Alueneuvoston kokous 2.6.2016

Liite § 42
liite a Toiminnalliset tavoitteet,
liite b Budjetti 2017

TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017

Yht: €

Keltinmäen alueseurakunnan

Toimintasuunnitelma yhteenveto

Yhteinen seurakuntatyö
Tulosyksikkö 1032050000

Toiminnalliset tavoitteet 2017
Budjetti 2017

48.721,-

Diakoniatyö
Tulosyksikkö 1032410000

Toiminnalliset tavoitteet 2017
Budjetti 2017 + erillinen liite perusteluista

32.500,-

Varhaiskasvatus
Tulosyksikkö 1032310000

Toiminnalliset tavoitteet 2017
Budjetti 2017

18.399,-

Lähetystyö
Tulosyksikkö 1032600000

Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2017
Budjetti 2017

1.500,-

Musiikkityö
Tulosyksikkö 10322220000

Toiminnalliset tavoitteet 2017
Budjetti 2017, erillinen liite perusteluista

11.499,-

Nuoriso- ja opiskelijatyö
Tulosyksikkö 1032360000

Toiminnalliset tavoitteet nuorisotyö 2017
Toiminnalliset tavoitteet opiskelijatyö 2017
Budjetti 2017

23.300,-

Rippikoulutyö
Tulosyksikkö 1032350000

Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2017
Budjetti 2017

Koko alueseurakunta yhteensä

7.000,-

142.919,-

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäki

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on monipuolinen jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että
Kortepohjan seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämä on vieraanvarainen ja ottaa huomioon lapset ja nuoret
sekä eri kulttuureista tulevat. Olohuonetoiminta kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Eri työmuodoissa pidetään esillä
hengellistä syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä. Seurakuntalaiset ovat aktiivisia
toimijoita erilaisissa tehtävissä. Alueseurakunnassa järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Reformaation juhlavuosi näkyy toiminnassa

Toteutumiseen Reformaatiovaellus kouluja ja suurta yleisöä varten Keltinmäen kirkolla helmikuussa 2017
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestetään ekumeeninen pyörävaellus yhdessä Palokan alueseurakunnan kanssa
tähtäävä keino 2 helluntaina/pyöräilyviikolla.
Vaellukseen osallistuneiden määrä ja saatu palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuiko pyörävaellus, osallistuneiden seurakuntien määrä, palaute
2. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen Kutsumme seurakuntalaisia erilaisiin toiminnan ja kiinteistötyön projekteihin mm. tilaisuuksien
tähtäävä keino 1 valvojina, järjestelyiden talkoolaisina, jumalanpalvelusavustajina, laitoshartauksien pitäjinä
Toteutumiseen Rohkaisemme seurakuntalaisia toimimaan omaehtoisesti seurakunnan tiloissa.
tähtäävä keino 2
Onko saatu uusia toimijoita erilaisiin tilaisuuksiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisten palaute.
3. TAVOITE

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja toimimme sillanrakentajina eri väestöryhmien välillä

Toteutumiseen Kutsut erilaisiin tapahtumiin, yhteydet opiskelijoihin, perheisiin kastekotien, päivä- ja perhekerhojen
tähtäävä keino 1 kautta.
Toteutumiseen Osallistuminen muiden järjestäjien toteuttamiin tapahtumiin ja projekteihin
tähtäävä keino 2
Onko saatu lisää maahanmuuttajia ja monikulttuurisia perheitä mukaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi näkyy toiminnassa

