ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset,seurakuntaillat,seurat,sanan ja rukouksen illat,naisten ja miesten
kokoontumiset,yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa,hartauksia erilaisissa tilanteissa/tapahtumissa,yksittäistä
sielunhoitoa,tapaamisia,yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.Rauhanyhdistyksen toiminta vilkasta, itsenäistä.
Tavoittaa tikkakoskelaisia yhteisöllisesti mutta myös yksilöllisesti.Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekulaa-rissa
ajassamme.Kirkkomme täyttää 60 vuotta.Reformaatio 500 vuotta 2017.Suomi 100 vuotta.Toteutamme allaolevia
valitsemiamme seurakuntamme strategiasta otettuja ja kirkkoneuvoston tavotteita

TAVOITTEET 2017:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhla.
Toteutumiseen Kirkon juhlaviikko alkaa messulla 24.9. ja loppuu yhteiseen messuun 1.10.Juhlavuotta käyte-tään
tähtäävä keino 1 hyväksi saamaan ihmisiä kirkolle.
Toteutumiseen Luhter-luento kirkkokahveille.Lutherin virsiä tilaisuus.Helatorstai 25.5. (Ränssi?) ja uskonpuhd.
tähtäävä keino 2 muistopä.5.11. yhteiset messut.---Partiolaisten kanssa kaikille avoin yhteinen jp 6.12.
Osallistujamäärät. Tilaisuuksien laadun arviointi itsearviointina ja kyselemällä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujamäärät. Tilaisuuksien laadun arviointi itsearviointina ja kyselemällä.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Helatorstain tilaisuus kirkon pihalla oli onnistunut ja kokosi paljon väkeä. Samoin kirkon 60vuotisjuhla. Lutherin luennot kokosivat hyvin perinteisen kirkkokahvien kävijämäärän verran.
Tapahtumia oli ehkä hieman liikaa ja ne söivät toisiaan. Työntekijät valittivat tapahtumien
paljoudesta ja siitä, että ihmisiä ei voi millään saada peräkkäisinä päiviä aktivoitua. Tämä tulee
ottaa huomioon, kun järjestetään tulevaisuudessakin juhlia. Tulevaisuudessa voisi panostaa
enemmän yksittäisiin tapahtumiin, kuin niiden määrään. Vapaaehtoisia voisi aktivoida myös juhliin
ja juhlamessuihin enemmän.

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.

Puhumme myönteisesti pakolaisista ja maahanmuuttajista.Tarvittaessa otamme rakentavasti
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1 kantaa omista arvoistamme käsin,jos hankausta syntyisi keskustellen tai muuten vaikuttaen.
Jos Puuppolaan palaa Vastaanottokeskus järjestämme kirkolle 1-2 yhteistä tilaisuutta.TAI PyToteutumiseen
rimme
järjestämään/kutsumaan alueemme maahanmuuttaneita kirkolle yhteiseen tilaisuuteen.
tähtäävä keino 2
Toivottavasti voimakkaita negatiiviisia hankauksia ei synny. Jos näin käy arvioidaan toimimmeko
Arviointitapa ja todella näin ja pystyimmekö vaikuttamaan millään tapaa.
mittarit:
Järjestettiinkö tilaisuus. Paljonko osallistujia.Miten tilaisuus onnistui laadullisesti.
Tilaisuutta ei järjestetty, koska Puuppolan vastaanottokeskuksen toiminta lopetettiin 2016.

Arviointi:

3. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.

Toteutumiseen Paneelikeskustelu syksyllä kirkolla uskosta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tohinamarkkinoiden lauantaitorilla jaetaan hyvää reformaatioon liittyvää kirjasta,lehteä ym. ja
tähtäävä keino 2 pyitään saamaan hyviä keskusteluja.Ainakin toinen pappi koko ajan mukana.
Järjestettiinkö tilaisuus. Paljonko osallistujia.Miten tilaisuus onnistui laadullisesti.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Löydettiinkö hyvä jaettava.Syntyikö keskusteluja.
Tikkakosken tohinoita ei järjestetty vuonna 2017, mutta Eija ja Emppu olivat lapsityöstä
Tikkakosken helluntaiseurakunnan järjestämässä toritapahtumassa.

Arviointi:

4. TAVOITE

Osallistava jumalanpalveluselämä.

Toteutumiseen Saada lisää vapaaehtoisia/työntekijöitä johonkin palvelutehtävään jumalanpalveluksessa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tehdä tuplapyhien ja muutamien arkipyhien jumalanpalvelukset rakenteeltaan hyvin yksinkertaitähtäävä keino 2 siksi ja käyttää laulamiseen muitakin kirjoja kuin virsikirjaa.
Saatiinko lisää väkeä palvelutehtäviin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutettiinko muutos.Kysellä palautetta sen laadusta.
Käytimme lastenvirsikirjaa oikein laajastikin, kun niitä on nyt sen verran, että kaikille riittää.
Saimme vapaaehtoisia ja erityisesti nuoria osallistumaan tehtäviin. Teimme tuplapyhissä
kevennystä, mutta erityisesti pitkinä juhla-aikoina tehtäviä ja tilaisuuksia voisi jakaa enemmän
vapaaehtoisten vastuulle.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Pitää esillä ympäristöasiaa.Luomakunnan sunnuntai.Kevät ja/tai syksy kirkonmäki siivoustalkoot. Sarpatti
kevätsiivous miesten saunaillan porukka.Valot pois kun ei tarvita.Ei turhia papereita. Lajittelu. Kimppakyydit
etusijalla.
Kimppakyytejä järjestettiin ja lajittelua on tehostettu.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Reformaatio 500 vuotta jatkuu edelleen 2018.Seurakuntavaalit 2018.Vakiinnuttaa seurakuntaviikkoa mikkelin-päivää
edeltävälle (kirkonvihkimisen päivä) viikolle.Kotikäyntityön vilkastuttamista 2019.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Seurakunnassa kirkkomusiikki levittää siipensä jokaisen työmuodon ylle. Vuosi 2017 on juhlavuosi monella tapaa;
oma kirkko 60 vuotta, Candelakuoro 70 vuotta, reformaatio 500 v juhlavuosi ja itsenäinen Suomi 100 vuotta. Vuodelle
2017 painopisteeksi asetetaan erityisesti lasten ja koululaisten virsikasvatus, mutta myös koko väestön virsikasvatus.
Huomioidaan ilmestynyt, uusi virsikirjan lisävihko.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

