Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6.2018

Liite § 32
liite a Toiminnalliset tavoitteet,
liite b Budjetti 2019

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019
Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet
Muut seurakuntatilaisuudet
Toiminnalliset tavoitteet 2019
Tulosyksikkö 1032050000
Budjetti 2019
Jumalanpalveluselämä 1032010000
Budjetti 2019

Yht: €

39.989,8.200,48.189,-

Diakoniatyö
Tulosyksikkö 1032410000

Toiminnalliset tavoitteet 2019
Budjetti 2019

32.500,-

Varhaiskasvatus
Tulosyksikkö 1032310000

Toiminnalliset tavoitteet 2019
Budjetti 2019

18.400,-

Lähetystyö
Tulosyksikkö 1032600000

Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2019
Budjetti 2019

1.500,-

Musiikkityö
Tulosyksikkö 1032220000

Toiminnalliset tavoitteet 2019
Budjetti 2019

11.500,-

Nuoriso- ja opiskelijatyö
Tulosyksikkö 1032360000

Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2019
Budjetti 2019

23.300,-

Rippikoulutyö
Tulosyksikkö 1032350000

Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2019
Budjetti 2019

Koko alueseurakunta yhteensä

3.500,-

138.889,-

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on monipuolinen jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalvelus on vieraanvarainen, joka ottaa huomioon lapset ja nuoret sekä
eri kulttuureista tulevat. Olohuonetoiminta ja Keltinmäessä toimiva yhteisöruokailu kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia.
Seurakuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita erilaisissa tehtävissä. Eri työmuodoissa pidetään esillä hengellistä
syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä. Alueseurakunnassa järjestetään
keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.Vuonna 2019 toiminnassa painottuu etsivä vanhustyö sekä opiskelijaja nuorisotyö.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Autamme tukea tarvitsevia
Keltinmäen yhteisöruokailu sekä erilaiset olohuoneet ja kirkkokahvit toimivat matalan kynnyksen
porttina hengellistä, henkistä tai materiaalista tukea tarvitseville sekä tarjoavat paikan toimia
Jokaisessa työmuodossa pyritään tunnistamaan ihmisten hengellinen etsintä sekä pyritään
johdattamaan etsijöitä eteenpäin heidän kysymyksissään.
Ovatko ihmiset rohkaistuneet tulemaan mukaan eri tehtäviin ja toimintoihin.
Ovatko ihmiset kokeneet, että he saavat tukea hengelliseen elämäänsä jumalanpalveluksissa,
raamattupiireissä sekä muissa ryhmissä.
Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
Toimiminen erilaisissa verkostoissa erityisesti kasvatus- ja diakoniatyössä: päiväkodit, koulut,
kaupungin sosiaalitoimi, vanhuspalvelut ja muut yhteistyökumppanit.
Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisilla foorumeilla sekä itse järjestetyissä
tilaisuuksissa, yhteistyö asukasyhdistysten ja alueella toimivien eri urheiluseurojen kanssa.
Tunnetaanko seurakunnan toiminta yhteistyöverkostoissa ja arvostetaanko sitä.

Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Perehdytämme uusia luottamushenkilöitä

Toteutumiseen Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestetään tapaamisia erityisesti toiminnan
tähtäävä keino 1 suunnitteluvaiheessa keväällä 2019.
Toteutumiseen Luottamushenkilöt osallistuvat kaksi kertaa vuoden aikana eri tehtävissä messussa avustamiseen.
tähtäävä keino 2
Luottamushenkilöiltä saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Varaudumme toiminnassa Keltinmäen kirkon peruskourjaukseen vuonna 2020

Toteutumiseen Pohditaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja - paikkoja seurakunnan ydintoiminnoille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirjataan, mitä muutoksia/korjauksia kirkon tiloissa tulisi tehdä peruskorjauksen yhteydessä esim. avtähtäävä keino 2 laitteet, valkokankaat, äänentoisto ym.
Suunnitelma korvaavista tiloista ja toiminnasta on valmiina peruskorjauksen alkaessa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisen vastuuta. Ohjataan kaikissa
toiminnoissa ihmisiä ympäristöystävällisiin valintoihin. Osallistutaan ympäristötapahtumiin vuosikellon
mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen jatkuu, yhteistyöverkostojen vahvistaminen eri toimijoihin jatkuu, seurakunnalla
projekti "takaisin peruskorjattuihin tiloihin". Kortepohjan verkostot vahvistuvat, Kortepohja toimintapisteenä vahvistuu
Kortepohja-projektin myötä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet

