ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN AUESEURAKUNTA

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Evankeliumia esillä sanan ja sakramenttien, kristillisen kasvatuksen, diakonian, lähetyksen ja musiikin kautta osana
Jyväskylän seurakuntaa.Mukana Tikkakosken alueen ihmisten elämän arjessa ja juhlassa.Toteutamme
perustehtävää unohtamatta tarttua tarvittaessa kiinni nopeastikin uusiin haasteisiin.Työntekijätilanne hyvä ja samoin
tilamme.Sarpatin säilyminen seurakunnan omistuksessa tärkeää.Kirkkomme täyttää 60 vuotta. Reformaatio 500
vuotta.Suomi 100 vuotta.Toteutamme alla olevia valitsemiamme seurakuntamme strategiasta nousevia ja
kirkkoneuvoston tavotteita.

TAVOITTEET 2017:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhla.
Toteutumiseen Toteutamme kirkon 50-vuotis juhlaviikon su 24.9.-su 1.10. siten,että työmuodot vastaavat vuotähtäävä keino 1 rollaan su 24.-pe 29.9. ja la 30.9.-su 1.10. vastaamme yhdessä.Meidän tärkein juhla 2017.
Toteutumiseen Jokainen työmuoto sisällyttää omaan toimintaansa suunnittelemallaan tavalla reformaatio 500
tähtäävä keino 2 vuotta ja Suomi 100 vuotta teemaa.
Miten juhlaviikko onnistui. Oliko osallistujia. Oliko sisältö onnistunut.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kuinka suunnitelmat toteutuivat ja onnistuivat.Oliko kiinnostusta. Oliko osallistujia.
1. TAVOITE

Arviointi:

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

Tarvitsemme avoimenpaa suunnitettelua tulevaisuudessa. Nyt jokainen työmuoto teki oman
tapahtuman, niin viikko oli ehkä liiankin runsas. Liialliset tapahtumat alkoivat syödä toisiaan.
Tapahtumien mainostekstien sisältöön tulee panostaa enemmän, että tapahtumat olisivat
mahdollisimman monelle tiedossa. Väkimäärät juhlaviikolla kertovat, että niissä käy varmasti hyvin
samaa porukkaa. Candela 70-vuotisjuhla, 49 henkilöä. Luther konsertti,42 henkilöä. Juhlaviikko oli
varmasti onnistunut, mutta jos väkimäärästä vähennetään työntekijät, eivät ne mitään ihmeellisiä
ole. Reformaatiota saimme kuitenkin tuotua esille koko vuonna ja se huipentui juhlaviikolla.
Kokonaisuudessaan vuosi oli hyvin onnistunut, jos sitä tarkastelee asetetun tavoitteen
näkökulmasta.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
Puhumme myönteisesti pakolaisista ja maahanmuuttajista.Tarvittaessa otamme rakentavasti
kantaa omista arvoistamme käsin,jos hankausta syntyisi keskustellen tai muuten vaikuttaen.
Jos Puuppolaan palaa Vastaanottokeskus järjestämme kirkolle 1-2 yhteistä tilaisuutta.TAI Pyrimme järjestämään/kutsumaan alueemme maahanmuuttaneita kirkolle yhteiseen tilaisuuteen.
Toivottavasti voimakkaita negatiiviisia hankauksia ei synny. Jos näin käy arvioidaan toimimmeko
todella näin ja pystyimmekö vaikuttamaan millään tapaa.
Järjestyikö tapahtuma.Oliko osallistujia.Oliko sisältö hyvä.
Ei järjestetty, mutta kirkon tehtävä on myös rakentaa siltaa eri ikäryhmien välille. Helatorstain
omenapuun istutus ja kirkon juhlaviikko olivat tässä onnistuineita tapahtumia. Toimintamme on
avointa kaikille, tämän takia meidän tulisi myös pitää kirkon ovia auki enemmän.

Arviointi:

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

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
Tuomme selkeästi toiminnassamme ja työssämme kristillisen arvopohjamme.Yhteinen ristirii-pus
ja/tai paita työntekijöille,luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille ostettavaksi edullisesti.
Hankimme ja järjestämme yhdessä yhteiseen varastoon kirkolle edullisia raamattuja, virsikirjoja ja
katekismuksia, joita voimme antaa tarvitseville.
Arvioimme itse ja kysymme myös mukana olleiden arviota näkyikö toiminnassamme kristillinen
arvopohjamme.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

Hankittiinko raamattuja ym. Oliko niillä kysyntää.
Ei hankittu ristiä / paitaa, mutta tämä pyritään toteuttamaan keväällä vuonna 2018. Kristillinen
arvopohja näkyy koko toiminnassamme, mutta Tikkakoskelainen identiteetti voisi vielä näkyä
vahvemmin. Rohkeaa keskustelua voisi lisätä ja eriasioista voisi keskustella työtekijäkokouksista
lähtien. Erinäkökulmien esittäminen ja rakentava keskustelu rakentaa myös seurakuntaa. Kirjoja
on hankittu ja jaettu, tämä on mukava tapa ollut meillä. (mm. Lapsen Raamattu, Lasten virsikirja,
tunnustuskirjat pähkinän kuoressa, isosille Reformaation tarina. )

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Puhumme niin työntekijät kuin luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset,osaltamme,myönteisesti seurakunnasta ja siitä mitä se tarjoaa.Tuomme esiin myönteistä kuvaa seurakunnnasta ja kirkosta.
Mietimme työntekijät ja luottamushenkilöt tahoillamme ja erityisesti yhdessä yhteisiä,todellisia,
realistisia vastuunkantamisen muotoja.Muutama yhteinen kokous asian tiimoilta.
Itsekukin kysyy erityisesti itseltään toiminko näin. Toimivatko kaikki työntekijät todella näin.
Järjestettiinkö näitä kokoontumisia. Syntyikö ideoita. Päästiinkö jopa toteuttamaan.
Osallistaminen on vaikeaa, koska viikkotoiminta on vakiintunutta. Työaikaa tulisi vapauttaa
vapaaehtoisten koordinoitiin. Vapaaehtoistoimintaa rajoittavat, kulkuluvat ja totutut käytännöt.
Yhteisiä kokouksia ei ole ollut, voitaisiinko miettiä esimerkiksi Haapajärven mallia, jossa
jumalanpalvelusryhmät suunnittelevat jumalanpalveluksen yhdessä, näin papeille jäisi aikaa
muuhun ja jumalanpalvelukset olisivat enemmän seurakuntalaistemme näköisiä. Jokin
uudenlainen tapa aktivoida olisi tarpeellinen.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Toteutamme keväällä ja/tai syksyllä kirkonmäen sekä keväällä myös Sarpatin haravointitalkoot. Pidämme
ympäristöasiaa esillä. Lajittelu. Kopiointi vähemmäksi. Sähkön säästöä. Kimppakyytejä.
Haravointitalkoot Sarpatissa ja kirkolla keväällä. Ollaan lajilteltu ja pidetty ympäristöasiaa esillä.
Sähköä on säästetty ja kimppakyytejä järjestetty.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Kirkollisvaalit 2018.Vakiinnuttaa seurakuntaviikkoa mikkelinpäivää edeltävälle viikolle. 2019 yitetään vilkastuttaa
kotikäyntityötä.

