ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 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.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Vapaaehtoistyön ja olohuonetoiminnan edelleen kehittäminen.

Toteutumiseen Vapaaehtoisten rekrytointi, tukeminen, kouluttaminen ja vastuullistaminen itsenäiseen
tähtäävä keino 1 työskentelyyn.
Toteutumiseen Olohuonetoiminnan vapaaehtoistyön mahdollisuuksien ja markkinointikeinojen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisten määrä ja tehtävässä pysyminen. Yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä purkupalaverit.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kysely osallistujilta tiedonsaantikanavista ja tiedotuskanavien jatkuva kartoitus

Arviointi:

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

Arviointi:

1. Työntekijöiden jatkuva vaihtuminen ja hallinnon päätöksenteon ailahtelevaisuus ovat
vaikuttaneet työhön lisäten epävarmuutta ja työuupumusta. Tämä on vaikuttanut koko toimintaan
2. Vapaaehtoisten kouluttamiseen ja tukemiseen ei tästä syystä ole löytynyt riittäviä resursseja. 3.
Vapaaehtoisten sitoutuminen tehtäväänsä on ollut merkittävää.4. Olohuonetoiminnassa
tapahtunut nousua 500 henkilöllä vuoteen 2014 verrattuna. (Nyt. 3094)

Määrätietoinen toiminta osallisuuden vahvistamiseksi.
Erilaiset tapahtumat ja tempaukset oman alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Henkilökohtainen kohtaaminen ja rohkaiseminen, sekä erilaisten kanavien löytäminen apua
tarvitseville. Hengellinen, henkinen ja aineellinen tuki asiakastyössä.
Yhteistyö eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa. Tiimikeskustelut.
2.Yksilötyöstä saatu palaute.
1. Asiakkaiden osallistaminen eri tapahtumien vapaaehtoisiksi on jossain määrin toteutunut. 2.
Kotikäyntityö ja asiointikäynnit ovat tärkeä osa diakoniatyön asiakastyötä. 3. Hengellisten
kysymysten määrä on tilastojenkin mukaan selvästi noussut. 4. Tapahtumia järjestetään alueella
monipuolisesti. Tämä yhdistää eri työmuotoja ja vapaaehtoisia. 5. Yhteisvastuutiimi on aktiivinen
työrukkanen.

Vahvistamme toiminnassamme kokonaisalueellista suunnitelmallisuutta ja muuttuvan
toimintaympäristön huomioimista.
Toteutumiseen Tiimityön tukeminen viran sisällä olevien toimenkuvien (perhe-, vanhus-, päihde -ja
tähtäävä keino 1 mielenterveystyö) vahvistamisella.
Toteutumiseen Avoimuuden ja toimintavalmiuden lisääminen kouluttautumisella ja ajantasalla pysyttäytymisellä.
tähtäävä keino 2
3. TAVOITE

Tiimipalaverit
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Yhteistyötapaamiset ja reflektointi.
1. Vastuualueet ovat edelleen selkeytyneet ja kokonaisalueellinen ajattelu diakoniatyössä on
vahvistunut. 2. Mielenterveystyö toteutuu paitsi yksilötyössä, myös yhteistoiminta-alueella
Säynätsalon kanssa. (MT leiripäivät, leirit ja ryhmä) 3. Työntekijöiden vaihtuminen ja uupuminen
ovat vaikuttaneet eniten juuri tällä sektorilla. Vanhustyön ja perhetyön kehittäminen eivät ole
edenneet suunnitelman mukaisesti.

Diakonian perustehtävän vahvistaminen suhteessa taloudelliseen avustamiseen.

Toteutumiseen Avustamisen järkeistäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toiminnalisten ja vertaistuellisten ryhmien lisääminen alueella.
tähtäävä keino 2
Ajankäytön suunnitteleminen. Tiimityöskentely.
Arviointitapa ja
mittarit:
Reflektio.

Arviointi:

1. Asiakastyön tarve lisääntyy joka vuosi. Asiakkaiden moniongelmaisuuden lisääntyminen näkyy
myös tilastoissa. 2. Asiakastyö on jämäköitynyt (keskusteluapu, taloudellinen auttaminen ja muu
kohtaaminen), kun asiakkaat tulevat työntekijän vastaanotolle vain ajanvarauksella. Paitsi
Ruokapankkiseteliasiakkaat. 3. Muuttuvat käytänteet ovat saaneet positiivista palautetta ja
asiakastyössä on päästy syvempään ja vaikuttavampaan auttamiseen.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Kierrätys erityisesti olohuonetoiminnassa. Kimppakyydit. Kirpputoritapahtumat.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Yhteistön syventäminen ja laajentaminen eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa jatkuu. Tiimityön syventäminen ja
kehittäminen jatkuu. Pienryhmätoiminta.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Alueseurakunnan lähetystyötä toteutetaan useiden säännöllisten toimintojen kautta, ja niissä vapaaehtoisten
toimijoiden osuus on merkittävä. Keskeistä perustoimintaa ovat lähetyspiirit, lähetystyön teemamessut, lähetyslounaat
ja –kahvit sekä myyjäiset, erilaiset musiikkitilaisuudet ja –tapahtumat sekä lähetyksen nuotioillat. Toiminnassa
keskeistä on alueseurakunnan nimikkolähettien työn esillä pitäminen sekä lähetystyön tukeminen kerätyin varoin.
Lähetystyö toteutuu eri työmuotojen oman toiminnan kautta ja parissa, ja se läpäisee kaiken alueseurakunnan
toiminnan.