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

Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla. Reformaatio 500 vuotta. Itsenäinen Suomi 100 v.
Kirkon 60- vuotisjuhlaviikko syyskuussa 2017. Musiikkityö suunnittelee ja vastaa torstaipäivän
tapahtumista ja järjestää iltajuhlan kirkossa.
Järjestetään musiikki-ilta teemalla Lutherin ajatuksia musiikista ja virsikirjamme Luther-virret.
Juhlitaan myös omaa kuoroa, kirkkokuoromme (nyk. Candela-kuoro) on toiminut 70 vuotta.
Miten juhlaviikko suunniteltiin ja mitä tapahtumia pidettiin. Mitä illalla järjestettiin. Miten tiedotus
onnistui. Oliko väkeä tapahtumissa.
Miten tiedotettiin, kiinnostuivatko ihmiset, minkälainen tapahtuma oli, oliko osallistujia, oliko
esittäjiä. Miten kuoro juhlisti 70- vuotista taivaltaan.
Musiikkityö oli mukana kirkon 60-vuotisjuhlaviikon tapahtumissa, mutta ei nuorisotyön päivässä
perjantaina. Tapahtumia oli paljon ja ymmerrettävää on, että väkeä ei riittänyt runsain määrin
kaikkiin tilaisuuksiin. Candela-kuoro piti musiikillisen illan to 28.9. ja juhlisti 70-vuotista taivaltaan
musiikki- ja illalliskattauksella. Tilaisuus oli avoin kaikille. Kirkon 60-v juhlassa Candela lauloi ja
Jyrki Linjaman sävellyksen Pastoraali soitti kanttori Liisa Partanen, ensin messussa ja lisäksi
päiväjuhlassa, jossa Linjama myös kertoi sävellyksestään. Tikkakosken ja Palokan kuorot
järjestivät iltamusiikin su 29.10. teemana Lutherin virsiä ja ajatuksia musiikista. Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalveluksessa suomalaista perinteistä musiikkia esittivät Marja ja Mikko
Moilanen.Tapahtumarikas, työntäyteinen juhlasyksy!
Kristillinen kasvatus.
Virsilaulutunteja koululaisille. Kirkkomusiikkia tuodaan rohkeasti tarjolle ja käyttöön. Yhteisen
työnäyn etsiminen ja löytäminen muiden työalojen kanssa. Virsikirjan lisävihko tutuksi!
Musiikkituokioita lapsille ja nuorille; Jumalan sanan esillä pitämistä ja kristillisen perinteen
opetusta. Kirkkokäyntejä ja "urkusatuja" alle kouluikäisille.
Pidettiinkö virsitunteja koululla tai kirkossa. Löytyikö yhteinen tekemisen malli eri työalojen kanssa.
Järjestettiinkö lasten ja nuorten musiikkituokioita. Toteutuiko kirkkokäynnit ja urkusatutuokiot.
Jyväskylän seurakunnassa jo vuosia jatkunut perinne lahjoittaa omat virsikirjat kaikille peruskoulun
2. luokkalaisille toteutettiin jälleen syksyllä. Kanttori vieraili kouluilla ja jakoi virsikirjat pitäen
samalla virsilaulutunnin. Vastaanotto oli myönteinen! Esikoulun puolella on myös järjestetty
seurakunnan vierailuja, kanttorin pitämiä laulutuokioita. Lapset ovat olleet innokkaina laulamassa
ja toivottamassa tervetulleeksi, samoin opettajat/ ohjaajat. Kanttorin näkökulmasta työtä on
hankaloittanut uusi opetussuunnitelma, jossa pyritään häivyttämään, estämään kristillinen
kasvatus; siitä seurauksena epätietoisuus ja hämmennys, mitä "virkaa" kanttorilla on?!
Kirkkokäyntejä, joissa kanttori oli mukana, oli esikoululaisilla keväällä. Urkusatuja ei toteutettu,
mutta on suunnitelmissa seuraavalle vuodelle. Lapsityön kanssa toivotaan yhteistyön jatkuvan ja
lisääntyvän!
Osallistava jumalanpalveluselämä.
Tehdään jumalanpalvelusten kausisuunnitelma puolivuosittain. Luottamushenkilöitä kysytään
mukaan suunnitteluun ja suunnitelma laaditaan koko työyhteisönä yhdessä.
Muutama yhteinen, isompi juhla/ tapahtuma, jossa kaikenikäiset mukana. Järjestetään
virsimaraton uuden lisävihkon ilmestyttyä.
Tehtiinkö suunnitelma. Toteutuiko idea tehdä yhdessä, "rikkomalla" työmuotorajoja?

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Toteutuiko isompi tapahtuma tai virsimaraton? Oliko osallistujia.
Jumalanpalvelusten kausisuunnittelua tehtiin, mutta sitä voisi tehostaa ja kehittää.
Luottamushenkilöitä ei juurikaan ollut suunnittelussa mukana. Pidettiin perhekirkkoja, joissa oli
kattavasti eri-ikäisiä osallistujia ja avustajia. Adventtisunnuntain messu jäi erityisesti mieleen,
väkeä oli paljon, lapsia ja nuoria musisoimassa ja messun jälkeen yhteinen lounas/ myyjäiset
diakoniatapahtumana. Hieno uuden kirkkovuoden aloitus! Virsikirjan lisävihkoon tutustuttiin ja
jokaista virttä laulettiin muutama säkeistö kevätpuolella, kerran kuukaudessa kirkkokahvien
yhteydessä, tammi-kesäkuussa. Messuissa laulettiin myös usein lisävihkon virsiä.

Yhteistyö Palokan alueseurakunnan kanssa.

Toteutumiseen Yhteinen harjoituspäivä tai -leiri Tikkakosken ja Palokan musiikkityön ryhmien kanssa.Yhteinen
tähtäävä keino 1 bussikyyti Kirkon musiikkijuhlille Helsinkiin toukokuussa 2017.
Toteutumiseen Konsertti yhteisvoimin Palokan kirkossa ja Tikkakosken kirkossa (kevät/joulukonsertti?).
tähtäävä keino 2
Toteutettiinko harjoitusleiri. Järjestyikö yhteinen matka musiikkijuhlille Helsinkiin. Oliko osallistujia.
Arviointitapa ja
mittarit:
Miten tiedotus kohtasi kuulijat. Pidettiinkö konsertit. Oliko kuulijoita.

