ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Kuokkalan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Tuemme seurakuntamme aikuisia kristillisen identiteetin vahvistumisessa tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen
hengelliseen elämään. Autamme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja Raamatun
elämän tueksi. Raamattu- ja rukouspiirit sekä hiljaisuuden retriitit vahvistavat entisestään yhteisestä messusta
ammentavaa seurakuntaelämää ja antavat mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja sielunhoitoon.

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

Arviointi:

2. TAVOITE

Aikuisten hengellisen elämän tukeminen
Järjestämme kaksi yhden päivän retriittiä ja yhden pidemmän retriitin leirikeskuksessa.
Hiljaisuuden iltojen järjestämistä jatketaan ja vastuuta näistä tarjotaan vapaaehtoisille.
Järjestämme ainakin yhden suuremman tapahtuman (konsertti tms.) aikuisille ja toisen
yhteistyössä toisen työalan kanssa.
Retriittitoimintaan osallistuneiden määrä, osallistujien antama palaute ja osallistujien mahdollinen
siirtyminen myös muuhun seurakunnan toimintaan, messuun, raamattupiiriin, yms.
Tapahtumien onnistuminen, osallistujamäärä ja mitä jatkotapahtumia ne kenties tuottavat.
Marraskuussa kirkolla järjestettiin Taideretriitti, johon ilmoittautui maksimimäärä osallistujia.
Palautteessa todettiin tämänkaltaisten tapahtumien madaltavan kynnystä osallistua kirkon
toimintaan. Osallistuneissa mukana myös kirkosta vieraantuneita, jotka kokivat rohkaisua omassa
kristillisyydessän tullessaan kohdatuiksi hyväksyttyinä. Osa hakeutui myöhemmin myös
sielunhoitoon ja Raamattupiiriin. Hiljaisuuden iltoihin tullut mukaan uusia ihmisiä, joille
tämankaltainen hjiljaisuuden viljely ja sitä seurannut yhteisöllinen iltapala on ollut tervetullut.
Seurakuntalaiset ovat vaihtelevalla menestyksellä ottaneet vastuuta illoista.

Seurakuntalaisista välittäminen ja huolehtiminen

Toteutumiseen Tuemme pienryhmien vetäjiä ja heidän ryhmänsä toimintaa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Aloitamme tarpeen tullen uusia pienryhmiä, jotka voivat työskennellä omalla tavallaan uskon
tähtäävä keino 2 kysymysten äärellä.
Yhteydenpito ryhmien vetäjiin ja vierailut ryhmissä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Uusien pienryhmien synty ja entisten ryhmien osallistujamäärän kasvaminen.

Arviointi:

3. TAVOITE

Jo olemassaoleviin pienryhmiin tullut uusia osallistujia, joista ryhmänvetäjät iloinneet. Ryhmät
toimivat varsin itsenäisesti, eikä erityistä tuentarvetta ole ollut. Uusina ryhmätoiminnan muotoina
on perustettu Sana elää, rukous kantaa-tiimi, joka vastaa kerran kuussa viikkomessun
toimittamisesta (liturgi toimittaa ehtoollisen). Osallistumismäärä ollut nouseva.. Yhteistyössä
Suomen raamattuopiston kanssa kerran kuussa kokoontuva piiri "Yksin armosta" toiminut
syyskauden.

Vahvistamme vapaaehtoistyön osallisuutta kaikkeen seurakunnan toimintaan

Toteutumiseen Parannamme vapaaehtoisista huolehtimista: kouluttamalla, tapaamalla, muistamalla ja kiittämällä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yritämme saada vapaaehtoisia ottamaan entistä enemmän vastuuta viikkomessuista ja
tähtäävä keino 2 hiljaisuuden illoista.
Kiitosjuhla tai -retki syys- ja kevätkauden päätteeksi. Yhteydenpito vuoden kuluessa.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Vastuunkannon lisääntyminen.
Ehtoolliskoulutusta järjestettiin ja uusia ehtoollisavustajia saatiin vajaa kymmenen. Messuihin on
ollut helppo saada avustajia. Viikkomessuista Sana elää, rukous kantaa toimii täysin
vapaaaehtoisvoimin (lukuunottamatta ehtoollisliturgia). Hiljaisuuden iloissa vastuunkantajat eivät
ole lisääntyneet. Kiitosjuhlaan/pikkujouluihin osallistui kiitettävästi vapaaehtoisia.

Arviointi:

Käytämme tiloja, osaamista ja talouden voimavaroja tasapuolisesti, joustavasti ja
yhteisöllisyyttä tukevasti.
Toteutumiseen Parannamme toimintaamme liittyvää tiedonkulkua alueen työntekijöiden välillä ja hyödynnämme
tähtäävä keino 1 suntioiden ammattitaitoa tilojen käytössä.
Toteutumiseen Käytämme moni-ilmeistä ja joustavaa viikkomessua aikuistyön ja nuorisötyön välisen kynnyksen
tähtäävä keino 2 madaltamiseen.
Onnistuneet tapahtumat, TYKO-palaute, yhteishengen vahvistuminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujien määrä, työalojen vahvuuksien vastavuoroinen hyödyntäminen.
4. TAVOITE

Arviointi:

Yhteisvoimin järjestetyt tapahtumat (esim. Taideretriitti yhteistyössä diakonian kanssa) ovat
onnistuneet erinomaisesti. Eri ikäryhmien toiminta pääosin vielä eriytynyttä, mutta esim.
Hiljaisuuden illoissa, viikkomessuissa ja ryhmätoiminnassa ikähaitari laajahko. Suntioiden
ammattitaito mahdollistanut tilojen monipuolisen käytön ja heidän toimintavalmiutensa antanut
mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien peräkkäisillekin toteutumisille.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Panostamme kattavasti sähköiseen viestintään ja vältämme tarpeetonta paperin käyttöä. Arvioimme
tarvittavat resurssit realistisesti, emmekä tuota ylenmääräistä jätettä ruokailujen yhteydessä.
Pääosin viestinä ollut sähköistä, näinolen paperiroskan määrä minimissä. Ruokahävikki pientä.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Pyrimme vahvistamaan pienryhmätoiminnan ja alueen yhteisen jumalanpalveluselämän välistä yhteyttä. Kehitämme
monipuolista jumalanpalveluselämää seurakuntalaisten avulla ja yhdessä heidän kanssaan. Etsimme uusia tapoja
nuorten aikuisten toiminnan elävöittämiselle ja luomme uutta yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Vapaaehtoistyön
esilläpitäminen ja vapaaehtoistyöntekijöiden arvostaminen.