TAVOITTEET 2015:
Lähetyspiireistä nousevaa keskeistä perustoimintaa vahvistetaan ja lähetyspiirien
toimintaedellytykset turvataan.
Toteutumiseen 1.Lähetyspiireissä vierailee säännöllisesti lähetyksen vastuutyöntekijä tai lähetyksen alan
tähtäävä keino 1 ammattilainen.
Toteutumiseen 2.Lähetyspiirien vastuuhenkilöt kokoontuvat säännöllisesti. Näiden kokousten toiminta rytmitetään
tähtäävä keino 2 keskenään sekä alueseurakunnan vuosirytmin kannalta mielekkäästi.
1. Nimikkoläheteille kerätty tuki ei laske nykyisestä tasosta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden joukkoon saadaan lisää vakinaisia toimijoita ja säännöllisiä
kävijöitä. Keskustelu ja arvointi toteutuvat kahdensuuntaisesti.
Lähetyspiirit ovat toimineet suunnitellusti ja vierailijoita on saatu eri lähetysjärjestöistä sopivasti.
Lisää vapaaehtoisia ei ole tullut, mutta esimerkiksi lähetysmyyjäisten tuotto kasvoi huomattavasti
edellisvuoden tasosta. Lähetysvastuuryhmä on kokoontunut säännöllisesti.
1. TAVOITE

Arviointi:

2. TAVOITE

Lähetyskasvatus tavoittaa lapset ja nuoret

Toteutumiseen 1. Opetussuunnitelman mukaiset lähetystunnit peruskouluissa. Rippikoulun lähetystunnit. Pyritään
tähtäävä keino 1 saamaan entisiä ja nykyisiä lähettejä näihin.
Toteutumiseen 2. Lapsi- ja perhetyön ryhmissä järjestetään lähetysaiheisia kertoja.
tähtäävä keino 2
1. Työntekijöiden ja työmuotojen väliset palautekeskustelut/ -kokoukset.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Palautteiden ja arvioiden pyytäminen "yleisöltä".
Kouluissa ja rippikouluissa lähetyskasvatus on toteutunut suuunnitellusti. Alakoulujen 5. luokille on
käyty pitämässä lähetystunnit varhaisnuorisotyöntekijän kanssa. Myös kerhoissa on pidetty
lähetysaiheisia kertoja. Kouluista on saatu lähes poikkeuksetta erittäin positiivista palautetta.
Arviointi:

Eri väestöryhmiä kokoavia ja monikulttuurista näkökulmaa esilläpitäviä toimintaan
osallistumisen muotoja kehitetään.
Toteutumiseen 1. Kansainvälisyyteen kiinnitetään huomiota erityisesti messujen ja niiden yhteydessä
tähtäävä keino 1 järjestettävien (lähetti)tilaisuuksien kautta.
Toteutumiseen 2. Sapattiaterian ja vastaavien eri kulttuureihin liittyvien aterioiden ja tilaisuuksien järjestämistä
tähtäävä keino 2 jatketaan.
3. TAVOITE

1. Erityistilaisuuksista saatu palaute ja kehittämisehdotukset.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. Kävijämäärät ja tapahtumien tuotot.
Kansainvälisyyteen messujen yhteydessä on edelleen kiinnitetty huomiota mm. messussa
käytettävien englanninkielisten tekstien välityksellä. Ulkomaalaisia opiskelijoita on ollut eri
tilaisuuksien toteuttajina yhdessä paikallisten kanssa. Lähetysväen kiitosaterialla nautimme
nepalilaista ruokaa nepalilaisen seurakuntalaisemme valmistamana. Sen sijaan sapattiaterian
kanssa pidettiin välivuosi.

Kerrotaan seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille lähetystyöstä tutustumalla
lähetysjärjestöjen toimintaan.
Toteutumiseen 1. Kutsutaan lähetysjärjestöjen edustajia kertomaan työstään erikseen järjestettävissä
tähtäävä keino 1 iltatapahtumissa.
Toteutumiseen 2. Hyvä tiedotus tilaisuuksista. Tiedotetaan luottamushenkilöitä.
tähtäävä keino 2
1. Palaute yleisöltä. Kävijämäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteuttajien välinen palautekeskustelu
4. TAVOITE

Lähetysjärjestöillat pidettiin ja vierailija saatiin kaikista lähetysjärjestöistä. Iltojen väkimäärät olivat
pienet, mutta paikallaolijat olivat tyytyväisiä illan antiin. Kaikkien lähetysjärjestöjen edustajiein
kanssa käytiin palautekeskustelu illasta. Näiden lisäksi Suomen Lähetysseura kysyi ja sai myös
sähköistä palautetta.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Perehdytetään vapaaehtoiset toimijat lajitteluun ja kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Koko alueseurakunnan tasolla tiedostetaan, että lähetystyö läpäisee kaikkea toimintaa. Lähetystyön luonnetta
kokoavana toimintana pidetään esillä yhteistyössä kaikkien työalojen sekä eri toimijoiden kanssa. Olemassa olevaa
säännöllistä toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Rikkaan jumalanpalveluselämän ylläpitäminen.

Toteutumiseen 1. Eri työalat toimivat tiiviimmin yhdessä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Jumalanpalveluselämän aineistoa käytetään rohkeasti ja monipuolisesti.
tähtäävä keino 2
1. Työalojen kautta yhteys uusiin muusikoihin.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Jumalanpalvelusten musiikillinen erilaisuus.
Työalat ovat jo tähän asti toimineet varsin tiiviisti yhdessä. Tiiviimmin toimiminen on ollut
luontevasti tilannekohtaista, esim. lapsityön ja rippikoulutyön kanssa. Jumalanpalvelusten musiikki
on ollut monipuolista ja hyvinkin eri tavoin toteutettua.
Arviointi:

2. TAVOITE

Kuorotoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen

Toteutumiseen 1. Mainostaminen ja kuorojen yhteistyö, tavoitteellinen kausisuunnittelu.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Uuden Taizé-messujen musiikista vastaavan ryhmän muodostuminen.
tähtäävä keino 2
1. Ryhmähenki, sitoutuminen ja käytännön sujuvuus
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Sitoutunut ryhmä ja Taizé-messujen suunnitelun helpottuminen.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kahden oman kuoron toiminnan mainostamisessa on käytetty tuttuja kanavia, mutta
Seurakuntakuoron 60-vuotisjuhlan avulla saatiin julkisuutta mm. asukasyhdistyksen lehdessä.
Onnistunut juhlakonsertti on laittanut runsaslukuisen kuulijakunnan kautta liikkeelle tietoa vireästä
kuorotoiminnasta. Ryhmähenki ja sitoutuminen on ollut hyvää ja esim. nuorten aikuisten osalta
voimavarojen mukaista. Taizé-messujen lauluryhmät on muodostettu kertaluontoisesti ja samalla
on hahmottunut vapaaehtoisjoukko, joka mielellään tulee mukaan laulamaan.