Monipuolinen ja rikas jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskuteluryhmät, hengellisen elämän syventäminen:
aamurukoukset, retriitit, yhteydet asukasyhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin. Erilaiset keskustelutilaisuudet ja
tapahtumat.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Eri-ikäisten jumalanpalvelusavustajien määrä kasvaa
Kehitetään nettiversio jumalanpalveluskalenterista, johon avustajat voivat merkitä oman vuoronsa.
Ylläpidetään avustajien WhatsApp-ryhmää.
Nuorista ja seurakuntalaisten lapsista kutsutaan aktiivisesti avustajia erilaisiin tehtäviin. Messussa
kiinnitetään aktiivisesti huomiota lasten osallistamiseen messussa: kulkueessa, kellonsoittajina,
Palaute avustajilta.
Onko saatu uusia avustajia
Syyskuun 2019 alussa aloittaa Keltinmäessä Katekumenaatti-ryhmä.

Toteutumiseen Kutsutaan vieraileva toimintaan sitoutunut maallikko kertomaan toiminnasta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Koulutetaan 2-3- maallikkoa ohjaajan tehtävään.
tähtäävä keino 2
Käynnistyikö Katekumenaattitoiminta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatu palaute
3. TAVOITE

Kevään 2019 aikana järjestetään yksi aikuisrippikouluryhmä suomenkielisille sekä yksi ryhmä
maahanmuuttajille.
Suomenkielisille opetus 20 h.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Maahanmuuttajille viikottaiset kokoontumiset messun jälkeen.
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Kevään 2019 aikana pidetään Keltinmäessä/Kortepohjassa raamattupiiri joko päiväaikaan
ja/tai illalla kysynnän mukaan. Kesällä kokoontuu kesäraamattupiiri.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Hengellinen etsintä ja siihen vastaaminen on edelleen keskeinen osa toimintaa. Etsitään ja löydetään uusia tapoja
kohdata etsivät ihmiset.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet

Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja yhteistä diakonista vastuunkantamista. Alueseurakunnan yhteiset painopisteet
näkyvät tavoitteissa ja niiden toteutustavoissa diakoniatyön erityispiirteet huomioon ottaen.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE

Diakoniatyö tukee erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä ja yksineläviä
henkilöitä.
Perheiden ja yksilöiden kokonaisvaltainen kohtaaminen eri tilanteissa

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jatkamme olohuonetoimintoja ja yhteisöruokailua
tähtäävä keino 2
Kävijämäärät yksilö- ja ryhmätoiminnoissa
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko uusia ihmisiä/ perheitä tullut mukaan toimintaan
2. TAVOITE

Pyrimme entistä paremmin verkostoitumaan

Toteutumiseen Yhteistyön rakentaminen Kortepohjan seniori korttelin kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toimimme aktiivisesti eri tiedotuskanavien kautta mm some, srk:n nettisivut, H&E ja paperiset
tähtäävä keino 2 esitteet.
Onko saatu luotua uusia yhteistyömuotoja
Arviointitapa ja
mittarit:
Ihmisiltä saatu palaute
3. TAVOITE

Vaalimme hyvää ja laadukasta työn tekemisen kulttuuria

Toteutumiseen Varataan aikaa uusien työntekijöiden ryhmäytymiseen tiimiin ja laajempaan työyhteisöön
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Aikaa palautteelle ja asioista puhumiselle
tähtäävä keino 2
Palautteen vastaanottaminen/ käsittely ja johtopäätökset
Arviointitapa ja
mittarit:
Tiimityön sujuvuus
4. TAVOITE

Yhteisöruokailun edelleen kehittäminen

Toteutumiseen Työn kehittämisessä vapaaehtoisilta ja asiakkailta tuleviin toiveisiin pyritään vastaamaan,
tähtäävä keino 1 huomioiden oma ja valtakunnallinen kysely.
Toteutumiseen Uudet luottamushenkilöt haastetaan mukaan tutustumaan toimintaan
tähtäävä keino 2
Analysoidaan ja raportoidaan kyselyjen tulokset
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurataan valtakunnallisia ja paikallisia muita yhteisöruokailuja.
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Kierrätyksen/lajittelun huomiointi kaikessa toiminnassa. Yhteisöruokailu esimerkkinä, hävikkiruuan
hyötykäyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäki

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Käynnit MLL:n
perhekahvilassa Vesangassa. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Alakoululaisten
iltapäivätoimintaa; Kirkkis Keltinmäessä maanantaisin ja keskiviikkoisin, Kortepohjassa avoimet ovet torstaisin, yhdessä
varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulutoimintaa Keltinmäessä. Erityispiirteitä; Kypärämäessä toiminta vuokratiloissa ja
alueseurakunnan reuna-alueilla ei ole toimintatiloja.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE

Perheiden tukeminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen olemassa olevissa ryhmissä.