Toteutumiseen Keskustelun herättäminen suomalaisen kulttuurin ja perinteiden merkityksestä nykyaikana,
tähtäävä keino 1 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, vapaaehtoisten kiitosjuhla itsenäisyyspäivän merkeissä
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Näkyykö suomalaisuus alueseurakunnan työssä myönteisenä voimavarana ja
Arviointitapa ja keskustelukumppanina muualta tulevien kulttuurivaikutteiden kanssa.
mittarit:
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuuta siitä sekä ohjataan
kaikessa toiminnassa ihmisiä ympäristöystävällisiin valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn sekä kävelyn
suosiminen. Osallistutaan ympäristötapahtumiin vuosikellon mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Seurakuntalaisuuden vahvistaminen jatkuu, yhteistyöverkostojen vahvistaminen eri toimijoihin jatkuu, kiinnitetään
huomiota syrjäytymisvaarassa olevien ja perheiden tukemiseen, ns. irallisiin (360), henkilöstön työhyvinvoinnista
huolehditaan priorisoimalla ja organisoimalla työtä. Varaudutaan henkilöstön eläkkeellejäämisiin.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäki

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Luterilainen spiritualiteetti tulee tutuksi seurakuntalaisille
Vuoden aikana järjestetään kaksi aikuisrippikouluryhmää, järjestetään kahdet kinkerit teemana
katekismus, virsilauluhetket
Katekismusmietiskelyhetket Keltinmäessä ja Kortepohjassa kerran viikossa
paastonaikana,erilaisten hartauksien teemana katekismus
Toteutuivatko, osallistujamäärät. Palaute

Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi näkyy toiminnassa

Toteutumiseen Vapaaehtoisten kiitosjuhla itsenäisyyden juhlinnan merkeissä, erityispanostus
tähtäävä keino 1 jumalanpalvelukseen 6.12.
Toteutumiseen Järjestetään keskustelutilaisuus, jonka teemana on suomalainen kulttuuri ja arvot tänään
tähtäävä keino 2
Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä ja saatu palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Luterilaisuuden ekumeenisuus näkyy ulospäin

Toteutumiseen Järjestetään yhdessä Palokan alueseurakunnan kanssa ekumeeninen pyörävaellus
tähtäävä keino 1 helluntaina/pyöräilyviikolla
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Toteutuiko tapahtuma, osallistujamäärä, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden kautta.
Facebook-sivujen säännöllinen päivitys sekä muun some-osaamisen kehittäminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Verkkosivujen ajan tasalla pitäminen.
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoja ja ihmisten vastuuta siitä. Vietetään
Luomakunnan sunnuntaita, järjestetään polkupyörävaellus kts. yllä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Jumalanpalveluksiin pyritään saamaan enemmän vastuuryhmiä, jotka valmistelevat messun yhdessä työntekijöiden
kanssa, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun jatkuu, hengellisen elämän syventäminen on edelleen
keskeinen osa toimintaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 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 2017:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Toteutumiseen Vapaaehtoisten leiri ja muu vapaaehtoisten kouluttaminen mm. hiippakunnallinen YV-infopäivä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähimmäisyyden esillä pitäminen keskusteluissa, koulutustilaisuuksissa ja käytännössä.
tähtäävä keino 2
Leirin toteutuminen ja palautteet siitä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Henkilökohtaiset keskustelut, yksilö- ja ryhmätyönohjaus ja purkupalaverit.
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Määrätietoinen toiminta osallisuuden vahvistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Henkilökohtainen kohtaaminen ja rohkaiseminen, sekä erilaisten kanavien löytäminen apua
tarvitseville. Hengellinen, henkinen ja aineellinen tuki asiakastyössä.
Eri tapahtumat ja tempaukset oman alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Yhteistyö tiimissä, eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa.
Yksilötyöstä saatu palaute.

Vahvistamme toiminnassamme kokonaisalueellista suunnitelmallisuutta ja muuttuvan
toimintaympäristön huomioimista.
Toteutumiseen Tiimityön tukeminen viran sisällä olevien toimenkuvien vahvistamisella. Perhetyö yhdessä
tähtäävä keino 1 varhaiskasvatuksen kanssa, vanhustyön projektin hyödyntäminen alueella.
Toteutumiseen Avoimuuden ja toimintavalmiuden lisääminen kouluttautumisella, verkostoitumisella
tähtäävä keino 2 (esim.Kortepohjan senioritalot) ja ajantasalla pysyttäytymisellä.
Tiimipalaverit, työpalaverit.
Arviointitapa ja
mittarit:
Yhteistyötapaamiset ja reflektointi.
3. TAVOITE

4. TAVOITE

Diakonian perustehtävän vahvistaminen suhteessa taloudelliseen avustamiseen.