Nuorten bänditoiminta

Toteutumiseen 1. Kortepohjan kirkossa uutena toimintana aloitetaan ohjattu bänditoiminta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2

1. Kokoontumisia n. kerran kuukaudessa tai projektiluontoisesti.
Arviointitapa ja
mittarit:

2.
Keväällä oli kertaluonteinen kokeilu isosryhmien kokoontumisiin liitettynä ja isosten siunaamisessa
toteutettuna. Tästä oli iloa myös joissain konfirmaatioissa. Syksyn osalta tilanne on ollut odottava.
Bänditoiminnan mahdollisuutta pidetään edelleen esillä rippikoulujen yhteydessä.

Arviointi:

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Turhaa monistamista vältetään. Paperit pyritään korvaamaan sähköisillä versioilla.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Musiikkitoiminnassa aletaan valmistautua vuoden 2017 Kirkon musiikkijuhliin Helsingissä.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

KELTINMÄEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

NUORISOTYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskuksena on edelleen Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö. Säännöllistä toimintaa ovat
Keltinmäessä ja Kortepohjassa pidettävät, sekä Keltinmäessä nuorten iltakahvilatoiminta myös kirkon tiloissa
vuoroviikoin kaupungin nuorisotyön vastaavan toiminnan kanssa. Säännöllisenä toimintana jatkuu myös isoskoulutus
kerran viikossa Keltinmäessä mahdollisesti myös Kortepohjassa. Erityisenä päinopistealueena näemme
isoskoulutuksen kehittämisen edelleen. Yhteistyötä koulujen kanssa vahvistetaan.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen avoimen viikkotoiminnan kautta.

Toteutumiseen Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäen ja Kortepohjan kirkoilla sekä
tähtäävä keino 1 iltakahvilatoiminta Keltinmäen kirkolla.
Toteutumiseen Yhteistyön jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorteniltoihin ja iltakahviloihin osallistuneiden määrä ja palaute. Koetaanko seurakunnan
Arviointitapa ja kasvatustoiminta merkitykselliseksi rippikoulun jälkeenkin.
mittarit:
Luontevien yhteistyötapojen jatkaminen Jyväskylän kaupungin nuorisotyön kanssa. Myös niiden
nuorten tavoittaminen, jotka eivät ole seurakunnan nuorisotoiminnassa mukana.
1. Nuorteniltoja on pidetty säännöllisesti. Nuorten määrä on pysynyt ennallaan. 2. Yhteistyö
kaupungin kanssa jatkuu ja sitä kannattaa ehdottomasti kehittää edelleen.

Arviointi:

2. TAVOITE

Isoskoulutuksen edelleen kehittäminen.

Toteutumiseen Isoskoulutuksen sisältöä muokataan ja kehitetään edelleen. Nuoret saavat kokemuksia tekemällä
tähtäävä keino 1 myös muista seurakunnan työmuodoista.
Toteutumiseen Nuorten syvempi perehdyttäminen jumalanpalvelus- ja hartauselämään.
tähtäävä keino 2
Isoskoulutuksen käyneiltä nuorilta saamamme palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Isoskoulutukseen sisällytetään jumalanpalvelusopetusta. Nuoria kutsutaan jumalanpalveluksiin
erilaisiin sovittuihin tehtäviin niin että nuorisotyöntekijät ovat mukana heidän kanssaan.
1. Isoskoulutuslaisilta saatu palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Isoskoulutuslaiset ovat
osallistuneet eri työmuotojen tapahtumiin. 2. Isoskoululaiset ovat osallistuneet jumalanpalveluksiin
myöskin toteuttajina.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kerhonohjaajien ja ryhmänohjaajien kouluttaminen.

Toteutumiseen Kutsumme ja innostamme nuoria kerhonohjaajiksi sekä ryhmien ohjaajiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistamme nuorten kristillistä identiteettiä vaativassa tehtävässä. Tuemme heitä lasten ja
tähtäävä keino 2 nuorten kohtaamisessa säännöllisin tapaamisin huoltaen.

Kerhonohjaajia ja ryhmänohjaajia on toiminnassamme riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:

Nuorilta saamamme palaute heidän koulutuksestaan sekä tuesta ja huollosta ohjaajatehtävän
hoitamisessa.
Kerhonohjaajia on toiminnassa riittävästi. Kokkikerho on suosittu ja ne ovat täynnä 2 .Nuoret
kokevat koulutuksen tärkeäksi. Tuki ja huolto toimii. Myöskin vanhemmilta on saatu positiivista
palautetta.

Arviointi:

4. TAVOITE

Monimuotoinen yhteistyö alueemme 10 koulun kanssa.

Toteutumiseen Seurakuntamme työntekijät laaja-alaisesti vierailevat kouluilla heille tutussa ympäristössä.
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 rippikoulussakin usein helpompia.
mittarit:
Koululaiset perheineen löytävät mukaan seurakunnan toimintaan.

Arviointi:

1. Kouluvierailuja on tehty opsin mukaisesti. Rippikouluikäiset ovat tulleet vieläkin tutummiksi
koulukahvilan kautta. Alakouluikäisten avoimet ovet (Kirkkis Keltinmäessa ja Kortepohjassa
Torstaikahvilan yhteydessä) ovat vakiinnuttaneet asemansa ja erityisesti 5 - 6. luokkalaiset ovat
löytäneet tiensä avoimiin. Koululaisten perheiden seurakunnan toimintaan mukaan saaminen on
haastavaa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateriaaleja. Materiaalihankintoja vähennetään.
Sähköisen median enenevä käyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Panostaminen työssä siihen mikä on välttämätöntä, tärkeätä, tarpeellista, jostain voi myös luopua uuden tullessa
tilalle. Leiritoiminnan lisääminen tai ainakin ennallaan pitäminen. Kirkon isoille juhlille osallistuminen nuorten kanssa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Opiskelijatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Opiskelijatyön muotoja alueseurakunnassa vakiinnutetaan järjestämällä säännöllisesti vaihtelevasti toteutettavia
jumalanpalveluksia opiskelijoille ja nuorille aikuisille, pyrkien myös integroimaan mahdollisimman paljon olemassa
olevan toiminnan pariin ja vastuutehtäviin. Opiskelijatyön mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä oppilaitostyön kanssa.
Toiminnan tavoitteena on, että opiskelijat ja nuoret aikuiset löytäisivät paikkansa seurakunnan toiminnassa, ja
kokisivat yhteyden pyhään, seurakuntaan kuulumisen sekä uskon merkittävinä elämässään.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Opiskelijoita saadaan messuihin