Toteutumiseen Joustavampi aikataulu ryhmien kokoontumisten kellonajoissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyö diakoniatyöntekijöiden kanssa.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko joustavat kellonajat. Perheiltä saadut palautteet. Omat havainnot.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuuko yhteistyö. Löytyykö yhteistyöstä hyötyviä perheitä. Omat havainnot.
2. TAVOITE

Yhteistyö asuinalueen muiden toimijoiden kanssa.

Toteutumiseen Yhteistyö kirjaston kanssa molemminpuolisten vierailujen merkeissä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kotalammen puistotapahtuma kesäkuussa alueen muiden toimijoiden kanssa.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko vierailut. Lapsilta ja perheiltä saadut palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuuko perhetapahtuma. Yhteistyön toimivuus.
3. TAVOITE

Varhaiskasvatus tutuksi luottamushenkilöille

Toteutumiseen Työalalle oma nimikkoluottamushenkilö
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Luottamushenkilön tutustuminen käytännön toimintaan
tähtäävä keino 2
Löytyykö nimikkoluottamushenkilöä
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko mahdollisuutta tutustua varhaiskasvatukseen. Löytyykö aikaa tutustua toimintaan.
4. TAVOITE

Kirkkopäiville osallistuminen ja Ilo sulle ja mulle- lähetysafari alueseurakunnassa

Toteutumiseen Ollaan mukana yhteisten toimintojen toteuttamisessa sekä kutsutaan ja kannustetaan perheitä
tähtäävä keino 1 osallistumaan kirkkopäiville.
Toteutumiseen Kutsutaan koululuokat 1-3 ja eskarit safarille
tähtäävä keino 2
Toteutuuko toiminnot. Kiinnostus ja palaute perheiltä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujamäärä safarille. Saadut palautteet.
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Valmiin ympäristökasvatusmateriaalin hyödyntäminen kerhotoiminnassa. Ympäristöaiheisten linkkien ja virikkeiden jakaminen sosiaalisessa mediassa. Kerhotoiminnan viestintä tapahtuu sähköisesti. Kestävän
kehityksen huomioiminen hankinnoissa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Keltinmäen kirkon remonttiin valmistautuminen. Pyrimme järjestämään laadukasta perheitä tavoittavaa toimintaa
yhteistyöalueen lastenohjaajaresurssin mahdollisesti vähentyessä. Huomioidaan työhyvinvointi muutoksissa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetys

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan säännöllisten toimintojen kautta, jotka rakentuvat vapaaehtoisten varaan.
Näitä toimintoja ovat lähetyspiirit, lähettivierailut, kirkkokahvit ja lounaat, myyjäiset sekä kesällä järjestettävät nuotioillat.
Keskeistä on myös nimikkolähettien ja -kohteitten työn esilläpitäminen. Lähetystyö toteutuu myös yhteistyössä eri
työmuotojen kanssa, kuten koulujen OPS:aan kuuluvat lähetysoppitunnit sekä rippikouluopetus. Vuoden 2019
erityispiirteenä ovat Kirkkopäivät Jyväskylässä 17.-19.5., joiden yhteydessä ovat Lähetysjuhlat.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Toimimme yhteistyöverkostoissa arvojemme mukaisesti
Kouluille tarjotaan SLS:n Ilo sulle ja mulle -lasten lähetysnäyttely viikolla 21 eli 20-26.5.2019 sekä
Keltinmäen että Kortepohjan kirkolla.
5. luokkalaisille toteutetaan opetussuunnitelman mukainen lähetyskasvatus joko itse toteutettuina
vierailuina tai YSP:n järjestäminä koulukiertueina.
Toteutuiko näyttely. Saatu palaute sekä oma arvio.
Oppilaitten ja opettajien antama palaute.
Lähetysinnostuksen levittäminen luottamushenkilöihin ja nuoriin

Toteutumiseen Nimikkoluottamushenkilön löytyminen alueneuvostosta
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rekrytoidaan vanhemmista nuorista yhdessä nuorisotyön kanssa lasten lähetysnäyttelyn toteuttajia.
tähtäävä keino 2
Löytyikö luottamushenkilöitä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Löytyikö nuoria.
3. TAVOITE