Toteutumiseen Avustamisen järkeistäminen ja pyrkiminen yhä vaikuttavampaan avustamiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toiminnallisten ja vertaistuellisten ryhmien ja tapahtumien kehittäminen alueella.
tähtäävä keino 2
Ajankäytön suunnittelun toteutuminen ja resurssien riittäminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vertaistuellisten ryhmien toteutuminen ja reflektio.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Osallistuminen Reilun kaupan viikkoon. Infot olohuoneissa ja tarjoilut reilun kaupan tuotteita.
Työmatkapyöräily aina kun mahdollista. Kierrätys käytössä myyjäisissä ja tempauksissa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-ryhmissä yhteistyötä neuvolan kanssa. Vierailuja MLL:n
perhekahvilassa Vesangassa 2 kertaa kaudessa. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Kirkkisiltapäivätoimintaa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulu jumalanpalveluksen yhteydessä Keltinmäessä.
Erityispiirteinä ovat Kypärämäen kerhotoiminta vuokratiloissa ja toimitilojen puuttuminen alueseurakunnan reunaalueilta. Aluesrk:n painopisteeet ovat reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, kehitämme erilaisia
seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja, tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme
sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Kastepuu Keltinmäen kirkkosaliin

Toteutumiseen Suunnitelman hyväksyttäminen eri toimikuntatahoilla.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Konkreettinen kastepuun käyttösuunnitelma.
tähtäävä keino 2
Meneekö toimintasuunnitelma läpi toimikunnissa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko puu käytössä
2. TAVOITE

Reformaation juhlavuosi näkyy toiminnassa

Toteutumiseen Työntekijät osallistuvat alueseurakunnan yhteisen Luther-vaelluksen toteuttamiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Martti Luther -playmobil hahmojen "Tasku- Marttien" ja Lasten katekismuksen käyttäminen
tähtäävä keino 2 kerhotoiminnassa.
Vaelluksen toteutus ja onnistuminen. Palaute vaellukseen osallistujilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
"Tasku-Martin" ja katekismuksen käytön toimivuus.
3. TAVOITE

Tuemme perheitä verkostoitumisessa

Toteutumiseen Kaverilista kerhoperheille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Sillanrakentaminen Ekavauva-ryhmästä perheolkkariin.
tähtäävä keino 2
Toimiiko kaverilista. Vanhempien antama palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Siirtyvätkö ekavauva-ryhmäläiset ryhmän päättyessä perheolkkariin. Vanhempien antama palaute.
4. TAVOITE

Suomalaiset perinteet osana kerhotoiminnan arkea.

Toteutumiseen Kulttuuriteemapäiviä kerhotoiminnassa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Perheiden retki yhteistyössä diakoniatyön kanssaTarhalehdon eläinpihaan Lievestuoreelle.
tähtäävä keino 2
Toteutuuko teemapäivät. Saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuuko retki. Osallistujamäärä. Saatu Palaute.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Valmiin ympäristökasvatusmateriaalin hyödyntäminen kerhotoiminnassa. Ympäristöaiheisten linkkien ja virikkeiden jakaminen sosiaalisessa mediassa. Kerhotoiminnan viestintä tapahtuu sähköisesti.
Osallistuminen luontopäivään 26.8.2017.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Kehitetään työtä huomioiden eri ryhmät 360-jäsensegmenteistä. Huomioidaan uuden strategian tavoitteet.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan säännöllisten toimintojen kautta, jotka rakentuvat vapaaehtoisten varaan.
Keskiössä ovat lähetyspiirit, lähettivierailut, lounaat ja kahvit myyjäisineen, musiikkitilaisuudet sekä lähetyksen
nuotioillat. Toiminnassa keskeistä on alueseurakunnan nimikkolähettien työn esilläpitäminen sekä lähetystyön
tukeminen kerätyin varoin. Lähetystyö toteutuu myös eri työmuotojen oman toiminnan kautta. Alueseurakunnan
tavoitteet ovat reformaatio- ja itsenäisyyden juhlavuosi, erilaiset seurakuntaelämään osallistumisen ja
vastuunkantamisen muodot ja maahanmuuttajien elämän tukeminen sekä sillanrakentajina toimiminen eri
väestöryhmien välillä.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Reformaation juhlavuoden vaellus yhdessä eri työmuotojen ja vapaaehtoisten kanssa.