Arviointi:

Tikkakosken Candela-kuoron ja Palokan kirkkokuoron yhteistyö toimi hyvin. Muutamia yhteisiä
harjoituksia oli sekä kevät- että syyskaudella ja kaksi yhteistä harjoituspäivää, maaliskuussa ja
lokakuussa. Yhteinen konsertti pidettiin toukokuussa Palokan kirkossa ja lokakuussa Tikkakosken
kirkossa. Kevätkonsertissa mukana oli myös lapsikuoro. Kirkon musiikkijuhlilla olimme Helsingissä
toukokuussa, sinne Candela matkusti omana ryhmänään pikkubussilla ja Palokan kuoro omin
kyydein. Upea musiikkijuhla kesäisen lämpimänä viikonloppuna Helsingin tuomiokirkon ja
Senaatintorin tapahtumaalueella! Koolla oli noin 8000 laulajaa seurakunnista ympäri Suomen.
Hieno kokemus oli myös Cantores Minores kuoron konsertti Helsingin tuomiokirkossa
avajaispäivän iltana.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Noudatamme hyväksyttyä ympäristöohjelmaamme. Huomio erityisesti kopioinnin vähentämiseen!
Ympäristöasiat on huomioitu. Kopiointia voidaan välttää vieläkin enemmän, jätetään kopioimatta
aina, kun se ei ole erityisen pakollista! Näin säästyy paperia ja monesti myös työtä, turhaa
"paperinpyöritystä"!
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
2018: Kuorotoiminnan virittelyä eri alueseurakuntien kesken ja myös eri yhteistyötahojen kanssa. Vakiintunut kerhoja kouluikäisten musiikkikasvatustyö jatkuu. Kanttorin koulukäynnit/ virsitunnit edelleen säännöllisesti.
Aluekappalaisen 60-vuotisjuhlallisuudet! 2019: Jyväskylän seurakunta (yhdistynyt kaupunki- ja maasrk) 10 vuotta!

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Päiväkerhotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Pyrimme antamaan Tikkakosken alueseurakunnan alueella asuville lapsille kattavasti kristillistä kasvatusta. Tämä
tavoite kattaa päiväkerhot, pyhäkoulut sekä yhteydet päivähoitoon. V. 2017 huomioimme Reformaation
merkkivuoden, oman alueseurakunnan 60-vuotisjuhlan sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan.

TAVOITTEET 2017:
Monipuolisen kristillisen kasvatuksen antaminen lapsille tuoden esille uskon ja kristilliset
arvot.
Toteutumiseen Päiväkerhotoiminnalle ja ja pyhäkoululle tehdään selvät ja tarkat viikkosuunnitelmat. Päivähoidon
tähtäävä keino 1 kanssa yhteistyötä raamattuhetkissä ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Toteutumiseen Päiväkerhoilla, pyhäkouluilla ja päivähoidon uskontohetkillä suunnitelmien mukaiset Raamatun
tähtäävä keino 2 kertomukset ja rukoukset ohjelmassa.
Seurataan, onko Raamatun kertomukset käyty läpi, onko rukoukset opeteltu ja lasten mielipiteet
Arviointitapa ja opitusta haastattelemalla.
mittarit:
Päivähoidon tapahtumat ja tilaisuudet arvioidaan osallistumisen ja ohjaajien mielipiteiden
perusteella.
Kausi- ja viikkosuunnitelmien mukaiset ohjelmat ovat toteutuneet. Ohjelmiin kuuluu tietyt, sovitut
Raamatun kertomukset ja rukoukset. Seurakunnan omat sisäiset toiminnat on järjestetty aina
kristillisen sanoman ympärille. Uuden haasteen on tuonut lakisääteinen kaupungin järjestämää
toimintaa määrittelevä Varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), joka rajoittaa seurakunnan toimintaa
päivähoidossa. Liinalammin päiväkoti on kieltänyt lastenohjaajien vierailut, vaikkakin toiminta on
Arviointi:
suunniteltu VASUn hengen mukaisesti. Muut päiväkodit ottavat edelleen vastaan lastenohjaajien
järjestämät Raamattu-hetket. Sen sijaan joulu- ja pääsiäishartaudet, kirkkopolkuvierailut sekä
kouluun lähtevien lasten siunaamiset ovat saaneet kiitosta päivähoidon puolelta ja ne jatkuvat
toivottuina tapahtumina.
1. TAVOITE

Reformaation, oman kirkon ja Suomen juhlavuosien huomioiminen vuoden aikana.
Seurakuntalaisten osallistaminen juhliin.
Toteutumiseen Kevätkaudella kerhojen ohjelmiin kirjataan viikoittain opetusta Lutherista teemasta Armoa! käsin.
tähtäävä keino 1 Syksyllä oman kirkon juhlapäivä ja Suomen itsenäisyysjuhlateema ohjelmaan.
Toteutumiseen Kokoseurakunnallisesti pidämme yhteisen teemapäivän keväällä reformaation puitteissa ja
tähtäävä keino 2 syksyllä muskarimessun Suomen 100-vuotisjuhlan merkeissä.
Seurataan, miten viikko-ohjelma on toteutunut kerhoissa reformaation ja Suomen 100-v. juhlan
Arviointitapa ja osalta.
mittarit:
Osallistujamäärät kertoo, miten juhlia on pidetty esillä ja miten seurakuntalaiset ovat sisäistäneet
juhlat osallistuessaan seurakunnan toimintaan.
Reformaatiota ja henkilönä Martti Lutheria on pidetty esillä lasten parissa kaikissa toiminnoissa
pääsääntöisesti kevään aikana. Kuokkalan kirkolla esitettiin kokoseurakunnallisena tapahtumana
nukketeatterinäytös "Eka vai vika", joka perustui Lutherin opetukseen. Syksyllä reformaation
juhlaviikolla tietoa kerrattiin ja lapset saivat Luther-hahmot. Kesä päiväleirit järjestettiin myös
Luther-teemalla. Oman kirkon juhlia vietettiin perhemessun ja oman juhlapäivän merkeissä. Suomi
Arviointi:
100 vuotta-teemaa juhlittiin 3.9. Taulumäellä muskarimessun merkeissä. 5.12. vietettiin lapsityön
juhlapäivää lipunnostoineen, juhlahetkellä kirkossa sekä ruokailemalla. Päiväkerhoissa käsiteltiin
Suomen itsenäisyyden juhlavuotta jo syksyn aikana viikko-ohjelmassa.
2. TAVOITE

3. TAVOITE

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.

Toteutumiseen Kutsumme maahanmuuttajalapsia mukaan päiväkerho- ja pyhäkoulutyöhön.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestämme laululeikkituokioita Puuppolan turvapaikkakeskukseen.
tähtäävä keino 2
Olemmeko saaneet lapsia mukaan kerhotoimintaan? Lukumäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Osallistuvatko ja miten suurin joukoin lauluhetkiin?
Maahanmuuttajatyö ei toteutunut lasten parissa Puuppolan vastaanottokeskuksen lopetettua
toimintansa. Muutama lapsi käy silloin tällöin kirkolla vanhempiensa kanssa ja heihin on pidetty
yllä lämpimiä suhteita. Alueseurakunnan lapsityön toimintaan he eivät ole osallistuneet.

