ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

205 Muut seurakuntatilaisuudet

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, Toivolan Vanha Piha).
Vuoden 2017 painopisteinä koko seurakunnassa sovitut Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 vuotta, kristillinen
kasvatus, osallistava jumalanpalveluselämä ja yhdessä tekeminen.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden kehittäminen

Toteutumiseen Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus yhdessä Messuosaston / vapaaehtoisten kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Paastovesperit Pappilan kappelissa ennen pääsiäistä ja adventtina.
tähtäävä keino 2
Osallistujien palaute, toteutuneen sisällön ja seurausten arviointia
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Seurakuntalaisten osallisuus jumalanpalveluselämässä kanavoitui Messuosaston kautta.
Teemana oli edelleen esirukouksen laatiminen yhdessä, johon löytyi työkaluja ja toimintatapoja
googlesta. Vapaaehtoisten kanssa tätä harjoiteltiin jumalanpalveluksissa myös käytännössä.
Työskentely oli paikoin hyvinkin innostavaa. 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.
Olemme mukana toteuttamassa Reformaation merkkivuotta

Toteutumiseen Helatorstain tapahtuma reformaation merkkivuoden teemalla
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Reformaation kirkkokahvit merkkivuoden teemaa eri puolelta valottaen (Katekismus, musiikki,
tähtäävä keino 2 runot, kuvat, draama, ekumenia, Luther...)
Osallistujamäärät ja saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

3. TAVOITE

Helatorstain tapahtumasta jäi hyvä mieli, vaikka ohjelmaa piti supistaa presidentti Koiviston
hautajaisten vuoksi. Jumalanpalvelus sekä ohjelma Pappilassa (omenapuun istutus ja
yhteisruokailu) olivat seurakuntayhteyttä vahvistava kokonaisuus. Jumalanpalveluksessa
osallistujia oli miltei 200, Pappilassakin yli 100. Perhenäkökulma oli vahvasti mukana, muskarit
lauloivat kirkossa ja lapset istuttamassa omenapuuta. Reformaation teemoja pidettiin esillä
puheissa ja toiminnassa.
Reformaation
kirkkokahvit eivät Kaup.kkon messun jälkeen sellaisenaan toteutuneet, mutta viikkomessun
jatkoilla Papin tunnilla torstaisin keskusteltiin vuoden aikana Katekismuksen teemoista
(=Kafekismus). Pysäkin kävijät osallistuivat vaihtelevasti, paikoin innokkaastikin keskustellen.
Osallistujia Papin tunnilla oli +/- 10.
Aseman Pysäkin integroituminen osaksi alueseurakuntaa.

Toteutumiseen Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien esittely Pysäkillä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Työntekijät osallistuvat Pysäkin viikko-ohjelmaan, ja Pysäkin ihmiset Avoin kirkko-toimintaan.
tähtäävä keino 2
Kuinka Pysäkki ja aluesrk löytävät toisensa. Kuinka työntekijät osallistuvat Pysäkin elämään. Mitä
Arviointitapa ja vaikutusta vapaaehtoisten määrään?
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

Vapaaehtoistyötä esiteltiin vuoden aikana luontevasti Pysäkin ollessa auki. Siellä eri tehtäviin
rekrytoitiin uusia vapaaehtoisia entiseen tapaan, uusi piirre oli maahanmuuttajien osuuden kasvu,
osittain heidän kototuttamisharjoittelunsa puitteissa. Vapaaehtoisia oli yhteensä n. 75. mikä on
hielman enemmän kuin edellisenä vuonna. Muuttoapurinki toimi edelleen. Kaup.kkon ja Pysäkin
yhteys rakentui viikkomessun ja Hiljaisuuden hetken kautta. Erityisesti papit ja diakonit olivat tätä
kautta mukana Pysäkin arjessa. Pysäkillä kokeiltiin muutaman kerran diakoniatyön ja nuorten
aikuisten parissa tehtävän työn voimin Ihmisten iltaa. hiljaisuuden viljelyssä Hiljaisuuden hetki ja
Pappilan Hiljaisuuden talo näyttivät osaltaan suuntaa tulevaisuuden toimintamuotoina.

Kohtaamme seurakuntalaisia verkossa ja muussa julkisessa tilassa.
Keskustelemme ihmisten kanssa verkossa ja somessa (uskosta, Jumalasta, kirkosta,
elämästä…)
Olemme mukana erilaisissa katutapahtumissa (YV- ja Tasauskeräys, Kävelykadulla,
Kirkkopuistossa, Yläkaupungin yössä, Toivolan pihalla)
Minkälaista kehitystä someosaamisessa ja läsnäolossa? Katutapahtumisssa olleiden kokemukset
kohtaamisista ja keskusteluista.

Someosaamisemme ja -aktiivisuutemme on edelleen kehitysasteella. Kaupunginkirkon fb-sivuja
päivitettiin harvakseltaan. Tilaisuuksia pitää opetella jatkossa käyttämään rutiinin-omaisesti,
koska se mitä ilmeisimmin on tavoittavuudessaan tehokkaampi kuin lehti-ilmoittelu. Läsnäolomme
kaupungin julkisessa tilassa/katukuvassa on yhä aika vähäistä. Yläkaupungin yö, Valon
tapahtuma, piparkakkutempaus ja uudenvuoden aatto olivat taas hienoja esimerkkejä siitä,
kuinka verraton tapa se on kohdata ihmisiä ja pitää kirkolle tärkeitä teemoja esillä. Palaute näissä
tapahtuvissa kohtaamisissa on valtaosaltaan erittäin myönteistä. Jatkossa seurakunnan on syytä
olla mukana kirkkopuiston tapahtumissa ja tarjota ihmisille kokemuksia ja elämyksiä kirkossa,
mahdollisuuksia kohtaamiseen ja sisältöä kirkon sanoman tulemiseen lähelle.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Huomioimme vuosikellon ekotapahtumia toiminnassa. Pidämme esillä kirkon ympäristötyön teemoja,
sitoudumme kirkon ympäristötyön tavoitteisiin ja teemme niiden mukaisia aloitteita. Kehitämme aluesrk:n
ympäristötyöryhmän toimintaa. Olemme ekologisesti liikkuva seurakunta.
Ekotapahtumien vuosikellon huomioiminen on ollut satunnaista, mutta niiden sisällöt ovat
kuitenkin jollain tavalla kulkeneet mukana. Paastonaikoina on pidetty esillä elämän turhuuksien
jättämistä vähemmälle, ja kaiken kaikkiaan ympäristöteteemat ovat kuuluneet puheissamme
jumalanpalvelussaarnoista lähtien. Aluesrk:n ympäristötyöryhmä kokoontui muutaman kerran.
Arviointi:
Aloitetta oman auton käyttötarpeen vähentämisestä koetettiin edelleen edistää, koska
toimintakulttuurimme on yhä liiaksi kiinnittynyt yksityisautoilun varaan.
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