Toteutumiseen Lähetyksen vapaaehtoisten kutsuminen mukaan toteuttamiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Suunnitellaan ja aikataulutetaan muut työt vaellus huomioon ottaen.
tähtäävä keino 2
Saatiinko vapaaehtoisia mukaan vaelluksen toteuttamiseen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onnistuiko aikatauluttaminen
2. TAVOITE

Lähetysinnostuksen laajentuminen

Toteutumiseen Vapaaehtoisten kutsuminen esim. YSP:n innostamisiltoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nuorison keskuudessa ilmenevään kansainvälisyyskiinnostukseen liittyminen lähetystyön
tähtäävä keino 2 esilläpitämisessä, jotta löytyy nuorille sopivia samaistumiskohteita.
Onko lähetysaktiivien määrä lisääntynyt.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko pidetty esillä nuoria kiinnostavia lähetysteemoja rippikouluissa ja muussa srk:n elämässä.
3. TAVOITE

Maahanmuuttajien elämän tukeminen sekä sillanrakentajina toimiminen eri väestöryhmien
välillä.
Hiihtopäivän järjestäminen esim. Salmirannan vastaanottokeskuksessa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Eri-ikäisten vapaaehtoisten innostaminen Salmirannan tapahtuman toteutukseen.
tähtäävä keino 2
Toteutuiko tapahtuma, osallistujilta saadut palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatiinko eri-ikäisiä vapaaehtoisia ja maahanmuuttajia innostettua mukaan.
4. TAVOITE

Huolenpitäminen lähetyksen vapaaehtoisista

Toteutumiseen Kutsutaan kokoseurakunnalliseen vuotuiseen lähetysväen virkistyspäivään, Keltinmäen
tähtäävä keino 1 alueseurakunnan lähetystyön kiitosateriaan ja yhteiseen kiitosjuhlaan.
Toteutumiseen Lähetyspiireissä vieraileminen, tukeminen ja innostaminen.
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatu palaute
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Vapaaehtoiset ideoivat ja valmistavat myyjäisiin ympäristöystävällisiä tuotteita kuten käytetyistä
valoverhoista kestopusseja hedelmille korvaamaan kaupan muovipusseja sekä muita käyttö- ja koristeesineitä jätemateriaalista.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Toimintaa ylläpidetään, ideoidaan ja kehitetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 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). Vuoden 2017 painopisteinä ovat osallistuminen
Kirkon musiikkijuhlille (Hki) toukokuussa sekä reformaation juhlavuosi.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Osallistava jumalanpalveluselämä

