ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä
seurakuntalaisten kanssa toteuttaen, kirkolliset toimitukset. Avoin kirkko -toiminta, ryhmätoiminta, Raamattu, Katekismus- ja muu opetustoiminta. Verkostoituminen ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa (esim. kaupunki,
herätysliikkeet, ekumenia, kuorot, musiikkiryhmät, kulttuuritapahtumat, Yläkaupungin yö, Jyväskylän Kesä, Toivolan
Piha). Vuoden 2017 painopisteinä koko seurakunnassa sovitut Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 vuotta,
kristillinen kasvatus, osallistava jumalanpalveluselämä ja yhdessä tekeminen.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Reformaation merkkivuoden ja Suomi 100 juhlavuoden teemojen esilläpitäminen
Kaikkien työalojen yhteinen Helatorstain tapahtuma reformaation teemalla + muut teematilaisuudet ja -toiminta: kirkkokahvit, katekismustunnit, nuorten teesipajat, valokuvaprojekti...
Suomi 100 itsenäisyyspäivän vietto + muut tilaisuudet, joissa avataan suomalaista
identiteettiämme: luontoretket, luterilaisuus, musiikki, taide...
Toteutuneen sisällön arviointia. Osallistujamäärät, osallistujien palaute.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Reformaatio500 oli esillä kaikissa työmuodoissa monella eri tavalla. Kokoavan ja hyvää palautetta
herättäneen helatorstaitapahtuman lisäksi teemaa käsiteltiin lapsityön perhoissa, nuorisotyön,
nuorten aikuisten ja diakonian eri tilanteissa. Aseman Pysäkin Papin tuntien vuosiaihe oli
Katekismus. Papit vierailivat verkostoissa esittelemässä reformaation historiaa ja vaikutuksia
meidän aikanamme. Valokuvaus oli menetelmänä nuorisotyön kouluille suunnatussa
kuvakilpailussa, josta tuli kouluilta hyvää palautetta. Kaikille avoin valokuvakilpailu järjestettiin
yhdessä Luovan valokuvauksen keskuksen kanssa. Sen tuloksena oli laadukas Valon naulatnäyttely Kaup.kkossa syyskaudella. Suomi100 jäi hieman reformaatioteeman varjoon. Sen vietto
keskittyi itsenäisyyspäivän ympärille. Teemaa käsiteltiin myös yhteistyössä Jyväskylän
taidemuseon kanssa.
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen
Olemme mukana toimintaympäristömme erilaisissa katutapahtumissa (Jyväskylän Kesä,
Yläkaupungin yö, YV- ja Tasauskeräykset, Toivolan piha)
Kirkkokahvit messun jälkeen vähintään kerran kuussa, mahdollisuuksien mukaan myös
viikkomessujen yhteydessä.
Missä oltu mukana, kuinka paljon ja minkälaisia kohtaamisia.
Kirkkokahvien toteutunut määrä, osallistujien palaute teemoista yms.
Olimme mukana kaupunkitapahtuimissa, joista tärkeimpinä Yläkaupungin yö (2 konserttia), Valon
tapahtuma (Ilta Lauran kanssa ja Valon naulat sekä uudenvuoden vastaanotto Kirkkopuistossa.
Lisäksi olimme mukana piparkakkuja jakamassa pitkin keskustaa. Joulun alla veimme
Kauneimmat joululaulut tupaten täynnä oleviin ravintoloihin (Sohwin krouvi, kahvila Muisto 2
kertaa). Näistä kaikista osallistujilta saatu palaute oli voittopuolisesti erittäin myönteistä, tavoite
toteutui kirkkaasti ja ihmiset tulivat aidosti kohdatuiksi. Kirkkokahveja järjestettiin Pappilassa 15 ja
Lahjaharjun kappelissa 24 kertaa. Toisinaan kahveilla pidettiin esillä jotain teemaa, kuten YVkeräys tai lähetystyö, mutta useimmiten kahvipöydässä toimitettiin tärkeää "seurustelun
sakramenttia."
Aseman Pysäkin ja Kaupunginkirkon yhteys tiivistyy

