ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä
seurakuntalaisten kanssa toteuttaen, kirkolliset toimitukset. Avoin kirkko -toiminta, 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 2016 erityispiirteenä 1)seurakuntalaisuuden tukeminen, 2) reformaation merkkivuoden aloitus 3) työyhteisön
hyvinvointi ja seurakuntatyön toteuttaminen resurssien mukaan.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen

Toteutumiseen 1. Olemassa olevissa ryhmissä teemoina vapaaehtoistyö ja luterilainen identiteetti
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä kävelykadulla, Kirkkopuistossa yms. kohtaamassa
tähtäävä keino 2 ihmisiä hyvä asian merkeissä (esim. Tasaus- ja YV-keräys)
1. Teemojen arviointi ryhmissä käytyjen keskustelujen pohjalta, osallistujien palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujien ja tapahtumien määrä sekä toteutuneen toiminnan ja kohtaamisten arviointi

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

1. Tavoitetta lähestyttiin vuoden aikana eri ryhmissä vapaaehtoistehtäviin rohkaisemalla mm.
Aseman pysäkillä sekä Kaupunginkirkossa niin jumalanpalveluselämässä kuin kirkkopäivystäjinäkin. Vapaaehtoisten määrä on kasvussa. Vapaaehtosityö sisältyy luterilaiseen
identiteettiin, jonka runsaampi esiinnostaminen siirtyi reformaation merkkivuoden puolelle.
2.
Olimme kohtaamassa ihmisiä Tasaus- ja YV-kerääjinä kävelykadulla ja kirkkopuistossa sekä
joulukuun piparkakkutempauksessa. Ilahduttavaa oli myös yhteistyön lisääminen Toivolan Pihan
kanssa. Joulupihalla oli pappi/diakoni paikalla + 2x Kauneimmat joululaulut. Osallistuimme
ohjelmantuottajinia myös Yläkaupungin yöhön ja Valon tapahtumaan. Näissä tapahtui hienoja
kohtaamisia, koemme olevamme tervetulleita yhteistyökumppaneita kaupunkikuvassa.
Kaupunginkirkon roolin kehittäminen hengellisenä keskuksena
1. Rikkaan jumalanpalvelus- ja rukouselämän ylläpitäminen, runkona su 10-messu, viikkomessu
ja virsi- ja lauluhetket.
2. Avoin kirkko - toiminnan edistäminen Kaupunginkirkossa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Aluksi läsnäoloa viikkomessun yhteydessä.
1. Osallistujamäärät, toteutuneen toiminnan arviointi
2. Osallistujamäärät, kohtaamisten ja saadun palautteen arviointi
Jumalanpalvelusosallistujien määrä oli hienoisessa kasvussa. Vapaaehtoisia perehdytettiin
Messuosasto-ryhmässä, siinä alettiin valmistella yhdessä messun osia,erityisesti esirukousta.
Virsi- ja lauluhetkissä alettiin loppuvuodesta harjoitella uuden lisävihkon virsiä, jotka otettiin
käyttöön jumalanpalveuksissa adventtina. Viikkomessun ympärille ei onnistuttu järjestämään
toimintaa, mutta lisänä Kaupunginkirkon viikko-ohjelmaan tuli Hiljaisuuden hetki, jossa
vapaaehtoiset ja Papit/diakonit toimivat yhdessä päivystäjinä. Tämä toiminta, joka toi kirkkoon
ohikulkijoita hetkeksi hiljentymään, on myös osa Avoin kirkko-toimintaa, jonka lisäämistä rajoitti
vielä tässä vaiheessa asianmukaisten tilojen puute. Aseman pysäkin siirtyminen Keskustan
aluesrk:n vastuulle antoi tähän kuitenkin innostavan lisänsä. Aseman pysäkin ja Kaupunginkirkon
yhteyttä on tarkoitus jatkossa rakentaa edelleen.
Opetustoiminta seurakuntalaisuuden tukena