Toteutumiseen Omat musiikkiryhmät ovat jumalanpalvelusmusiikin tärkein resurssi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Monipuolinen jumalanpalvelusmusiiki toteutuu yhteistyössä erilaisten seurakuntalaisten ja
tähtäävä keino 2 yhteistyötahojen kanssa.
Omat musiikkiryhmät ovat säännöllisesti palveluvuoroissa ja erityisesti kirkkovuoden suurina
Arviointitapa ja juhlina.
mittarit:
Läpi vuoden tehdään tavoitteellista yhteistyötä yksittäisten seurakuntalaisten ja paikallisten
musiikkiryhmien kanssa. Kirkon 25-vuotisjuhlamessuun tavoitteena musiikkiavustajien runsas
Musiikki on osa kristillistä kasvatusta
2. TAVOITE
Toteutumiseen Musiikille luontevin keinoin pidetään esillä kristillisen uskon sisältöjä ja eletään kristittyinä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Musiikki on vahvasti mukana ajankohtaisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa teemoissa.
tähtäävä keino 2
Musiikkivalinnat ovat sisällöllisesti perusteltuja ja niitä avataan valmistelussa (kuorot) tai tilanteen
Arviointitapa ja salliessa toteutuksessa (yhteislaulutilaisuudet). Musiikin affektiivisuus tukee rukousta.
mittarit:
Ajankohtaisista aiheista virsikirjan lisäliite ja reformaation juhlavuosi ovat musiikille erityisen sopivia
teemoja, joita nostetaan esille esim. virsi-iltoina, jumalanpalvelusmusiikissa, kasvatuksessa jne.
Osallistumme muiden toimijoiden kanssa reformaation ja itsenäisyyden
3. TAVOITE
juhlavuosijuhlintaan
Toteutumiseen Musiikkiryhmät valmistautuvat ja osallistuvat toukokuussa Helsingissä Kirkon musiikkijuhliin, joiden
tähtäävä keino 1 teemoissa reformaation ja itsenäisyyden juhlavuosi esillä
Toteutumiseen Musiikki on mukana alueseurakunnan reformaatiovaelluksessa, itsenäisyyspäivän
tähtäävä keino 2 jumalanpalvelukseen tulee erityissatsausta, juhlavuositeemojen toivotaan olevan esillä myös
vierailevien musiikkiryhmien
ohjelmistoissa.
Musiikkiryhmien
osallistujamäärä
juhlille. Saatu palaute osallistujilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Viranhaltijoiden ja musiikkiaktiivien työpanoksen osuus vaelluksessa. Musiikkiresurssit ja
pitkäjänteinen suunnittelu 6.12. jumalanpalveluksessa.
Musiikin keinoin pidetään esillä kristillisen uskon kansainvälistä luonnetta
4. TAVOITE
Toteutumiseen Musiikkivalinnat ovat esimerkkeinä musiikin yleismaailmallisuudesta, ohjelmistovalinnat ovat
tähtäävä keino 1 kansainvälisiä.
Toteutumiseen Haetaan keinoja saada musiikkivoimiin myös monikansallista osallistumista.
tähtäävä keino 2
Tavoitteiden toteutumisen sisällöllinen (ohjelmiston monipuolisuus) ja jossain määrin myös
Arviointitapa ja määrällinen arviointi.
mittarit:
Keinoja toteutukseen löytyy. Arvioidaan yhteistyön onnistumista sekä osallistumisfrekvenssiä tai
osallistujien määrää.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Turhaa ajoa vältetään suosimalla kimppakyytejä ja ennakoimalla asiointeja toimipisteiden ym. välillä.
Sähköistä nuottien toimittamista mahdollisuuksien mukaan. Ei käytetä kertakäyttöastioita ja ruokatarvikkeita
hankitaan vain tarvittava määrä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Kuorojen vahvistaminen. Yhteislaulun vaaliminen.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuoriso- ja opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Toiminnan keskuksena on edelleen Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö. Säännöllistä toimintaa ovat
Keltinmäessä ja Kortepohjassa pidettävät nuortenillat ja avoimet ovet. Säännöllisenä toimintana jatkuu myös
isoskoulutus kerran viikossa Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Erityisenä painopistealueena näemme koulujen kanssa
tehtävän yhteistyön uuden opsin myötä.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Nuorten ja nuorten aikuisten avoimen viikko toiminnan kautta.