Arviointi:

4. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen Kutsumme seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan lapsityön tapahtumia.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Otamme lapset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan perheiden kirkkohetkiä, juhlavuoden
tähtäävä keino 2 ohjelmaa (Lasten teesit) ja rukousopetusta.
Kirjaamme muistiin, missä lapset ovat olleet mukana, toteutamme Lasten teesit reformaation
Arviointitapa ja puitteissa.
mittarit:
Rukousopetus toteutetaan tehden oma rukouskirja - onko tehty? Mitä lapset ovat oppineet
(tarkkailu ja keskustelut)?
Rukouskirjaa ei ole toteutettu. Lapset ovat saaneet rukousopetusta ja yhteisiä alkurukouksia on
otettu käyttöön. Lapset ovat olleet mukana juhlatapahtumissa (Suomi 100- vuotta- messu
Taulumäellä 3.9. ja itsenäisyysjuhla 5.12.) kantamassa Suomen lippua. Lapset osallistuvat joka
kerran perheiden kirkkohetkien toteutukseen eri menetelmin ja lapset otetaan aina mukaan
toteutukseen kun se on mahdollista, esim. jouluaaton hartaudessa. Vanhempien mukaanotto on
Arviointi:
haasteellisempaa. Toiset ovat hyvinkin innostuneita osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen,
toiset taas eivät juuri ollenkaan. Teesejä kirjattiin muistiin reformaatin juhlapäivässä kirkolla.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Käytetään mahdollisimman paljon sähköisiä viestimiä. Energian säästö aina kun mahdollista. Suositaan
yhteiskyytejä. Jätteiden lajittelu ja lajittelun opettelu lasten kanssa. Luonnon materiaalit käyttöön.
Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Sähköiset viestimet eivät tavoita kaikkia perheitä ja
siksi vielä suositaan kirjallisia tiedotteita sähköisten viestimien rinnalla.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Uuden strategian tavoitteet huomioidaan perustyössä lasten parissa. Kehitetään työtä Jäsen 360 huomioiden.
Taataan kristillinen kasvatus Tikkakosken alueella.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Perhekerhotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Tuemme kotien kristillistä kasvatusta ja perheiden jaksamista arjessa. Huomioimme reformaation, oman kirkon ja
Suomen juhlavuodet.

TAVOITTEET 2017:
Monipuolisen kristillisen kasvatuksen tukeminen perheiden parissa korostaen kristillistä
uskoa ja arvoja.
Toteutumiseen Perhekerhojen ohjelmaan kirjataan tavoitteet ja menetelmät perheiden tukemiseksi. Korostamme
tähtäävä keino 1 rukouksen merkitystä.
Toteutumiseen Erilaisissa perhetapahtumissa ja vanhempien illoissa selkeästi kristillinen sanoma esille.
tähtäävä keino 2
Seurataan, onko tapahtumien opetuksessa ollut esillä Raamatun kertomukset, rukoukset ja
Arviointitapa ja arvomaailma.
mittarit:
Lukukauden päättyessä listataan kertomukset ja rukoukset, jotka on käyty läpi perhetyön
tapahtumissa.
Perhetyön erilaisissa tapahtumissa on otettu runsaasti esille Raamatun kertomuksia. Tämä on
myös perhekerholaisten oma toive. Kristillistä sanomaa on pidetty esillä kaikissa perhetyön
tapahtumissa. Rukous on ollut entistä enemmän esillä sekä alkuhartauksissa että perhekerhojen
ohjelmassa. Ekavauvaryhmälle on jaettu pikkulasten omat Raamatut ja iltarukouksen merkitystä
on korostettu keskustelutuokioissa. Vuoden aikana tuotiin voimakkaasti esille myös M. Lutherin
Arviointi:
perintöä, joka tuki perheiden kristillistä kasvatusta.
1. TAVOITE

Reformaation, oman kirkon 60-v. juhlan ja Suomen 100-vuotisjuhlan huomioiminen vuoden
aikana. Seurakuntalaisten osallistaminen juhliin.
Toteutumiseen Kevätkaudella korostetaan reformaation teemaa Armoa! Syksyllä oma juhlapäivä lapsi- ja
tähtäävä keino 1 pehetyöllä sekä Suomen itsenäisyyden teema esillä.
Toteutumiseen Perheiden osallistuminen ja osallistaminen kokoseurakunnallisiin juhliin sekä oman kirkon 60tähtäävä keino 2 vuotisjuhliin.
Ohjelmiin kirjattujen opetus- ja hartaustuokioiden toteutuminen?
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallitujamäärät toimivat mittarina, miten seurakuntalaiset ovat sisäistäneet juhlien merkityksen ja
arvon.
Vuoden aikana on toteutunut paljon erilaisia juhlavuoteen liittyviä tapahtumia. Keväällä pidettiin 4
perheiltaa, joissa teemana oli Luther ja hänen aikansa Wittenberg. Illoissa rakennettiin kaupunkia
legoista ja iltahartaudessa Ville luki Lutherin satuja. Kesäleirit pidettiin Luther-teemalla ja syksyllä
reformaation päätösviikko, jossa kerrattiin tietoa Lutherista ja lapsille jaettiin myös PlaymobilLutherhahmot. Oman kirkon juhlia vietettiin viikon ajan ja lapsityöllä oli oma juhlapäivä sekä
Arviointi:
perhemessu. Suomi 100 vuotta -teemaa juhlistettiin kokoseurakunnallisella muskarimessulla
Taulumäellä ja 5.12. vietettiin perheiden itsenäisyysjuhlaa, jolloin nostettiin lippu kirkon pihalla
salkoon ja juhla jatkui kirkkohetkessä sekä sen jälkeen aterioitiin seurakuntasalissa. Osallistujia
tapahtumissa on ollut runsaasti ja tilaisuudet on koettu kiinnostaviksi ja lapsiperheille sopiviksi.
2. TAVOITE

3. TAVOITE

Perheiden tukeminen heidän arjessaan. Ennaltaehkäisevän työn tekeminen, jotta perheet
välttyvät kriisiytymiseltä.
Tukea arkeen -toiminnan jatkaminen perheiden parissa tarpeen mukaan.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Perhetapahtumien ja -tilaisuuksien lisääminen.
tähtäävä keino 2
Palautteen kerääminen perheiltä toimintakausien päättyessä.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Osallistujamäärät - lisääntyvätkö vai syövätkö toisiaan, kun tilaisuudet lisääntyvät. Suullinen
palaute.
Perheiden tukemista on toteutettu perhekerhoissa, erilaisissa perheilloissa, perhepäivissä sekä
Tukea arkeen -toiminnalla. Keväällä toteutettiin 4 perheiltaa, jotka kokosivat perheitä mukavasti
yhteen. Kesän perhepäivät Sarpatissa olivat myös hyvin suosittuja. Tukea arkeen-toiminta on
sopivasti kysyttyä, koska resurssit sen toteuttamiseen ovat rajalliset. Kaiken perhetyön tarkoitus
on koota perheitä yhteen jakamaan lapsiperheiden arjen haasteita ja saamaan tietoa ja
kokemusta kristillisestä perhe-elämästä. Joulun alla lastenohjaajat keräsivät kirjallista palautetta
perheiltä vuoden aikana toteutuneesta työstä Palaute oli pääsääntöisesti erittäin positiivista.
Lisätoiveena oli mm. perhekerhoajan pidentäminen ja ruokailujen lisääminen. Osallistujamäärät
ovat olleet välillä jopa turhankin suuria, välillä olemme kokoontuneet pienemmällä joukolla.
Maahanmuuttajatyö perheiden parissa.