Osallistutaan Kirkkopäivien yhteydessä oleville lähetysjuhlille

Toteutumiseen Kannustetaan aikuisia ja nuoria tekemään sekä osallistumaan juhlille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Mainonta ja markkinointi mm järjestämällä Lähetysjuhlien etukäteistäpahtuma (ruokailu).
tähtäävä keino 2
Osallistuttiinko
Arviointitapa ja
mittarit:
Tavoittiko mainonta ja levisikö innostus
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Jätteiden lajittelu ja kierrätys, kimppakyydit. Luonnonmukaiset materiaalit myyjäistuotteiden valmistuksessa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Toimintaa ylläpidetään, ideoidaan ja ylläpidetään yhdessä vapaaehtoisten sekä enenevässä määrin nuorisotyön
kanssa. Huomioidaan YSP:n resurssit ja mahdollisuudet yhteistyöhön. Mietitään, mitä mahdollinen kirkon remontti
tarkoittaa lähetystyön näkökulmasta.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

KELTINMÄKI

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikki

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikkitoiminnan sydän on jumalanpalveluselämä. Kasvatustyö antaa pohjan seurakuntalaisen sitoutumiselle siihen
(kuorot, yhteislaulutilaisuudet, kouluvierailut, rippikoulu jne.). Musiikkitoiminta avaa seurakuntaa ja kristillistä uskoa
erilaisissa musiikkitilaisuuksissa (kauneimmat joululaulut, konsertit).

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE

Autamme tukea tarvitsevia

Toteutumiseen Musiikkityön ryhmät tarjoavat maksuttoman sosiaalisen harrastuksen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestetään konsertti, jonka tulot ohjataan tukea tarvitseville.
tähtäävä keino 2
Seurakunnan musiikkiryhmät jatkavat toimintaansa ja mahdollisesti perustetaan yksi uusi ryhmä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Konsertti toteutetaan ja siihen saadaan runsaasti kuulijoita.
2. TAVOITE

Toimimme yhteistyöverkostoissamme arvojemme mukaisesti

Toteutumiseen Pidämme kristillistä uskoa ja arvoja esillä mm. säännöllisissä kouluvierailuissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vierailevien musiikkiryhmien kanssa toimittaessa ohjelmasuunnittelu ja toteutus on sisältölähtöistä.
tähtäävä keino 2
Pidetään OPS:n mukaiset kouluvierailut ja kirkkopäiville suunniteltu lapsikuoroprojekti toteutetaan
Arviointitapa ja kouluyhteistyönä.
mittarit:
Musiikkiryhmät vierailevat pääasiassa messuissa, jolloin niillä on luonteva yhteys kristillisen uskon
keskeisiin sisältöihin.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Varaudutaan vuoden aikana Keltinmäen kirkon peruskorjaukseen vuonna 2020. Kirkkopäivät 2019.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuoriso- ja opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskuksena on nuorten kasvun ja hengellisen elämän tukeminen turvallisessa ympäristössä Keltinmäen
alueseurakunnan alueella. Säännöllistä toimintaa ovat Keltinmäessä ja Kortepohjassa pidettävät nuortenillat ja avoimet
ovet sekä isoskoulutus Keltinmäen kirkolla. Varhaisnuorisotyössä keskiössä on koululaisten avoimet ovat molemmilla
kirkoilla. Erityisenä toiminnan painopisteenä näemme koulujen kanssa tehtävän yhteistyön ja opiskelijatyön tukemisen
yhdessä järjestöjen kanssa.

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE

Turvallista kasvua tukeva yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa

Toteutumiseen Pyrimme lisäämään yhteistyötä eri työalojen välille. Huomioimme jatkumon ekavauvaryhmästä,
tähtäävä keino 1 eskarin kautta nuoruuden vuosiin.
Toteutumiseen Osallistumme nuorten kanssa opiskelijamessuihin ja muuhun jumalanpalveluselämään.
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Autamme tukea tarvitsevia
Suunnittelemme helposti lähestyttävää ja esteetöntä nuorten ja varhaisnuorten toimintaa, johon
erilaisten nuorten on helppo tulla ja osallistua.
Pidämme työalan kokouksissa esillä nuorten hyvinvointia ja jaamme huomioita ajankohtaisista
haasteista nuorten parissa ja heidän elämässään.
Tällaista toimintaa on järjestetty ja osallistujia on ollut mielekäs määrä.
Aihe on pysyvä osa nuorisotyön kokouksia.
Rohkaisemme nuoria vastuunkantamiseen.

