palaute. Tapahtuman sisältöjen arviointia.
Kirkkomme on avoin kirkko

Toteutumiseen Kirkossa Hiljaisuuden hetki, tarvitaan myös mahdollisuus ohjelmoimattomaan kohtaamiseen ja
tähtäävä keino 1 hiljaisiin keskusteluihin
Toteutumiseen Viikkomessun jälkeen kirkkokahvit ja Papin tunti / Pysäkin parlamentti Aseman Pysäkillä.
tähtäävä keino 2
Kuinka paljon väkeä osallistui. Minkälaisia kohtaamisia ja keskusteluja. Onko Avoimen kirkon
Arviointitapa ja päivystystoimintaa mahdollista / tarpeen lisätä.
mittarit:
Kuinka yhteys viikkomessun ja Aseman Pysäkin välillä on kehittynyt. Tuoko Pysäkin parlamentti
jotain uusia sisältöjä verrattuna Papin tuntiin. Vaikutus osallistujamääriin.
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Kulutamme harkiten ja arvoimme toimintamme ympäristövaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa. Suosimme
lähiruokaa ja vähennämme oman auton käyttöä. Tutustumme kaupunkiluontoon. Pidämme ympäristöteemoja
esillä jumalanpalvelussaarnoissa ja muissa kokoontumisissa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Edistämme 1) Kaupunginkirkon peruskorjauksen aloittamista, 2) Pappilan ja/tai muiden, riittävien toimitilojen saamista
alueseurakunnan käyttöön. Laadimme suunnitelman alueseurakunnan toiminnasta ja tilatarpeista pitkällä aikavälillä.