Toteutumiseen Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäen ja Kortepohjan kirkoilla.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorteniltoihin osallistuneiden määrä ja palaute. Koetaanko seurakunnan kasvatustoiminta
Arviointitapa ja merkitykselliseksi rippikoulun jälkeenkin.
mittarit:
Luontevien yhteistyötapojen jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa. Myös niiden
nuorten tavoittaminen, jotka eivät ole seurakunnan nuorisotoiminnassa mukana.
Kerhonohjaajien ja ryhmänohjaajien kouluttaminen
2. TAVOITE
Toteutumiseen Kutsumme ja innostamme nuoria kerhonohjaaiksi sekä ryhmien ohjaajiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistamme nuorten kristillistä identiteettiä vaativassa tehtävässä. Tuemme heitä lasten ja
tähtäävä keino 2 nuorten kohtaamisessa säännöllisin tapaamisin.
Kerhonohjaajia ja ryhmänohjaajia on toiminnassamme riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saamamme palaute heidän koulutuksestaan sekä tuesta ja huollosta ohjaajatehtävän
hoitamisessa.
Monimuotoinen yhteistyö alueemme koulujen kanssa.
3. TAVOITE
Toteutumiseen Pohditaan ja toteutetaan yhteistyömalleja yhdessä koulujen kanssa uuden opsin nyötä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirkkiksen jatkaminen Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Koulupäivystys, oppitunnit, hartaudet.
tähtäävä keino 2
Kouluvierailut tehdään yläasteella ja lukioissa ops:n mukaisesti. Seurakunnan työntekijät tulevat
Arviointitapa ja tutuiksi, kohtaamiset rippikouluissakin usein helpompia. Miten yhteistyö koulujen kanssa on
mittarit:
Onko pidtty ja saatu palautetta.
4. TAVOITE

Monikulttuurisuuden entistä parempi huomioiminen

Toteutumiseen Kutsumme ihmisiä erikulttuureista tapaamaan nuoria.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pidämme monikulttuurisuutta esillä kerhoissa, koulutuksissa ja nuortenilloissa.
tähtäävä keino 2
On saatu vierailijoita eri tilanteisiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Monikulttuurisuus on ollut esillä nuorten tapahtumissa.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateraaleja. Materiaalihankintoja vähennetään.
Sähköisen median enenevä käyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
eiri- ja retkityön ylläpitäminen. Koulutyön haasteisiin vastaaminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulutyön tehtävänä on antaa rippikouluun osallistuville nuorille kristinopin perusopetusta sekä tutustuttaa heitä
oman alueseurakunnan toimintaan. Tehtävänä on myös tukea nuoria kristillisessä kasvussa sekä vahvistaa heidän
uskoaan.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Tutustuttaa nuori monipuolisesti oman alueseurakunnan toimintaan.

Toteutumiseen Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa alueen eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät syksyllä, joissa nuoret tutustuvat alueen jumalanpalveluskäytäntöihin.
tähtäävä keino 2
Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatava palaute rippikoulupassin toimivuudesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Rippikoululaisilta saatava palaute rippikoulupyhästä.
2. TAVOITE

Rippikouluinfot

Toteutumiseen Syksyllä koulussa luokkakohtaisesti pidettävät rippikouluinfot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat opastuksen merkkipassin täyttämiseen.
tähtäävä keino 2
Infot saadaan pidettyä koulussa. Opettajien ja oppilaiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saatava palaute saamastaan ohjeistuksesta.
3. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen Leirikohtaiset vanhempainillat.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteydet rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana.
tähtäävä keino 2
Vanhempainiltojen toteutuminen ja niistä saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vanhempien palaute seurakunnan yhteydenpidosta ja ohjeistuksesta rippikouluun liittyvissä
kysymyksissä.
Alueseurakunnan muiden työmuotojen pitäminen ajan tasalla rippikouluun liittyen.
4. TAVOITE
Toteutumiseen Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarpeelliset tiedot työyhteisölle rippikoulupappien kokouksista. Muistutukset rippikouluun liittyvistä
tähtäävä keino 2 koulutuksista.
Palaverit on pidetty suunnitellusti ja ne on koettu tarpeellisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Muiden työmuotojen antama palaute siitä, onko rippikoulutyötä tehty riittävän suunnitelmallisesti ja
johdonmukaisesti.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysmateriaalien käyttäminen mahdollisuuksien mukaan. Leirimme
ovat Vihreitä ripareita, eli kestävän kehityksen teemat pidetään esillä rippikoululeireillä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Oman alueseurakunnan toimintatapojen huomioiminen ja ylläpitäminen rippileireillä. Erilaisten oppijoiden entistä
parempi huomioiminen. Vanhempien tavoittaminen entistä paremmin.