Toteutumiseen 1. Taize-messujen järjestämistä jatketaan molemmissa kirkoissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Otetaan "nuorekkuus" huomioon messuissa, esim. musiikkivalinnoilla. Esimerkiksi Lähdetähtäävä keino 2 kuoron käyttäminen näissä tilanteissa.
1. Eri työalojen toimijoiden väliset keskustelut ja palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kävijämäärät ja kävijöiden palaute.

Arviointi:

Taize-messut ovat jatkuneet pääsääntöisesti Kortepohjan kirkossa, jossa ne ovat tuoneet paikalle
aivan uuttakin väkeä vakioseurakuntalaisten lisäksi. Lähde-kuoro on ollut mukana messuissa.
Usein myös lauluryhmä tai muuta musiikkia. Taize-messuille on löytynyt paikka etenkin
Kortepohjan jumalanpalveluselämässä. Niistä on saatu hyvää palautetta kävijöiltä. Valitettavasti
opiskelijat eivät ole ehkä ihan toivotulla tavalla löytäneet messuja, mainostusta pitää edelleen
kehittää.

Opiskelijatyön ja kansainvalisen-/monikulttuurisen-/lähetystyön kohtaaminen messuissa ja
tilaisuuksissa.
Toteutumiseen 1. Järjestetään messuja ja tilaisuuksia, joissa pyritään "kansainväliseen" ja "nuorekkaaseen"
tähtäävä keino 1 ilmeeseen. (Senegal-messu, Maailmojen messu yms.)
Toteutumiseen 2. Suunnataan tiedotusta näistä tilaisuuksista opiskelijoita tavoittaviin tiedotusvälineisiin. (Esim.
tähtäävä keino 2 parikalaa.net.)
1. Kävijämäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kokemusten vaihto eri työalojen edustajien sekä muiden toimijoiden kanssa yhteisesti.
2. TAVOITE

Maailmojen messu loppiaisena ei kerännyt toivotusti ihmisiä. Muita ns. kansainvälisiä messuja ei
järjestetty. Tilaisuuksia mainostettiin myös parikalaa.net sivustolla. Jatkossa on varmasti vielä
enemmän pohdittava, millä tavoin opiskelijoita parhaiten tavoittaa.
Arviointi:

3. TAVOITE

Yhteistyö kokoseurakunnallisen tason ja järjestöjen kanssa.

Toteutumiseen 1. Vastuutyöntekijän yhteistyö järjestötoiminnan kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Osallistuminen kokoseurakunnallisen tason suunnittelu- ja palautefoorumiin.
tähtäävä keino 2

1. Toiminnan kautta saadut kontaktit ja niiden näkyminen alueseurakunnan omassa toiminnassa.
Arviointitapa ja
mittarit:

2. Em. tahojen kanssa käydyt arviointikeskustelut ja vastuiden jakautuminen.
Yhteistyö järjestötoiminnan kanssa ei toteutunut, eikä kokoseurakunnallisen tason suunnittelu- ja
palautefoorumiin osallistuttu. Mahdollisesti epäselvyydet vastuutyöntekijästä ovat vaikuttaneet
siihen, etteivät kutsu ko. tilaisuuksiin ole löytäneet oikeaan osoitteeseen.

Arviointi:

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

Arviointi:

Alueseurakunnan opiskelijoille suunnattua tiedotusta vahvistetaan.
1. Parikalaa.net-sivuston ylläpitäminen omien messujen ja tapahtumien päivityksillä.
Alueseurakunnan Facebook-sivuston ylläpitäminen työmuodon osalta.
2. Osallistuminen uusien opiskelijoiden viikoille eri yhteisöjen toiminnan esittelyn viikolla syksyllä.
Yhteistyö oppilaitostyön kanssa.
1. Oppilaitostyön toimijoiden välinen palaute- ja kehityskeskustelu.
2. Saatu palaute tilaisuuksista ja kävijäämän seuraaminen ja vertaaminen edellisvuosiin.
Parikalaa.net sivustoa on täydennetty mahdollisuuksien mukaan. Facebook on
nuorten/opiskelijoiden maailmassa jo vanhentunutta tekniikkaa, he eivät sitä käytä. Sen sijaan
watsapp, instagram ja snapchat ovat mahdollisuuksia. Syksyllä oli tarkoitus osallistua
opiskelijoiden muuttopäivään. Kaikesta sekaannuksesta johtuen päivä toteutui jotenkuten
tavoittamatta kuitenkaan opiskelijoita. Oppilaitostyö oli alunperin mukana suunnittelussa, mutta
putosi jostain syystä pois kokonaan. Muuttopäivän suunnittelu on aloitettava jo keväällä ja
varmistettava, että riittävä määrä työntekijöitä on paikalla. Oppilaitostyön on ehdottomasti oltava
mukana, koska heillä on valmiit kontaktit ja verkostot.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Suositaan toiminnassa lähituotteita. Vältetään turhaa paperitulostusta. Sähköistä viestintää tehostetaan.
Tilaisuuksien pitopaikat valitaan huolellisesti ja mielekkäästi.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Edellisvuosien kokemusten perusteella keskeinen toiminta vakiinnutetaan vuositasolla. Yhteistyötä järjestöjen ja
kokoseurakunnallisen tason kanssa jatketaan. Yhteistyö musiikkityön kanssa. Opiskelijatyölle kehittyy säännöllisiä
toimintoja, jotka kokoavat osallistujia kaikista osista alueseurakuntaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 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 2015:
1. TAVOITE

Oman alueseurakunnan toiminnan tutuksi tekeminen rippikoululaisille.