Toteutumiseen Kutsumme maahanmuuttajia mukaan seurakunnassa jo olevaan perhetyöhön.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kuuntelemme maahanmuttajaperheiden toiveita seurakunnan toiminnasta pitäen kuitenkin kiinni
tähtäävä keino 2 kristillisestä sanomasta ja arvomaailmasta.
Saammeko aikaan yhteistä toimintaa? Osallistujamäärät, tilaisuuksien määrät?
Arviointitapa ja
mittarit:
Syntyisikö jotain uutta yhteisen toiminnan pohjalta?
Maahanmuuttajatyö jäi toteutumatta, kun Puuppolan vastaanottokeskus suljettiin. Tikkakoskelle jäi
muutama perhe, joissa on lapsia. Heihin on pidetty lämpimiä suhteita yllä, kun ovat vierailleet
kirkolla. Yhtään lasta ei ole tullut päiväkerhoon eikä perhekerhossa ole näitä perheitä. Otamme
heidät avoimesti vastaan, jos tulevat toimintaamme mukaan.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Sähköiset viestimet käyttöön yhä enemmän. Energian säästö aina kuin mahdollista. Suositaan yhteiskyytejä
tapahtumiin. Jätteet lajitteluun!
Facebook-tiedotusta on lisätty ja nettisivut ovat käytössä. Kaikki ympäristötyön tavoitteet ovat
toteutuneet vuoden aikan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Uudet strategian tavoitteet huomioidaan perheiden parissa. Kehitetään työtä Jäsen 360 huomioiden. Tuetaan perheitä
arjessa jaksamisessa ja kristillisessä kasvatuksessa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Järjestämme varhaisnuorille kerho-, leiri-, ja retkitoimintaa ja nuorille olo- ja nuorteniltoja ja leirejä ja retkiä.
Painopisteenä on 5-8 luokkalaisille suunnattu toiminta. Ko. ikäryhmälle suunnattua toimintaa lisätään ja kehitetään
edelleen. Toiminnassa huomioidaan reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet.

TAVOITTEET 2017:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja
Toteutumiseen 1. Sunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja käynnistetään toiminta, jossa Raamatun Sanan ja
tähtäävä keino 1 Luterilaisen opin tutkiminen on keskiössä.
Toteutumiseen 2. 5.-8. luokkalaisille suunnatussa toiminnassa teemme Raamatun sanaa tutuksi käyttämällä
tähtäävä keino 2 Raamatun kertomuksia hartauksissa.
1. Saadaanko toiminta aloitettua.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteutuuko.
1. TAVOITE

Arviointi:

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

Nuortenkanssa suunniteltiin yhdessä toimintaa, mutta uutta toimintamuotoa ei syntynyt.
Nuortenilloissa käytiin Katekismusta apuna käyttäen läpi 10. käskyä ja Apostolinen
uskontunnustus. Oppi oli opetuksen keskiössä. 1. tavoitteessa onnistuttiin osittain. 5.-8.
luokkalaisten toiminnassa Raamatunkertomukset olivat esillä hartauksissa, mutta toiminta hiipui
syksyn aikana eikä loppuvuidesta ollut enää osallistujia. 2. Tavoitteessa onnistuimme niin kauan
kuin nuoria kävi tilaisuuksissa.

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja
1. Pyrimme löytämään ja tarjoamme nuorten toteutettavaksi mahdollisimman paljon erilaisia
tehtäviä toiminnassamme ja otamme nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun.
2. Panostamme 5-8 luokkalaisille suunnattuun toimintaan ja erityisesti poikien mukaan saamiseen
ko. toimintaan.
1. Kantavatko nuoret vastuuta työn toteuttamisesta aikaisempaa enemmän ja onnistutaanko
luomaan sellainen toiminnan- ja työnsuunnittelun tapa, jossa nuoret ovat mukana.
2. Llisääntyykö 5-8 luokkalaisten ikäryhmän ja erityisesti ikäryhmän poikien osallistuminen
seurakunnan elämään.
Nuorten kanssa suunniteltiin toiminnan sisältöjä. Emme onnistuneet löytämään nuorille kuin
muutaman vastuutehtävän lähinnä siitä syystä, että heillä ei tunnu voimavarat riittävän
harrastusten ja koulun jälkeen enää tehtäviin seurakunnassa. 5.-8. luokkalaisten toiminta hiipui
loppuvuonna. Kummassakaan tavoitteessa emme onnistuneet.

Arviointi:

3. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista

Toteutumiseen 1. Kaikessa toiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa pidämme esillä kristillistä uskoa ja kristillisiä
tähtäävä keino 1 arvoja opetuksen ja/tai hartauselämän kautta.
Toteutumiseen 2. Lisätään oppituntivierailuja alakouluissa.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

2. Lisääntyykö oppituntivierailujen määrä.
Kaikessa yhteistyötoiminnassa pidimme vähintään hartaushetken. Ensimmäinen tavoite toteutui.
Oppituntivierailujen määrä ei muuttunut aikaisemmasta.

Arviointi:

