ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä seurakuntalaisten
kanssa toteuttaen. Avoin kirkko, ryhmätoiminta, Raamattu, - Katekismus- ja muu opetustoiminta. Verkostoituminen ja
yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa (esim. kaupunki, herätysliikkeet, ekumenia, kuorot, musiikkiryhmät,
kulttuuritapahtumat, Yläkaupungin yö, Toivolan Vanha Piha). Vuoden 2018 painopisteinä alla mainittujen lisäksi koko
seurakunnassa yhteisesti sovitut "Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun" ja "Viestintä laajasti
ymmärrettynä" sekä alueneuvoston asettamat: 1) Lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen arjen verkostoissa.
Keskustan aluesrk vastaa Aseman Pysäkin toiminnasta.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta

Toteutumiseen Messuosaston ja muiden ryhmien kokoontumisissa suunnitellaan ja valmistellaan messun,
tähtäävä keino 1 rukoushetkien ym. hartauselämän sisältöjä ja toteutusta.
Seurakuntalaisten rohkaisemista osallistumaan seurakuntavaaleihin sekä ehdokkaina että
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2 äänestäjinä
Ryhmiin osallistuvien lukumäärän kehitys, suunnittelun ja toteutuksen arviointia.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisten vaaliaktiivisuuden arviointia
2. TAVOITE

Kohti 2019 kirkkopäiviä

Toteutumiseen Ideointiryhmien perustaminen seurakuntalaisten kanssa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteiskunnallisten kirkkopyhien järjestäminen syksyin keväin
tähtäävä keino 2
Ryhmien ja niiden osallistuneiden määrä. Ideoinnin määrän ja laadun arviointia
Arviointitapa ja
mittarit:
Kirkkopyhien määrä sekä niiden sisältöjen/ teemojen arviointia
3. TAVOITE

Kaupunginkirkko keskiössä

Toteutumiseen Avoin kirkko -toimintojen lisääminen, esim. säännölliset rukoushetket
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Keskustelu-/ ja talk show-tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista
tähtäävä keino 2
Rukouselämän ja niihin osallistumisen kehitys
Arviointitapa ja
mittarit:
Tilaisuuksien ja osallistujien määrä sekä heidän palautteensa.
4. TAVOITE

Aseman Pysäkki osana seurakuntatyötä ja elämää

Toteutumiseen Pysäkin parlamentin kokoontumiset, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista kirkossa ja
tähtäävä keino 1 maailmalla.
Toteutumiseen Kaupunginkirkon viikkomessu liitetään Pysäkin viikko-ohjelmaan (kirkkokahvit ja Papin tunti)
tähtäävä keino 2
Osallistujien ja tilaisuuksien määrä, käytyjen keskustelujen arviointi
Arviointitapa ja
mittarit:
Missä määrin ihmiset liikkuvat Pysäkin ja Kaupunginkirkon välillä.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Aikuiset esimerkkinä lasten ympäristökasvatuksessa. Kulutamme harkiten. Perustelemme ympäristö-työtämme
paitsi Jumalan luomistyöllä, myös Kristuksella pelastajana, joka koskettaa ihmisen lisäksi koko luomakuntaa,
ja Pyhällä Hengellä, joka ohjaa meitä oikeaan ja pitämään huolta kaikista luoduista.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Kirkkopäivät Jyväskylässä toukokuussa 2019. Alamme asettautua pysyviin toimitiloihin.