Toteutumiseen Tarjoamme nuorille mielekkäitä tehtäviä esim. nuorisotyön viestinnässä ja suunnittelussa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Annamme nuorille mahdollisuuden vaikuttaa nuorisotyössä.
tähtäävä keino 2
Nuoret ovat toimineet vastuunkantajina.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toimintakauden päätteeksi tehtävän kyselyn tulokset nuorten kokemuksista.
4. TAVOITE

Valmistaudumme mahdolliseen kirkon remonttiin vuonna 2020

Toteutumiseen Etsimme toiminnan laadukkaan jatkamisen mahdollisuuksia remontin aikana.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Selvitämme, kuinka osan nykyisestä toiminnasta on mahdollista siirtyä Kortepohjan
tähtäävä keino 2 seurakuntakeskukseen. Etsimme mielekkäitä tapoja panostaa työhön Kortepohjassa.
Sovimme remontinaikaisesta yhteisestä toiminnasta kaupungin ja muiden mahdollisten toimijoiden
Arviointitapa ja kanssa.
mittarit:
Toteutettavat suunnitelmat kirjallisina dokumentteina.
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateriaalia. Sähköisen median enenvä käyttö
mahdollisuuksien mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Leiri- ja retkityön ylläpitäminen. Kouluyhteistyön jatkuminen. Etsitään yhteistyökumppaneita.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Keltinmäen alueseurakunnan rippikoulutyö järjestää vuonna 2019 viisi leirimuotoista rippikoulua, joista ensimmäinen on
liikuntapainotteinen talviripari. Muiden ryhmien leirijaksot sijoittuvat kesään. Vuonna 2019 toteutetaan ensimmäistä
kertaa uutta rippikoulusuunnitelmaa, mikä haastaa kaikkia rippikoulutyöntekijöitä uudenlaiseen tapaan tehdä
rippikoulua. Seurakuntaan tutustuminen tapahtuu jatkossa yhdessä ryhmän mukana. Haluamme vahvistaa kokemusta
osallisuudesta hengelliseen yhteisöön ja ryhmäytymistä oman ryhmän kanssa.

TAVOITTEET 2019:
1. Toteutamme uutta Suuri ihme –rippikoulusuunnitelmaa yhdessa rintamassa muiden
alueseurakuntien kanssa samalla arvioiden sen vahvuuksia ja heikkouksia.
Toteutumiseen Toteutamme rippikouluryhmien suunnittelemia jumalanpalveluksia Keltinmäen ja Kortepohjan
tähtäävä keino 1 kirkoissa.
Toteutumiseen Vahvistamme sakramenttien tuntemusta ja nuoren kokemusta osallisuudesta opettamalla ja
tähtäävä keino 2 viettämällä ehtoollista rippikoulun aikana.
Toteutuneet jumalanpalvelukset ja palaute rippikoululaisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuneet ehtoolliset rippikoulussa, rippikoulun lopussa täytettävä kysely ja työntekijöiden
palautekeskustelut.
Autamme tukea tarvitsevia
2. TAVOITE
1. TAVOITE

Otamme huomioon eri tavoin oppivat nuoret rippikoulun työskentelyjen suunnittelussa.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Pidämme esillä perheen mahdollisuutta tavata ohjaajat henkilökohtaisesti ennen leirijaksoa.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2 Kotikäynti on mahdollista.
Rippikoulun suunnitelmista ja päiväkirjoista löytyy merkintöjä työskentelytapojen harkinnasta ja
Arviointitapa ja rikkaasta käytöstä.
mittarit:
Starttipäivän sisältö ja toteutunut yhteydenpito perheisiin.
3. TAVOITE

Perehdytämme uusia luottamushenkilöitä

Rohkaisemme nuoria vastuunkantamiseen ja vaikuttamiseen niin seurakunnassa kuin
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1 yhteiskunnassakin.
Kutsumme luottamushenkilöitä vierailulle rippileireille.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Toteutuneet oppimistilanteet rippikouluryhmissä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vierailujen määrä.
4. TAVOITE

Valmistaudumme mahdolliseen Keltnmäen kirkon remonttiin vuonna 2020.

Toteutumiseen Selvitämme korvaavia paikkoja konfirmaatiomessujen pitämiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Selvitämme mielekkäitä tapoja järjestää lisääntyneet ryhmätapaamiset muualla kuin Keltinmäen
tähtäävä keino 2 kirkolla.
Hyvissä ajoin tehty kirjallinen suunnitelma, joka huomioi kokoseurakunnallisen kiinteistötilanteen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Lista uusista toimintatavoista.
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Pyrimme valmistamaan leirityöhön materiaaleja, joita voidaan hyödyntää myös tulevina vuosina. Vältämme
tarpeetonta paperinkulutusta mm. dokumenttikameran, videotykin ja kännyköiden avulla.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelman harkittu paikallinen soveltaminen. Ratkaisujen tekeminen tilojen vähentyessä.