4. TAVOITE

Osallistava jumalanpalveluselämä

Toteutumiseen 1. Edistämme eri-ikäisten nuorten osallistumista jumalanpalvelusten suunnitteluuun ja
tähtäävä keino 1 toteuttamiseen.
Toteutumiseen 2. Annetaan nuorille vastuuta hartauselämästä kaikessa toiminnassa.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteutuuko?
Kummassakaan tavoitteessa emme onnistuneet. Jumalanpalveluksiin osallistumiseen ja
hartauksien pitämiseen tuntuu olevan korkea kynnys. Molempia asioita on yritetty ja nuoria näihin
kannustettu, mutta nämä toteutuvat vain, jos ne sisältyvät määrättyinä tehtävinä isoskoulutukseen.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Kehitetään kierrättämistä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksia nuorisotyön tiloissa ja opetetaan nuoria
käyttämään kehitettyjä mahdollisuuksia. Pyritään käyttämään uudelleen vanhoja tavaroita.
Paperit, pahvit, pullot ja juomatölkit kierrätetään ja lajitellaan tehokkaasti. Vuoden aikana myös
metallijätteelle on tullut keräysastia, mutta sen käyttöä vielä opetellaan. Nuorilta pyydettiin
ehdotuksia/suunnitelmia nuorisotilan kierrätyspisteen toteuttamiseksi, mutta yhtään
ehdotusta/suunnitelmaa ei tullut.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Toiminnan jatkumon kehittäminen niin, että kaiken ikäisille on olemassa heille sopivaa toimintaa ja siirtyminen eri
ikäryhmille suunnatusta toiminnasta toiseen on luontevaa ja helppoa. Tavoite on, että missään ikävaiheessa nuoret
eivät tipu pois seurakunnan toiminnasta.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Tikkakosken alueseurakunnassa rippikoulutyö toteutetaan päivä-, leiri ja lähiopetusrippikouluina. Rippikoulujaksoon
kuuluu seurakuntaan tutustumisjakso, jonka tarkoituksena on tehdä oman aluseurakuntamme lisäksi myös
reformaation merkkivuosi tutuksi, korostamme vuonna 2017 myös kirkon 60-vuotisjuhlaa sekä Suomen 100-vuotista
itsenäisyyttä. Hyvällä rippikoulutyöllä pyritään mahdollistamaan tulevaisuuden aktiivinen osallistuminen.
Rohkaisemme nuoria kestävään kristilliseen uskoon läpi elämän. Isoskoulutus on myös oleellinen osa rippikoulutyötä
ja rippikoulun toimintaa.

TAVOITTEET 2017:
Nuorten kristillinen kasvatus on tärkein tehtävämme ja tuemme siinä koteja koko
rippikouluvuoden ajan
Toteutumiseen Panostamme rippikouluinfon merkitykseen ja korostamme siinä erityisesti koko rippikoulu vuoden
tähtäävä keino 1 kestävää kokonaisuutta.
Toteutumiseen Selkeytämme rippikoulukortin käyntien kokonaisuutta ja panostamme yhteisiin
tähtäävä keino 2 jumalanpalveluksiin.
Miten infotilaisuus sujui, tuliko keskustelua?
Arviointitapa ja
mittarit:
Vanhempien palaute
1. TAVOITE

Rippikoulujen infotilaisuus sujui hyvin ja ihmisiä tuli infoon edelleen paljon. Yhteisissä
Jumalanpalveluksissa oli paljon nuoria ja erityisesti helatorstain kirkonjuhla oli suosittu.
Vanhemmilta saadun palautteen perusteella info ja vanhempainilta on tärkeä. Netissä oleva
informaatio pitäisi saada aikaisemmin esille.
Arviointi:

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Perusajatuksena on "Yhdessä tekemisen kirkko."
Toteutumiseen Muutamme isoskoulutuksen muotoa osallistavammaksi ja jumalanpalveluselämä painottuu
tähtäävä keino 1 sunnuntaisin tapahtuvassa koulutuksessa hyvin voimakkaasti
Toteutumiseen Annamme isosille enemmän vastuuta ja kutsumme heitä entistä voimakkaammin yhteisen
tähtäävä keino 2 toiminnan kehittämiseen ja tekemiseen. Toimimme itse mahdollistajina tässä
Isosilta saatu palaute ja osallistumisaktiivisuus
Arviointitapa ja
mittarit:
Isosten määrän kehittyminen ja heiltä saatu palaute
2. TAVOITE

Arviointi:

Isosten osallistumisaktiivisuus on ollut suhteellisen heikkoa. Samat nuoret osallistuvat toimintaan
hyvin aktiivisesti, mutta uusien saaminen mukaan on välillä vaikeaa. Isosilta saadun palautteen
takia muutimme syksyksi isoskoulutuksen takaisin arki-iltaan. Näin isoskoulutus on useammin,
eikä yhden kerran pois jäänti haittaa kokonaisuutta kovinkaan paljon. Viikolla tapahtuva koulutus
kokoaa enemmän nuoria. Nuoret osallistuvat mielellään jumalanpalvelusten tekemiseen, tai
tehtävistä ei kovinkaan paljoa negatiivista palautetta tule. Hyvänä esimerkkinä Kirkon 60-vuotis
juhlan puheet sekä helatorstain tehtävät.

Pyrimme käyttämään monipuolisesti eritapoja toteuttaa rippikoulutyötä ja otamme
huomioon erilaiset oppijat
Toteutumiseen Opetamme monipuolisesti kristinuskon perusteita ja tuomme evankeliumin sanoman selkeällä
tähtäävä keino 1 tavalla kaikille nuorille.
Toteutumiseen Käytämme isosten osaamista entistä enemmän yhteisissä työskentelyissä
tähtäävä keino 2
Palautekeskustelut syksyllä rippikoulytyötä tekevien viranhaltijoiden kanssa
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Arviointitapa ja
mittarit:

Osallistuivatko isoset yhteisiin työskentelyihin?
Isoset osallistuivat tunteihin ja yhteiseen opetukseen. Tätä pitää tulevaisuudessa lisätä vielä
enemmän. Erityisesti vanhempien isosten panos on erityisen tärkeää kokonaisuuden kannalta.

Arviointi:

4. TAVOITE

Pyrimme rakentamaan luottamusta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja nuorten välille.
Kutsumme nuoria osallistumaan toimintaan rippikoulun jälkeenkin
Aloitamme infoamisen jo rippikouluaikana ja jatkamme sitä aktiivisesti myös syksyllä

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsumme nuoria osallistumaan henkilökohtaisesti seurakunnan toimintaan.
tähtäävä keino 2
Aloittavien rippikoululaisten määrä sekä isosten määrä ja aktiivisuus
Arviointitapa ja
mittarit:
Lopullisten isosten määrä ja yleinen nuorten aktiivisuus seurakunta elämässä.

