ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Kaikki työalat yhdessä

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä seurakuntalaisten
kanssa toteuttaen. Avoin kirkko -toiminta, ryhmätoiminta, Raamattu, - Katekismus- ja muu opetustoiminta.
Verkostoituminen ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa (kaupunki, herätysliikkeet, ekumenia, musiikkiryhmät,
kaupungin eri kulttuuritapahtumat, Toivolan Piha). Vuonna 2018 koko seurakunnassa asetettujen painopisteiden
mukaisesti otetaan huomioon erityisesti lapset, nuoret ja perheet, sekä viestintä. Keskustan aluesrk vastaa Aseman
Pysäkin toiminnasta. Seurakuntavaalit ja valmistautuminen v. 2019 kirkkopäivien järjestämiseen.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta
Eri työmuodot ryhmineen, työntekijöineen mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa
jumalanpalveluksia ja muuta rukouselämää.
Pidetään esillä seurakuntavaaleja ja rohkaistaan ihmisiä osallistumaan niin ehdokkaina kuin
äänestäjinä.
Missä määrin on onnistuttu innostamaan ihmisiä osallistumaan. Kokemusten arviointi.
Onnistuttiinko innostamaan ihmisiä ehdokkaiksi. Äänestysprosentin kehitys.
Kaupunginkirkko on yhä enemmän Avoin kirkko

Toteutumiseen Kutsumme ja perehdytämme seurakuntalaisia vapaaehtoisiksi kirkkopäivystäjiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Hiljaisuuden hetken pidentäminen ja erilaisten kohtaamistapojen mahdollistaminen (hiljaiset
tähtäävä keino 2 keskustelut, rippi, lyhyet hetkipalvelukset, yhteiset Raamatun lukuhetket)
Kirkkopäivystäjien määrän kehitys.
Arviointitapa ja
mittarit:
Minkälaista toimintaa ja elämää kirkkoon on saatu viriämään? Mitä vaikutusta osallistujamäärään.
3. TAVOITE

Kohti kirkkopäiviä

Toteutumiseen Kutsumme ihmisiä ryhmiin ja tilaisuuksiin keskustelemaan ajankohtaisista asioista kirkossa ja
tähtäävä keino 1 yhteiskunnassa
Toteutumiseen Pysäkin parlamentti viikottain ruotimassa päivän puheenaiheita.
tähtäävä keino 2
Ryhmien ja tilaisuuksien määrät, osallistujamäärät
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Viesti kulkee
Hyödynnetään sosiaalisen median kanavia vuorovaikutteisessa viestinnässä ( facebook, WhatsApp,
Instagram, Snapchat…)
Osallistumme tapahtumiin julkisessa tilassa, joissa kohtaamme ihmisiä ja kerromme kirkosta, sen
tehtävästä ja toiminnasta
Missä määrin on opittu käyttämään somea. Paljonko tykkääjiä.

Arviointitapa ja
mittarit:

Kohtaamisten määrän seuranta, minkälaisia keskusteluja kohtaamisissa on käyty. Kohdatuilta saatu
palaute.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Aikuiset esimerkkinä ympäristökasvatuksessa. Kierrätämme. Suosimme julkista ja kevyttä liikennettä, luomua
ja reilua kauppaa, kulutamme harkiten. Ympäristötyön perustelut Jumalan luomistyössä, Kristuksessa koko
luomakunnan Pelastajana ja Pyhässä Hengessä, joka ohjaa yhteiseen hyvään.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
1. Kirkkopäivät 2019 ja mitä jälkiä tapahtuma jättää seurakuntaan - kasvua, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, rohkeutta... 2.
Alamme asettua pysyviin tiloihin.