Toteutumiseen Alueseurakunnan vapaaehtoisten rekrytointi Kaup.kkon Avoin kirkko-toimintoihin ja muihin
tähtäävä keino 1 vapaaehtoistehtäviin Aseman Pysäkin kautta.
Toteutumiseen Työntekijät mukana Pysäkin viikkotoiminnassa (esim. Papin tunnit, lauluhetket)
tähtäävä keino 2
Kuinka rekrytointi onnistui. Paljonko vapaaehtoisia saatiin mukaan eri tehtäviin.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Missä määrin ja minkälaisissa toiminnoissa työntekijät ovat olleet Pysäkillä.
Aseman Pysäkillä tapahtuva vapaaehtoisten rekrytointi jatkui edellisvuoden tapaan.
Vapaaehtoisten määrä kasvoi edellisvuodesta ja oli n. 75 (vuonna 2016: 60). Uusi tervetullut
ryhmä vapaaehtoisissa olivat maahanmuuttajat, mikä johtui maahanmuuttaja-työn asettumisesta
osittain Pysäkin yhteyteen. Haasteena kaikkien vapaaehtoisten kohdalla on osoittaa heille sopivia
tehtäviä. Yksi suunta oli Kaup.kko, jonka avoimneen toimintaan löytyi tätä kautta kirkkopäivystäjiä.
Työntekijöistä Pysäkin arjessa toimivat erityisesti diakonit ja papit. Torstaisesta viikkomessusta
väki kutsuttiin Pysäkille kirkkokahveille ja Papin tunnille. Diakonit aloittelivat Ihmisten iltojen
järjestämistä. Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön läsnäolo Pysäkillä on perustellusti ollut vähäistä,
koska siellä ei juurikaan käy lapsia tai nuoria muuten kuin suljetun ryhmätoiminnan puitteissa tai
erityisnuorisotyön puitteissa.
Yhteisöllisyyden lisääminen jumalanpalvelus- ja rukouselämässä

Toteutumiseen Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa (myös nuorten, viikkotähtäävä keino 1 ja perhemessut.)
Toteutumiseen Paastonajan vesperit Pappilan kappelissa pääsiäisen ja joulun edellä.
tähtäävä keino 2
Kuinka paljon vapaaehtoisia mukana messutehtävissä, monessako messussa? Paljonko
Arviointitapa ja osallistujia vespereissä
mittarit:

Arviointi:

Seurakuntalaisten osallisuus jumalanpalveluselämässä kanavoitui Messuosaston kautta.
Vapaaehtoisten kanssa jumalanpalvelustehtäviä harjoiteltiin myös käytännössä. Työskentely oli
paikoin hyvinkin innostavaa. Lapsia ja nuoria oli mukana toteuttamassa näille ikäryhmille
suunnattuja jumalanpalveluksia/kirkkohetkiä. Paastovesper vakiintuneena rukouselämän muotona
totetutui suuren paaston aikana. Siinäkin oli vapaaehtoisia mukana totetutuksessa.
Osallistujamäärät eivät olleet huimia, mutta oleellista siinä olikin säännöllisyys ja yksinkertainen
totetustapa. Adventtina paastovespereitä ei järjestetty. Se johtui osin muun adventtitarjonnan
runsaudesta, osin jälleen yhden evakkomuuton ajoittumisesta vuodenvaihteeseen, mikä vei
työyhteisön resursseja pois perustehtävästä kehälliseen touhuamiseen.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Huomioimme ekotapahtumia toiminnassa. Pidämme esillä kirkon ympäristötyön teemoja, sitoudumme kirkon
ympäristötyön tavoitteisiin ja teemme niiden mukaisia aloitteita. Vihreät riparit. Olemme ekologisesti liikkuva
seurakunta.Kierrätys on kaikkien vastuulla. Omenapuiden istutus helatorstaina.
Ekotapahtumien vuosikellon huomioiminen on ollut satunnaista, mutta sen sisällöt ovat kuitenkin
jollain tavalla kulkeneet mukana. Paastonaikoina on pidetty esillä elämän turhuuksien jättämistä
vähemmälle, samoin ympäristöteteemat ovat kuuluneet puheissamme jumalanpalvelussaarnoista
lähtien. Rippikouluissa pidettiin esillä ympäristö-teemoja. Leirikirjeet ja muut ryhmäpostit pyrittiin
lähettämään vain sähköpostitse. Alue-srk:n ympäristötyöryhmä kokoontui muutaman kerran.
Arviointi:
Aloitetta oman auton käyttötarpeen vähentämisestä koetettiin edelleen edistää, koska
toimintakulttuurimme on yhä liiaksi kiinnittynyt yksityisautoilun varaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Alueseurakunnan toiminnan kulku kohti pysyviä toimitiloja. Ajanmukaisten viestintäkanavien omaksuminen.
Seurakuntalaisuuden, vapaaehtoistyön ja osallisuuden vahvistaminen.