Toteutumiseen 1. Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa nuoren alueseurakunnan eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Rippikoulupyhät, joissa nuoret tutustuvat alueseurakunnan jumalanpalveluskäytäntöihin.
tähtäävä keino 2
1. Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatu palaute merkkipassin toimivuudesta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Rippikoululaisilta saatu palaute rippikoulupyhän sisällöstä.

Arviointi:

2. TAVOITE

Rippikoulupassi on monipuolinen ja eri työmuodot tulevat kattavasti esitellyiksi. Perhetyöhön,
lähetystyöhön, musiikkiin, diakoniaan ja nuorisotyöhön tutustutaan jo hyvissä ajoin alkuvuodesta.
Rippikoulupyhissä powerpoint-esitykseen yhdistetään kerrontaa. Näin messun eri osat tulevat
ainakin jollain tavoin tutuksi jo heti ensimmäisen kirkkokäynnin myötä. Pyhiä on pidetty kolme
kappaletta, yksi Kortepohjassa ja kaksi Keltinmäessä. Näin nuorilla on ollut valinnanvaraa ja hyvin
olemme heidät myös tavoittaneet.

Rippikouluinfot.

Toteutumiseen 1. Syksyllä luokkakohtaisesti pidettävät rippikouluinfot.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat merkkipassin ja opastuksen sen käyttöön.
tähtäävä keino 2
1. Rippikouluinfot saadaan pidettyä suunnitellusti luokittain. Opettajien ja oppilaiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Nuorten antama palaute saamistaan ohjeista.
Rippikouluinfot pidettiin suunnitellusti heti alkusyksystä luokittain. Opettajien palaute on ollut
positiivista. Rippikoulupyhissä messun jälkeen pidettiin lyhyehköt infot passista ja sen
täyttämisestä nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palaute on ollut myönteistä.
Arviointi:

3. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen 1. Leirikohtaiset vanhempainillat ja niihin panostaminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Yhteydenpito rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana. Haluamme rohkaista
tähtäävä keino 2 vanhempia osallistumaan nuorten kanssa jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle.

1. Vanhemmilta saatu palaute vanhempainiltojen sisällöstä.
Arviointitapa ja
mittarit:

2. Vanhempien palaute seurakunnan yhteydenpidosta ja ohjeistuksesta rippikouluun liittyvissä
kysymyksissä.
Rippikoulujen vanhempainillat toteutuivat suunnitellusti. Vanhempia osallistui iltoihin mukavasti.
Jonkin verran vanhempia on osallistunut myös messuihin nuorten kanssa. Yllättävän usein
vanhempien mukaan syynä osallistumattomuuteen on se, ettei nuori halua vanhempaansa
paikalle. Palaute sekä vanhempainilloista, että ohjeistuksesta on ollut pääsääntöisesti positiivista.

Arviointi:

4. TAVOITE

Alueseurakunnan muiden työmuotojen ajantasalla pitäminen rippikouluun liittyen.

Toteutumiseen 1. Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Säännölliset terveiset rippikoulupappien kokouksista. Työyhteisön ajan tasalla pitäminen
tähtäävä keino 2 rippikouluun liittyvien tärkeiden päivämäärien tms. suhteen.
1. Palaverit on pidetty onnistuneesti ja ne on koettu hyödyllisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Muiden työmuotojen antama palaute siitä, onko rippikoulutyötä onnistuttu tekemään riittävän
suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.
Rippikoulutyön palaverit on pidetty säännöllisesti. Kevään palaveri painottuu suunnitteluun ja
syksyllä tarkastellaan miten kesä on mennyt. Palaverit on koettu hyödyllisiksi. Erityisesti kevään
kokousta tullaan varmasti entistä enemmän painottamaan uusien/ hyväksi koettujen ideoiden
esittelyyn.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysmateriaalien käyttäminen mahdollisuuksien mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Oman alueseurakunnan identiteetin vahvistaminen sekä toimintatapojen huomioiminen rippileireillä. Erilaisten
oppijoiden entistä parempi huomioiminen. Vanhempien kohtaaminen, jotta rippikoulu kaikkinensa koettaisiin entistä
paremmin koko perheen jutuksi.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Yhteistyötä MLL:n
perhekahviloiden kanssa Vesangassa. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Koululaisten Kirkkisiltapäivätoimintaa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulutoimintaa vapaaehtoisvoimin Keltinmäessä.
Erityispiirteinä on kerhojen toimiminen vuokratiloissa Kypärämäessä ja toimipisteiden puuttuminen alueseurakunnan
reuna-alueilta. Kristillinen kasvatus on seurakunnan painopisteenä.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Lasten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja
koulua.
1. Kaste- ja ehtoolliskasvatuksen esilläpitäminen edelleen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Järjestämme perheille, päivähoidolle ja alakouluille pääsiäis- ja joulukirkkoja.
tähtäävä keino 2
1. Havainnointi, oma arviointi. Saadut palautteet.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä kirkoissa. Saadut palautteet.

Arviointi:

Raamatun peruskertomuksia pidetty esillä kerhotoiminnassa Godly Play-menetelmällä,
menetelmä toimii hyvin. Ehtoolliskasvatus oli alkuvuodesta esillä päivä- ja perheolkkareissa.
Lapsille valmistettu oma opetusvälineistö, jota käytetty havainnollistamaan. Päiväkodit ovat
osallistuneet hyvin järjestettyihin pääsiäis- ja joulukirkkoihin. Päiväkodeille järjestettiin
sähköpostilla kysely pääsiäiskirkkopalautteista, yhtään palautetta ei tullut. Perheet ovat
osallistuneet enemmän pääsiäis- ja joulukirkkoihin, päiväkerholapset ovat olleet esiintymässä.
Vesangan ja Kuohun päiväkodeille ja kouluille on myös järjestetty kirkot.

Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti sekä
tuemme maahanmuuttajaperheiden elämää
Toteutumiseen 1. Perhetyön eri menetelmien esim. Vanhemmuuden palikat ym. käyttäminen.
tähtäävä keino 1 Maahanmuuttajaperheiden tavoittaminen yhteistyökumppaneiden mm. neuvolan kautta.
Toteutumiseen 2. Perheolkkarin toiminnallinen perhekahvila-ilta kullakin toimipisteellä.
tähtäävä keino 2
1. Keskusteluaktiivisuus. Saadut palautteet maahanmuuttajaperheiltä. Oma havainnointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujamäärä ja palautteet.
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE

Monikulttuurisuusperheitä on ollut joitakin kerhotoiminnassa ja keväällä Ekavauva-ryhmässä.
Perheet ovat hyvin sopeutuneet ryhmiin, toiset perheet ovat hyvin huomioineet, hyväksyneet ja
auttaneet. Suomen kieltä on puhuttu. Toiminta on maahanmuutajille ollut hyväksi, he ovat saaneet
apua ryhmätoiminnasta varmaan enemmän kuin muut perheet. Parisuhteen palikat ovat ollet
käytössä perheryhmissä samoin erilaiset tunne-kortit, värityskuvat ym. Ekavauva-ryhmästä on
tullut palautetta, on auttanut jaksamaan. Perheolkkarin yhteiset ruokailuhetket, keskustelut,
asiantuntijat, vierailijat, kädentoiminnat ym. auttavat jaksamaan arjessa. Perhekahvila-illat eivät
toteutuneet, mutta järjestettiin yhteinen Lyhty-ilta marraskuussa. Toiminnallinen, tunnelmaltaan
hyvä ilta. Kortepohjan Ekavauva-ryhmien 2 perheiltaa toteutui.
Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta,vastuullisuutta ja taloudellisuutta
sekä kehitämme toimintamme arviointia
1.Yhteisen suunnittelun lisääminen alueellisesti kerhotoiminnoissa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Facebook-sivujen käyttö. Sähköpostin käyttö kerhopisteiden viestinnän välineenä.
tähtäävä keino 2

1. Suunnittelun toimivuus.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

2. Viestien tavoittaminen ja palautteet.
Yhteinen suunnittelu tiimissä on toteutunut hyvin. On tehty myös yhdessä tarviketilauksia ja mietitty
taloudellisuutta. Vanhemmilta on pyydetty toiveita ja tavoitteita yhteiseen toimintaan. Facebooksivut on saatu kuvien käytöllä elävämmiksi. Älypuhelinten avulla päivitys toimii ja tapahtuu
nopeasti. Viestintä on auttanut tiedostojen muuntamisessa nettisivuja ja facebookia varten, se on
koettu hyväksi ja työtä helpottavaksi. Kerhotoiminnassa viestit kulkee vanhemmille s.postilla,
reissuvihkot ovat jääneet pois käytöstä, älypuhelimet auttaneet tässäkin. Facebook-tykkääjien
määrä 74, on lisääntynyt puolella.

Kehitämme seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden roolia perhetyön toimijoina

Toteutumiseen 1. Perheolkkariin musisoija esim. musiikkityön kautta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Sopan keittäjiä perheolkkariin ja Puuhamessuun esim. diakoniatyön kautta.
tähtäävä keino 2
1. Löytyykö toimijoita.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toimijoiden määrä ja innostuvuus.
Perheolkkareissa on ollut vapaaehtoinen musisoija, perheolkkarilainen. Kevätkaudella oli
sopankeittäjiä perheolkkareissa. Joulukirkoissa oli vapaaehtoisia seurakuntalaisia, miehiä,
joulukertomuksen eri rooleissa.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ympäristökasvatus sisältyy koko toimintaan. Otetaan huomioon ekologisuus lelu- ja muissa
materiaalihankinnoissa. Tuetaan koulujen Tuikkujahtia.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskusteluryhmät, hengellisen elämän syventäminen: aamurukoukset,
retriitit, yhteydet asukasyhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteyksien luominen alueseurakunnan alueella asuviin
maahanmuuttajiin ja monikulttuurisiin perheisiin, yhteydet Kortepohjan senioritalojen asukkaisiin.

TAVOITTEET 2015:
Jumalanpalvelusten kehittäminen osallistavampaan suuntaan tavoitteena kaikille
ikäryhmille yhteiset jumalanpalvelukset.
Toteutumiseen Työalat tiivisti suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia, osaamisen hyödyntäminen,
tähtäävä keino 1 työntekijöiden jumalanpalvelusosaamisen kehittäminen, kutsujumalanpalvelukset.
Toteutumiseen Vapaaehtoisten avustajien rekrytointi ja koulutus, nuoret ja lapset näkyvät messussa.
tähtäävä keino 2 Painopisteenä maahanmuuttajien ja monikulttuuristen perheiden saaminen mukaan
jumalanpalveluselämään.
Missä määrin työalat ovat osallistuneet jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vapaaehtoisten avustajien määrän kehitys, onko maahanmuuttajia ja monikulttuurisia perheitä
saatu mukaan, toteutuneet kutsujumalanpalvelukset, onko nuorten ja lasten määrä messuissa
Työalat ovat entistä enemmän olleet yhdessä toteuttamassa messuja ja jumalanpalveluksia. Uusia
seurakuntalaisia on saatu mm. koulujen joulujumalanpalveluksiin eri rooleihin.
Jumalanpalvelusavustajien kokonaismäärä on pysynyt ennallaan: joitakin avustajia on jäänyt pois,
uusia on koulutettu tilalle. Ehtoolliselle osallstuvien lasten määrä on lisääntynyt, Puuhamessut ja
muut erityisesti lapsiperheille tarkoitetut messut ovat vetäneet hyvin väkeä.
Arviointi:
Maahanmuttajaperheitä ei ole onnistuttu saamaan mukaan aikaisempaa enempää. Kortepohjan
messun siirtäminen kesä-heinäkuussa viikkomessuksi torstaina klo 12 oli onnistunut kokeilu.
Viikkomessu keräsi kesäisin saman verran väkeä kuin sunnuntaimessu. Viikkomessuun tuli uuutta
väkeä senioritaloista ja pieni kahvihetki messun jälkeen kokosi väkeä rupattelemaan. Käytäntöä
kannattaa jatkaa kesällä 2016.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Hengellisen elämän syventäminen, rukouselämän hoitaminen

Toteutumiseen Säännöllinen raamattuopetus sekä Keltinmäessä että Kortepohjassa, tavoitteena kokoontuminen
tähtäävä keino 1 myös kesällä.
Toteutumiseen Aamurukoukset, Kaupunkiretriitti, keskusteluryhmät
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko toteutunut, saatu palaute.

