ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Kaikki työalat yhdessä

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä yhdessä seurakuntalaisten kanssa toteuttaen. Avoin kirkko monine
mahdollisuuksineen, eri työmuodoissa ryhmien viikkotoiminta, Raamattu- ja muu opetustoiminta. Kristillinen kasvatus ja
sen teemana rauha. Perheiden tukeminen. Verkostoituminen ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa oppilaitoksissa,
päiväkodeissa ja vanhuspalvelun kanssa sekä kaupunkitapahtumissa (Yläkaupungin yö, Valon tapahtuma,
Uudenvuoden Kirkkopuisto). Vuoden 2019 painopisteinä koko seurakunnassa sovitun mukaisesti vahvistamme
yhteisöllisyyttä, olemme mukana Kirkkopäivillä ja perehdytämme uudet luottamushenkilöt tehtäviinsä.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE

Vahvistamme yhteisöllisyyttä

Toteutumiseen Kirkon kevätjuhla aterioineen helatorstaina 30.5. (=Kirkkopäivien jatkot)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteisöllisiä ruokailuja ja kahveja Pappilassa, Lahjaharjun kappelissa, Aseman Pysäkillä,
tähtäävä keino 2 oppilaitoksissa
Kuinka toteutui. Osallistujien määrä. Mitä jäi käteen Kirkkopäivistä. Ajankohdan arviointi.
Arviointitapa ja Osallistujien palaute.
mittarit:
Kuinka tavoite eri tilanteissa toteutui. Mikä niissä rakensi yhteisöllisyyttä. Jäikö jotain puuttumaan.
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
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
Olemme mukana Kirkkopäivillä yhdessä seurakuntalaisten kanssa osallistuen ohjelmiin (myös
toteuttajina) eri tehtävissä toimien.
Olemme mukana kaupunkitapahtumissa ja tuotamme sinne omaa ohjelmaa (musiikkia, puhetta,
hartauksia yms)
Osallistujien määrä. Minkälaista ohjelmaa olimme tuottamassa. Osallistujien palaute.
Minkälaista ohjelmaa tuotimme. Paljonko väkeä tavoitimme. Osallistujien palaute.
Rakennamme yhdessä seurakuntaa ja kannamme vastuuta sen jumalanpalveluksesta
Kutsumme uudet luottamushenkilöt tutustumaan eri työmuotojen toimintoihin ja keskustelemaan
seurakuntalaisten kanssa ("luottamushenkilöpassi")
Toteutamme seurakuntalaisille suunnatun jumalanpalvelusviikonlopun, jossa lauantaina keskustelua
ja alustuksia, sunnuntain messussa 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.
Autamme tukea tarvitsevia
Kohtaamme ihmisiä päivystystilanteissa (diakoniatoimistolla/Aseman Pysäkillä, Kaupunginkirkossa,
oppilaitoksissa, nuorten kohtaamispaikassa Forumissa)
Osallistumme kirkon keräyksiin (Tasaus- ja Yhteisvastuukeräys, KUA) kävelykadulla ja omia
tapahtumia järjestäen (Vapputapahtuma, Adventtimyyjäiset)
Paljonko ihmisiä kohtasimme tätä kautta. Kohtaamisten arviointia, mihin tarpeeseen se
mahdollisesti vastasi.
Kohtaamisten määrä ja tavoittavuus eri paikoissa. Kuinka ihmiset suhtautuvat kirkon keräyksiin.

Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Suosimme Reilun kaupan tuotteita ja lähiruokaa, kuljemme jalan, pyörällä, kimppakyydeillä ja julkisilla.
Kierrätämme ja kulutamme harkiten, arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia jo suunnitteluvaiheessa.
Ympäristö- ja luomakuntateemat mukana kasvatus- ja julistustoiminnassa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Edistämme Kaupunginkirkon peruskorjausta siten, että se vastaa tämän ajan tarpeita alueseurakunnan hengellisenä
keskuksena, eri työmuotoja yhdistävänä kohtaamispaikkana. Olemme näkyvästi mukana kaupunkitapahtumissa ja
muissa verkostoissa. Osallistamme seurakuntalaiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakuntatyötä ja toimintaa.