Perusisosia on aloittanut melkein puolet enemmän kuin edellisenä vuonna (11 kpl). Syksyn
jatkoripari oli hieno tilaisuus, koska siellä oli nuoria molemmilta rippileireiltä, ja tämä on ehkä myös
aktivoinut nuoria. Nuoret voisivat olla vielä enemmän aktiivisempia, mutta jatkuva viikottainen
toiminta aktivoi heitä.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Vihreät riparit ovat yhteisesti sovittu ajatus Jyväskylän seurakunnassa ja mekin Tikkakoskella sitoudumme
tähän. Pyrimme luomaan kestävän kehityksen näkökulmaa myös omalla esimerkillämme ja toiminnallamme.
Pyrimme avoimeen keskusteluun nuorten kanssa ympäristö asioissa.
Vihreät riparit ovat kiinteä osa toimitaan. Kasviruokapäivä ja ympäristöön liittyvä keskustelu kuuluu
kiinteänä osana rippikouluun.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Teemme nuorten näköistä rippikoulutoimintaa ja otamme isosia vielä aktiivisemmin osaksi rippikouluvuotta. Pyrimme
selkeyttämään rippikouluvuoden kokonaisuutta ja luomaan käsityksen, että se kestää vuoden. Nuorten seurakuntaan
sitoutuneisuuden lisääminen on oltava voimakasta, koska nykyinen aktiivisuus ei anna kaikkille elämän kestävää
suhdetta kirkkoon. Tämän eteen on tehtävä voimakkaasti työtä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
1. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. Erityishuomion kohteena ovat muista
kulttuureista tulevat. 2. Viikottainen ryhmätoiminta ja kertaluonteiset juhlat, retket, leirit ja muut tapahtumat. 3.
Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja ylläpito. 4. Yhteistoiminta muiden diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa,
kuten Tikkakosken Lähiverkko ja SPR (vastaanottokeskus ja Lähiverkkotoiminta). 5. Vuoden 2017 juhlavuosiaiheita
pidetään esillä eri tilanteissa läpi vuoden. Osallistutaan yhdessä muiden työalojen kanssa Tikkakosken
alueseurakunnan ja koko Jyväskylän seurakunnan yhteisiin juhlatapahtumiin.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

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

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
Uskonkysymysten ja kristillisen uskon tarjoaman toivon esillä pitäminen hartauksissa ja
keskusteluissa. Valmistaudutaan keskustelemaan myös muiden uskontojen edust. kanssa.
Uusi, seurakuntalaisen luotsaama keskustelupiiri tarjoaa foorumin käsitellä vapaasti uskoon ja
elämään liittyviä syviä kysymyksiä.
Palaute ja rohkeus käsitellä myös uskon ja arvokysymyksiä.
Osallistujien määrä ja keskustelun vilkkaus.
Työtuvalla on jatkettu katekismusopetussarjaa työntekijöiden toimesta. Useimmiten opetusta on
jakanut kappalainen Risto Vallipuro. Torstaisin on kokoonnuttu aamuhartauteen ennen aamupalaa
ja ruokajakelua. Myös miestenpiiri käsittelee uskon ja arvokysymyksiä kokoontumisissaan.
Henkilökohtaisia keskusteluja on käyty seurakuntalaisten kanssa eri tilanteissa. Myös
muslimitaustaisten perheiden kanssa on pidetty yhteyttä eri tavoin. Perheiden esittämiin,
kristinuskoon liittyviin kysymyksiin on yritetty vastata kieliongelmista huolimatta. Vapaaehtoisen
vetämä, iltaisin kokoontuva keskusteluryhmä ei innostanut seurakuntalaisia. Kokeilu lopetettiin
kahden yrityksen jälkeen.

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
Tuemme maahanmuuttajia tarvittaessa aineellisesti ja henkisesti. Vierailemme
vastaanottokeskuksessa ja kuulemme tarpeista, joihin voisimme vastata.
Kutsumme maahanmuuttajia ja kantaväestöä yht. kokoontumisiin kirkolle ja leirikeskuksiin.
Annamme mahdollisuuden myös maahanmuuttajille esitellä ja harjoittaa omaa kulttuuriaan.
Palaute vastaanottokeskuksesta.
Yhteistyön jatkuminen ja kehittyminen.
Tikkakoskelle vuoden 2017 aikana sijoittuneiden kolmen perheen kanssa on oltu kiinteästi
yhteydessä. Perheet ovat myös osallistuneet seurakunnan viikkotoimintaan. Monet
tikkakoskelaiset ovat osoittaneet lämmintä auttamisen ja myötatunnon mieltä lahjoituksin,
kutsumalla kylään ja yhteisiin harrastuksiin (esim. marjastus). Keskustelua on käyty yhteisen
kielen puuttuessa esim. kännykän kääntöohjelman yms. avulla. Myös kaupungin kotoutumis- ja
tulkkipalvelun sekä seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa on tehty yhteistyötä perheiden
tukemisessa (sisupartio).

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Kutsutaan seurakuntalaisia yhteiseen työhön suunnitteluvaiheessa esim. viikkotoimintakauden
alkaessa.
Luovutamme seurakuntalaisille vastuuta innovoimistaan työkokonaisuuksista. Esim.
ruokailutapahtumat tai uusi keskustelupiiri.
Vapaaehtoisten vastuunottajien määrä ja toiminnan vakiintuminen.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

Palaute seurakuntalaisilta ja osallistujilta.
Diakoniassa seurakuntalaisten vetämiä viikkoryhmiä/-toimintoja: miestenpiiri (6-7 h), lukupiiri (7 h),
äitien käsityökerho (4-6 h) ja ruokajakelu (7 h, ruuan haku ja jakelu) . Seurakuntalaisen aloitteesta
alkoi kuluneena vuonna pienten lasten äideille suunnattu, illalla kokoontuva äitien käsityökerho.
Käsityön ohella tärkeä funktio on myös toimia äitien vertaistukiryhmänä. Aiemmin suunniteltu ja
kokeiltu iltakeskusteluryhmä ei sen sijaan käynnistynyt toivotulla tavalla.Myös työtupa (keskim. 30
kävijää/vkko) ja syksyllä 2017 aloitettu kahvilatoiminta ovat pääosin vapaaehtoisten (3-4
vapaaehtoista) varassa. Torstain aamukahvien (n. 30 osall) järjestäjänä on 3-4 vapaaehtoista
kerrallaan. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat toimineet myös jumalanpalvelusavustajina. YVkeräystä on tehty vapaaehtoisten kanssa. Myös nuoret ovat olleet siinä mukana.
Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
Nimikkolähetyskohteiden ja -työn esilläpito kaikessa toiminnassa. Vapaaehtoisten
kannatusvarojen keruu viikkotoiminnan ja tapahtumien kautta.
Ajankohtaisten,lähetystyöhön liittyvien asioiden seuraaminen ja välittäminen seurakuntalaisille.
Lähetysvieraat.Yhteydenpito omiin nimikkokohteisiin vapaaehtoisen srk:laisen toimesta.
Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja vapaaehtoisten määrä.
Palaute seurakuntalaisilta ja lähetystietoisuuden määrä.
Lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa pidetään säännöllisesti esillä viikkotoiminnassa ja
jumalanpalveluselämässä. Esim. työtupa, torstain aamukahvi ja kerran kuussa kokoontuva
kirkonmäen kahvila toimivat lähetys- ja SLS:n kummityön sekä kv-diakonian hyväksi. Työtuvalla
kerrotaan kuulumisia kohteista, joiden hyväksi viikoittain toimitaan. Mahdollisuuksien mukaan
otetaan vastaan seurakunnassa vierailevia vieraita näistä kohteista.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Työntekijän ja seurakuntalaisten kouluttautuminen ympäristöasoissa. Esim. osall. Mustankorkean retkelle.
Jätteiden lajittelu, kertakäyttöastioiden välttäminen. Kierrätysyhteistyö työtuvan ja SPR:n Kirpparin välillä
jatkuu. Kestävän kulutuksen teemat esillä toiminnassa.
On yritetty toimia em. tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöasiat eivät ole kuitenkaan olleet
korostetusti esillä esim. minkään kampanjan tai tapahtuman muodossa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Diakoniatyön jakaminen seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Sukupolvien yhdistäminen toiminnassa.
Yhteistyö muiden diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa. Maahanmuuttajien tukeminen ja toimiminen
sillanrakentajana heidän ja kantaväestön välillä. Kansainvälisyyskasvatus oman työn puitteissa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

LÄHETYSTYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Pidämme esillä oman alueseurakuntamme nimikkolähetystyötä: Mikko ja Pia Pyhtilää ja seurakuntatyötä
Tansaniassa. Vapaaehtoisvaroin tuemme kummikoululaisia Kolumbiassa ja lisäämme määrän neljään. Tikka-koski
tulee saamaan uudet nimikkolähetit Kylväjän kautta. Myös Työtuvan kummikouluja Israelissa palestiinalais-alueella
pidämme esillä.Työtupatoiminnan, kolehtien, myyjäisten ja erilaisten tapahtumien avulla keräämme varoja
lähetystyölle. Yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoilemme erityisesti näiden kohteiden puolesta. Lähettivieraita käy
muutamia Tikkakoskella. Pyrimme saamaan alueeltamme edustajia kesä lähetysjuhlille.

TAVOITTEET 2017:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhla.
Toteutumiseen Ma 25.9. päivästä vastaaminen kirkkomme 60-vuotisjuhlaviikkoon liittyen.Päivälle esim. koulutähtäävä keino 1 vierailuja.Illalle "Rukous ja Pyhä Henki"-ilta yhdessä seurakunnan lähetystiimin kanssa.
Toteutumiseen Reformaatio 500 vuonna painotamme erityisesti lähetyksen (myös sisälähetys) sisäistä, petähtäävä keino 2 rimmäistä tarkoitusta:usko,armo,Kristus.---Koko Suomen evl. kirkon lähetystyötä esille.
Kuinka päivä onnistui. Oliko osallistujia. Sisällöllinen arviointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kuinka lähetyksen sisäistä puolta saatiin esille,että se on vielä tärkeämpää kuin ulkonainen. Miten
onnistuimme esittelemään koko kirkon lähetystyötä ja tietenkin omia nimikkokohteita.
Kirkon 60-vuotisjuhlaviikon lähetysiltaan osallistui 16 henkilöä. Juhla järjestettiin yhteistyössä
YSP:n Kansainvälisentyön yksikön kanssa. Viikon aikana oli esillä myös lähetysnäyttely
Tikkakosken alueseurakunnan nimikkotyön kohteista. "Lutherin jalanjäljissä" -tapahtumassa
työmuodot järjestivät toimintapisteitä eri puolilla kirkkoa. Osallistujia oli yhteensä 65-100.
1. TAVOITE

Arviointi:

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

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
Pidämme esillä luontevalla, heidän vakaumustaan kunnioittavalla tavalla kristillistä uskoa
pakolaisille ja maahanmuuttajille kirkkovierailujen yhteydessä ja/tai joissain muissa tilanteissa.
Lahjoitamme muutaman satasen pakolaisten Puuppolan vastaanottokeskukselle ja/tai toimitamme
heille tavaralahjoituksia.
Kuinka tässä onnistuttiin. Syntyikö näitä tilanteita.
Tehtiinkö lahjoituksia todella.
Vastaanottokeskuksen toiminta lopetettiin vuoden 2017 aikana. Tikkakoskelle muutti yksittäisiä
oleskeluluvan saaneita perheitä, joihin on pidetty yhteyttä. He ovat osallistuneet viikottain kirkon
arkitoimintaan. Paikalliset perheet ovat tukeneet heitä lahjoituksin ja olleet muutenkin
sosiaalisessa kanssakäymisessä pakolaisperheiden kanssa.

Arviointi:

3. TAVOITE

Lähetyksen vapaaehtoiskannatuksen ja tietoisuuden lisääminen.

Toteutumiseen Pyrimme lisäämään lähetyksen rahallista vapaaehtoiskannatustamme.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Selkeän, yksinkertaisen nimikkolähetti ja -kohteiden esitteen tekeminen.
tähtäävä keino 2
Lisääntyikö vapaaehtoiskannatus euroissa vai ei.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Tehtiinkö esite ja levitettiinkö sitä.
12.3.2017 messun yhteydessä vierailijana hk:n lähetyssihteeri Jukka Jämsen, joka kertoi SLS:n
työstä (os. 95 henk.) 26.3. vieraili Japanissa lähettinä toiminut Martti Poukka (95 h). 23.4.
Lähetysken ja diak. Kevätmyyjäiset ja lounas. Messussa ja iltatilaisuudessa (17) Tikkakosken
nimikkolähetit Tuomas Lindell ja Kukka-Maaria Rydenfelt (messussa 95 ja lounaalla 60).
Kolumbian kummikoululaisten määrä lisääntyi tavoitteen mukaisesti yhdellä. Tukea saa nyt
yhteensä neljä lasta. Tuki yhteensä 1200 €/v. Tikkakosken lähetystyön esite valmistui. Kaikki
työmuodot pitivät esillä lähetysasiaa viikkotoiminnassaan.

Järjestämme syksyllä isommat lähetysarpajaiset. Kohde valitaan myöhemmin.

Toteutumiseen Mobiilisoimme vapaaehtoisiamme myymään näitä arpoja.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Arpajaisten myynnin yhteydessä voi luontevasti kertoa tuosta kohteesta ja näin tehdä sitä
tähtäävä keino 2 tunnetuksi.
Saatiinko vapaaehtoisia myyjiä. Saatiinko arpoja myydyksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kerrotiinko myydessä myös ko. kohteesta ja mahdollisesti lähetyksestä yleisemminkin.
Kirkon 60-vuotisjuhlassa järjestettiin arpajaiset ja Suomi 100 -tilkkupeiton huutokauppa.
Pidempikestoisia arpajaisia ei järjestetty vaativien lupajärjestelyiden vuoksi.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Suosimme Reilunkaupan tuotteita ja pyrimme käyttämään käsitöissä kierrätysmateriaaleja. Vältämme
kertakäyttötuotteita ja turhaa kopiointia. Lajittelemme jätteet asianmukaisesti.
Ympäristötyötä on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Lisätä Kolumbian kummikoululaisten määrä viiteen 2018.Järjestää paneelikeskustelu lähetykseen liittyen. Lisätä
Kolmbian kummikoululaisten luku kuuteen 2019.