Toteutumiseen 1. Katekismusillat kirkoissa tai pappilassa: Mitä se on - kristittynä eläminen tänään?
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Ajankohtaisia, kirkollisia keskusteluaiheita kirkkokahveilla (kirkkovuoden teemat, lähetystyö,
tähtäävä keino 2 liikkuva seurakunta, kirkko mediassa, ekumenia, ympäristö…)
1. Sisältöjen arviointia, osallistujamäärät ja palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Ohjelmallisuuden vaikutus kirkkokahveille osallistumiseen, teemojen ja vuorovaikutuksen
arviointi
Katekismusiltoja sellaisenaan ei toteutunut, sen teemat siirtyivät Reformaation merkkivuoteen.
Kirkkokahveja järjestettiin noin kerran kuussa sekä Pappilassa että Lahjaharjussa. Niihin sisältyi
luerilaliseen identiteettiin ja lähimmäisyyteen liittyviä teemoja: Kauneimmat joululaulut, YV-keräys,
uusien työntekijöiden siunaaminen, lähetystyö tai kirkkovuoden ajankohtaiset aiheet. Ohjelmat
pyrittiin pitämään tiiviinä, jotta myös vapaalle yhdessäololle jäi aikaa. Viikkomessun kirkkokahvit
Arviointi:
järjestettiin kevät- ja syyskaudella viikottain Aseman pysäkillä, ja tähän yhdistyi Papin tunti, jossa
ajankohtaisasiat, kirkkovuoden kulku lähimmäisenä eläminen saivat erityisesti
paikkansa.Seurakuntalaisuutta tuki myös Pappilan raamattupiirissä ja muissa ryhmissä esillä
olleet teemat keskusteluissa ja hartauksissa.
4. TAVOITE

Reformaation merkkivuoden aloitus adventtina 2016

Toteutumiseen 1. I adventin jumalanpalvelusten kokonaisuus (messu Kaup.kko ja Lahjaharju, Hoosianna-kirkko,
tähtäävä keino 1 vesper) reformaation teemalla
Toteutumiseen 2. Reformaation teemat esillä kirkon tiloissa näyttelytauluina adventista lähtien
tähtäävä keino 2
1. Toteutuneen arviointi, osallistujien määrä ja palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lopputuloksen arviointi, seurakuntalaisten palaute

Arviointi:

Reformaation merkkivuosi aloitettiin adventin jumalanpalveluksilla, joissa teemaa avattiin, muttei
vielä kovin runsaasti. Vesper ei toteutunut, sen sijaan ihmisiä ohjattiin Taulumäelle, jonka piispa
toimitti. Reformaation teema oli painotetusti esillä ensimmäiselllä adventtiviikolla
SenioriFoorumissa, se keräsi runsaasti osallistujia ja herätti myönteistä keskustelua.
Reformaation teemojen esittely kirkon seinillä jalostui vuoden aikana suunnitelmaksi järjestää
yhdessä Luovan valokuvauksen keskuksen kanssavalokuvauskilpailu otsikolla "Valon naulat."
Kilpailun tulokset nähdään vuonna 2017 syksyllä näyttelyn muodossa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän roolin kehittäminen aloitteellisena ja kannustavana toimijana
suhteessa 1) seurakuntalaisiin ja 2) seurakunnan organisaatioon sekä työhteisöön. Ympäristökasvatus
kaikissa työmuodoissa ja ikäryhmissä.
Seurakuntatyön ympäristövaikutusten huomioonottaminen näkyi jollain tavalla kaikessa työssä.
Ympäristöteemat huomioitiin jumalanpalvelusten sisällöissä. Reilun kaupan tuotteita suosittiin
tarjoiluissa, kimppakyytejä samoin aina kun mahdollista. Alueseurakunnan ympäristötyöryhmä
kokoontui harvakseltaan, syyskauden alkajaisiksi osallistuttiin kirkon ympäristöpäiville Mikkelissä.
Arviointi:
Syksyllä tehtiin aloite yhteistyötoimikunnalle, jotta seurakunta kannustaisi ja ohjaisi työntekijöitä
oman auton sijaan käyttämään julkista liikennettä ja harjoittamaan työmatkaliikuntaa. Aloite ei
vuoden päättyessä ollut tiettävästi edennyt toiminnan tasolle.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
1) Reformaation merkkivuoden huomioiminen, 2) Suomi 100 vuotta.