Arviointi:

3. TAVOITE

Säännöllistä raamattutyöskentelyä oli Keltinmäen keitaalla diakonin ohjaamana sekä miesten piiri
Kortepohjassa. Aamurukoukset toteutuivat seurakuntalaisten ohjaamina tiistaisin ja torstaisin
Keltinmäen kirkolla. Kesän raamattupiiri ei toteutunut. Myös kaupunkiretriitti jäi toteutumatta
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kinkeriperinne elvyytettiin ja ensimmäiset kinkerit pidettiin
Keltinmäen Keitaalla. Tilaisuus sai hyvän vastaanoton. Pehtoorinhoiva - palvelukodin kodinsiunaus
toimitettiin 1. adventtisunnuntain aattona.

Keskustelemme rohkeasti uskoista ja arvoista

Toteutumiseen Yhteiskunnalliset keskusteluillat kerran vuodessa Keltinmäessä ja Kortepohjassa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirja-/elokuvapiiri Keltinmäessä.
tähtäävä keino 2

Toteutuiko, osallistujamäärä
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Toteutuiko, osallistujamäärä
Professori Heikki Hiilamo oli Kortepohjan kirkossa puhumassa omaishoitajien työstä. Tilaisuus
keräsi paljon väkeä. Kirja- ja elokuvapiirissä ei ollut paljon osallistuneita, mutta paikalla olleille
tilaisuudet olivat merkityksellisiä. Ruskat ry:n kanssa järjestettiin jo perinteiseksi muodostunut
Musiikkimuistelu, jossa muisteltiin poisnukkuneita ystäviä. Näihin tilaisuuksiin tulee paljon
osallistujia ympäri kaupunkia.

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden kautta
Uusien verkkosivujen ajan tasalla pitäminen

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Facebook-sivujen säännöllinen päivitys sekä muun someosaamisen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Onko toteutunut, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko osaaminen kehittynyt.

Uusia verkkosivuja on päivitetty kirkkovuoden mukaan ja tapahtumia on viety sivuille. Tykkääjämäärät ovat pysyneet melko alhaisina. Verkkosivuilla on pyritty kuvaamaan paremmin
tapahtumien sisältöjä. Verkkosivujen ja Katrinan tietojen ylläpitämisessä on vielä parannettavaa,
mutta eteenpäin on menty.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuuta siitä. Vietetään
Luomakunnan sunnuntaita, Monisteiden minimoiminen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Jumalanpalvelusten kehittäminen osallistavammaksi- erityisesi lapset, nuoret, maahanmuuttajat,
kutsujumalanpalvelukset, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, hengellisen elämän syventämistä tukevaa
toimintaa. Yhteyksien luominen Kortepohjan senioritalojen asukkaisiin.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskus on jumalanpalveluselämä, joka toteutuu sekä pääkirkossa Keltinmäessä että Kortepohjan
seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämä on vieraanvarainen ja ottaa erityisesti huomioon, lapset, nuoret ja
eri kulttuureista tulevat. Olohuonetoiminta kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Eri työmuodoissa pidetään esillä
hengellistä syventämistä sekä Raamatun tuntemusta ja monipuolista käyttöä. Alueseurakunnassa toimii maallikoiden
ohjaamia hengellisen syventämisen ryhmiä. Alueseurakunnassa järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista
teemoista.

TAVOITTEET 2015:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Toteutumiseen Lasten(ja vanhempien) kaste- ja ehtoolliskasvatus omissa ryhmissä,OPS, lasten ja koululaisten
tähtäävä keino 1 joulu- ja pääsiäiskirkot, pyhäkoulu.
Toteutumiseen Läsnäolo kouluissa, mm. koulukahvilat, yhteyksiä rippikoululaisten koteihin tivistetään ,
tähtäävä keino 2 isoskoulutuslaiset perehtyvät syvemmin jumalanpalveluselämään.
Ovatko lasten ehtoolliskäynnit lisääntyneet,lasten ja koululaisten kirkoista saatu palaute,
Arviointitapa ja pyhäkouluun osallistujien määrä.
mittarit:
Koulujen, oppilaiden, rippikoululaisten vanhempien antama palaute, onko nuorten vapaaehtoinen
osallistuminen jumalanpalveluksiin kasvanut.
Koulujen joulu- ja pääsiäiskirkot ovat saaneet erittäin hyvää palautetta. Kirkkoja on toteutettu
yhdessä koulujen kanssa, myös seurakuntalaisia on ollut erilaisissa tehtävissä. Nuorisotyön
viikottainen koulukahvila Kilpisen yläkoulussa on tavoittanut nuoria hyvin. Kaste- ja
ehtoolliskasvatusta on syytä jatkaa eri ryhmissä. Lasten osallituminen ehtoolliseen jatkaa
kasvuaan. Nuorten vapaaehtoinen osallistuminen jumalanpalveluksiin ei ole lisääntynyt. Messun
Arviointi:
tekemistä tutuksi nuorille on syytä lisätä siten, että nuorisotyönohjaajat osallistuvat useammin
nuorten kanssa messuun mm. isoskoulutuksen yhteydessä. Pyhäkoululla on oma paikkansa
osana Keltinmäen kirkon messua. Kinkeriperinne elvytettiin. Ensimmäiset kinkerit Keltinmäen
Keitaalla saivat myönteisen vastaanoton.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.

