ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Jyväskylän seurakunta/Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

LÄHETYSTYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan lähetystyön tavoitteena on kutsua ja innostaa seurakuntalaisia vastuunkantoon lähellä
ja kaukana. Panostamme toimintakauden aikana perusseurakuntatyöhön ja pyrimme tukemaan seurakunnan
jäsenyyttä. Lähetys on läpinäkyvänä kaikissa työmuodoissa ja valmistaudumme Reformaation merkkivuoteen.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana

Toteutumiseen Lähetys jumalanpalveluksissa ja eri tapahtumissa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähetys työmuotojen yhteisenä tehtävänä. Varojen keruu eri lähetyskohteisiin, lähinnä omille
tähtäävä keino 2 nimikkoläheteille ja nimikkokohteille.
Millaisia tilaisuuksia on järjestetty.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät ja kerätyt euromäärät.

Arviointi:

2. TAVOITE

Lähetys oli esillä jumalanpalveluksissa esirukouksissa ja työmuoto järjesti eri tapahtumia vuoden
aikana. Kevätkaudella järjestimme Vapputempauksen ja marraskuulla Lähetysmyyjäiset. Nämä
toteutettiin yhdessä eri työmuotojen ja vapaaehtoisten kanssa. Kävijöitä oli molemmissa n.100
henkilöä. Tuotot tilitettiin nimikkolähettityölle ja kahteen kummilapsikohteeseen. Lisäksi
järjestimme 2 lähetystapahtumaa jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvien yhteyteen.
Lahjaharjun kappelin olohuoneessa oli vapaaehtoinen kahviraha kummilapsityölle. Kaikki
tapahtumat onnistuivat hyvin ja tilaisuuksista saatiin hyvää palautetta. Kaikki työmuodot ovat
kantaneet vastuuta lähetystyön toiminnasta. Pidimme yhteyttä lähetteihin ja kerroimme heidän
kuulumisia piireissä.
Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen Kutsumme ja kannustamme seurakuntalaisia osallisuuteen ja hyvän tekemiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja kiittäminen.
tähtäävä keino 2
Onko seurakuntalaisia kutsuttu osallisuuteen ja hyvän tekemiseen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Miten vapaaehtoisia on kiitetty.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kutsuimme ja kannustimme eri tilaisuuksissa seurakuntalaisia osallisuuteen ja hyvän tekemiseen.
Myös vapaaehtoiset toimivat kutsujina uusille osallistujille. Järjestimme kevätretken Majakoskelle
kiitosjuhlaan, jonne lähti 28 vapaaehtoista. Joulukuulla kutsuimme lähetyksen vastuunkantajat
yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa adventtijuhlaan Koivuniemeen missä oli jouluateria ja
viikkomessu. Lapsi- ja nuorisotyössä lähetys oli myös esillä ja nuoret olivat kiinnostuneita
aiheesta.

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen

Toteutumiseen Panostamme työyhteisöilmapiiriin pienillä teoille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Osallistumme työmuotona aktiivisesti yhteisiin kokoontumisiin.
tähtäävä keino 2
Mitä pieniä tekoja olemme saaneet aikaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko osallistuttu yhteisiin kokoontumisiin.

Arviointi:

4. TAVOITE

Osallistuimme työmuotona yhteisiin kokoontumisiin. Pienet teot ovat ystävällisyyttä ja toisen
huomioonottamista, vastavuoroisuutta ja kuuntelemista, positiivisen palautteen antamista
sopivaan aikaan. Se on myös palvelua ja yhdessä tekemistä, esimerkiksi kauppatavaroiden haku
yhdessä ja työn suunnittelu ja yhteinen visiointi. Työyhteisön yhtenäisyys parantui vuoden
aikana. Vaikka tilakysymykset aiheuttivatkin loppuvuodesta ristiriitoja, niitä jaettiin yhteisissä
kokoontumisissa ja järjestettiin jopa yhteinen joululounas talkoovoimin Lahjaharjun kappelille.

Reformaatio merkkivuoteen valmistautuminen

Toteutumiseen Tutustuminen reformaatio merkkivuoden materiaaleihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Reformaatio merkkivuoden teeman avaaminen seurakuntalaisille.
tähtäävä keino 2
Onko asiaa pidetty esillä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Reformaation merkkivuoden teemaan alettiin valmistautua jo alkuvuodesta tutustumalla
aiheeseen työyhteisössä ja suunnittelemalla v. 2017 teemaan liittyvää tapahtumaa. Asiaa on
avattu myös eri yhteyksissä tapahtumisissa ja tapaamisissa. Kysymykseksi on noussut, pystyykö
kirkko uudistumaan.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Ekologiset valinnat, kierrättäminen, kirpputorit ja myyjäiset.
Vuoden aikana tehtiin ekologisia valintoja siellä missä se suinkin oli mahdollista. Suosimme
Reilun kaupan tuotteita, kierrätimme ja vapaaehtoiset tekivät tuotteita myyjäisiin.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Valmistautuminen Reformaation merkkivuoteen 2017 teemalla "Armoa".

