ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan lähetystyön tavoitteena on kutsua ja innostaa seurakuntalaisia vastuunkantoon lähellä ja
kaukana. Panostamme toimintakauden aikana perusseurakuntatyöhön. Lähetys on läpinäkyvänä kaikissa
työmuodoissa ja huomioimme reformaatiojuhlavuoden toiminnassa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana

Toteutumiseen Lähetys jumalanpalveluksissa ja eri tapahtumissa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähetys työmuotojen yhteisenä tehtävänä. Varojen keruu eri lähetyskohteisiin, lähinnä omille
tähtäävä keino 2 nimikkoläheteille ja nimikkokohteille.
Millaisia tilaisuuksia on järjestetty.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät ja kerätyt euromäärät.

Arviointi yllä
mainituilla
mittareilla
mitattuna:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Lähetystyö on ollut esillä mm. vappumyyjäisissä ja adventtimyyjäisissä, joissa olleiden myyjäisten
tuotto kohdistettiin keskustan alueen nimikkokohteille. Lisäksi nimikkokohteille on kerätty kolehti
lähetyspiireissä sekä toisinaan myös jumalanpalveluksissa. Helmikuussa Jyväskylässä vieraillut
nimikkolähettimme Hanna Londo oli mukana messussa. Lähetystyötä ja omia nimikkolähettejämme
sekä -kohteitamme on muistettu alueemme jumalanpalveluksissa rukouksin.

Kristillinen kasvatus lähetystyössä
Oppitunnit lähetystyössä yhteistyössä diakoniatyön kanssa 5 luokkalaisille, rippikoulutyö ja
lähetyskasvatus aikuisten parissa eri tapahtumissa.
Suomen tsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden huomioiminen eri tapahtumissa, rohkaiseminen hyvän
tekemiseen. Osallistuminen yhdessä toteutettuihin projekteihin.
Onko järjestetty vierailut kouluun ja rippikouluun, tavoitettujen lukumäärä.

Arviointitapa ja
mittarit:

Onko osallistuttu yhteisiin projekteihin.

Arviointi yllä
mainituilla
mittareilla
mitattuna:

Nuorisotyönohjaaja on käynyt pitämässä 5. luokkalaisten uskontotunneilla lähetysaiheisia
oppintunteja. Lisäksi Hanna Londo kävi vierailunsa aikana kertomassa lähetyksestä alakoululla
luokissa, rippikouluhärdellissä sekä perhekerhossa. Rippileireillä on pidetty lähetysaiheisia
oppitunteja ja/tai työskentelyitä. Nuorille järjestetyssä askarteluillassa nuoret ovat askarrelleet
tuotteita lähetystyön hyväksi ja olleet niitä myös itse myyjäisissä myymässä. Suomi100-teemaisiin
lähetys-/adventtimyyjäisiin osallistuttiin yhdessä, ja myyjäisten tuotto kohdistettiin keskustan
alueseurakunnan lähetystyön nimikkokohteille.

3. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Toteutumiseen Vahvistetaan osallisuutta lähetystyöhön erilaisin keinoin jumalanpalveluselämässä ja tapahtumissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Reformatiojuhlavuoden esilläpitäminen, osallistuminen alueseurakunnan yhteisen tapahtuman
tähtäävä keino 2 järjestämiseen.
Ollaanko saatu vapaaehtoisia sitoutettua jumalanpalveluselämään, eri tetäviin ja tapahtumiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tapahtuminen toteutuminen, kävijämäärät ja saadut palautteet.

Arviointi yllä
mainituilla
mittareilla
mitattuna:

4. TAVOITE

Reformaatiota juhlittiin yhdessä järjestetyssä Istuta omenapuu -päivässä, johon kutsuttiin ja
rohkaistiin seurakuntalaisia mukaan. Tapahtuman järjestämiseen osallistui jonkin verran myös
vapaaehtoisia. Reformaatiota on tuotu esiin keskusteluissa läpi vuoden. Toimintasuunnitelmaa
arvioitaessa koettiin, että 1. toteutumiseen tähtäävä keino on liian laaja ja hankalasti mitattavissa,
sillä tämän tulisi olla kaikkien työalojen yhteinen tehtävä. Seurakuntalaisia on kannustettu
vastuunkantajiksi erilaisiin tehtäviin ja siihen haluamme pyrkiä jatkossakin.

Nuorten aikuisten tavoittaminen

Toteutumiseen Teemailtoja maiden kulttuurin ja ruoan parissa lähettien kertomana.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Eri yhteistyötahojen etsiminen.
tähtäävä keino 2
Ovatko illat toteutuneet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Olemmeko saaneet uusia ihmisiä ja yhteisöjä mukaan.

Arviointi yllä
mainituilla
mittareilla
mitattuna:

Hanna London vierailun aikana järjestettiin yhteinen ilta, johon myös nuoria aikuisia kutsuttiin
mukaan. Iltaan ei kuitenkaan osallistunut tähän ikäluokkaan kuuluvia henkilöitä, sillä ajankohta osui
hankalasti juuri koeviikolle ja moni jätti sen vuoksi tulematta. Uusien yhteistyötahojen suhteen on
pidetty silmät auki, mutta ainakaan mainittavia yhteistyötahoja ei ole löydetty. Työntekijöiden
vaihtuminen vaikeuttaa tämän keinon arvioinnissa, sillä niin keino kuin arviointitapakin on
toimintasuunnitelmassa kuvailtu niin laveasti, että on hankalaa hahmottaa mitä niillä tarkemmin
ottaen tarkoitetaan ja onko tavoitettu se mitä on haluttu saavuttaa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Ekologiset valinnat, kierrättäminen, kirpputorit ja myyjäiset.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Yhteyden, osallisuuden ja jakamisen vahvistaminen.