Toteutumiseen Kutsut esim. Maailmojen messuun ja erilaisiin tapahtumiin; yhteydet perheisiin kastekotien, päivätähtäävä keino 1 ja perhekerhojen kautta.
Toteutumiseen Parempi tiedottaminen toiminnasta esim. kulttuurikeskus Glorian kautta.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko tilaisuudet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko saatu lisää maahanmuuttajia ja monikulttuurisia perheitä toimintaan.

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Maailmojen messu loppiaisena 2015 ei tavoittanut haluttua kohderyhmää. Yhteyksiä
maahanmuuttajiin ei ole rakennettu systemaattisesti. Keltinmäen alueseurakunnan alueella ei ole
turvapaikanhakijoiden asuntoja, joten yhteydet heihin ovat satunnaisia. Kauneimmissa
joululauluissa Keltinmäessä vieraili nuorten turvapaikanhakijoiden ryhmä, joiden lauluesitys otettiin
lämpimästi vastaan. Tapanin kekkereihin Keltinmäkeen tuli ryhmä turvapaikanhakijoita paikallisen
henkilön kanssa. Matalan kynnyksen tilaisuudet antavat jatkossakin parhaan kosketuspinnan
etenkin turvapaikanhakijoihin. Kristityt maahanmuuttajat suuntaavat kirkossakäyntinsä lähinnä
vapaisiin suuntiin, joiden jumalanpalveluskulttuuri on lähempänä heidän omaa kokemustaan.

Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
Uusille luottamushenkilöille perehdytystä toimintaan, jokainen luottamushenkilö saa
nimikkotyöalan oman kiinnostuksen mukaan. Hyödynnetään kontakteja ja osaamista.
Alueneuvosto perehdytetään messun sisältöön ja se osallistuu kokonaisuudessaan kerran
vuodessa messun eri tehtäviin.

Kuinka perehdytys onnistui, palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Onko luottamushenkilöiden osaamista ja verkostoja osattu hyödyntää, kuinka luottamushenkilöt
kokevat oman paikkansa seurakunnassa, palaute.
Alueneuvoston perehdytys toimintaan on alkanut tutustumisella jumalanpalveluselämään. Keväällä
2015 järjestettiin alueneuvoston ja työntekijöiden yhteinen iltakoulu vuoden 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelmaa pohjustamaan. Alueneuvoston jäsenten osaamista pyritään hyödyntämään
erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä, verkostojen luomisessa sekä erilaisten hankintojen
suunnittelussa.

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta
sekä kehitämme toimintamme arviointia.
Toteutumiseen Toiminnan hyvä etukäteissuunnittelu ja viimeistely ideasta toteutukseen, erityishuomio viestinnän
tähtäävä keino 1 parempaan ennakointiin.
Toteutumiseen Totuttautuminen varojen keräämiseen erilaisten tempausten ja tapahtumien avulla. Suunnitelmien
tähtäävä keino 2 ja toteutuksen parempi "osumatarkkuus" erityisesti talousarvion osalta.
Onko etukäteisviestintä tapahtumista ollut riittävä, onko käytetty oikeita kanavia,saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Säännöllinen palautekeskustelu tapahtumista ja jumalanpalveluksista.
4. TAVOITE

Arviointi:

Uudet verkkosivut, Katrina-ohjelman ja Henki&Elämä -lehden linkitys sekä Facebook-sivut vaativat
jatkuvaa hereilläoloa. Viestimien käytössä on edistytty, mutta erityisesti tapahtumailmoitusten
muotoilussa on vielä paljon kehittämistä. Talousarviossa on pysytty ja jopa alitettu arvioituja
kustannuksia. Tämä johtuu entistä tarkemmasta kustannustietoisuudesta. Toistaiseksi
toimintamäärärahat ovat riittäneet hyvän toiminnan rakentamiseen.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Opetuksessa ja julistuksessa pidetään esillä luomakunnan arvoa ja ihmisten vastuta siitä sekä ohjataan
kaikessa toiminnassa ihmisiä ympäristöystävällisempiin valintoihin. Kimppakyydit, pyöräilyn ja kävelyn
suosiminen, kertakäyttöastioiden välttäminen, monisteiden minimointi, turhat valot pois.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen monipuolistamalla seurakuntalaisten osallistamista, jumalanpalveluselämän
jatkuva kehittäminen. Osallistuminen yhteiskunnaliseen keskusteluun järjestämällä keskustelutilaisuuksia. Huomion
kiinnittäminen lasten, nuorten ja monikulttuuristen perheiden osallistamiseen. Yhteyksien luominen Kortepohjan
senioritaloihin. Varautuminen reformaation juhlavuoteen 2017.

Toiminnalliset tilastot
Alueseurakunnan jäsenmäärä

A3
11
13
30
50
57
A4
11
12
15
16
17
20
70
A5
11
114
60
A6
11
21

Yleinen seurakuntatyö
Pääjumalanpalvelukset
Muut jumalanpalvelukset
Muut seurakuntatilaisuudet
Musiikkiryhmät
Musiikkitilaisuuksia
Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö
Perhekerhot
Päiväkerhot
Pyhäkoulut
Varhaisnuorten ryhmät
Partioryhmät
Nuorten illat ja vastaavat
Isoskoulutus
Diakoniatyö
Asiakaskontaktit (111-113)
Puhelin- ja sähköpostikont.
Ryhmät
Lähetystyö
Kertaluonteiset tapahtumat
Ryhmät ja verkostot

Keltinmäen alueseurakunta
31.12.2013
31.12.2014
tilaisuuksia/ osallistilaisuuksia/
ryhmiä
tujia
ryhmiä

osallistujia

31.12.2015
tilaisuuksia/
ryhmiä

osallistujia

117
84
60
4
27

8 886
3 811
1 451
54
1 891

121
54
27
3
37

8 909
5 361
1 165
48
1 703

109
45
12
2
27

8 867
4 564
523
36
1 975

141
6
4
6
14
21

2 771
77
19
54
112
514
83

166
6
3
4

3 267
97
17
34

177

3 533
117
12
53

25

530
93

30

4

501
214
43

22
4

880
40

8
2
7

750
103

3

511
986
14

6

535
1 350
47

13
4

700
35

28
3

880
35

