ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Jyväskylän seurakunta/Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Keskustan alueseurakunnan lähetystyön tavoitteena on kutsua ja innostaa seurakuntalaisia vastuunkantoon lähellä ja
kaukana. Panostamme toimintakauden aikana erityisesti lähetyskasvatukseen eri ikäisten parissa sekä pyrimme
tukemaan seurakunnan jäsenyyttä. Lähetys on läpinäkyvänä kaikissa työmuodoissa ja olemme mukana Avoin kirkkotoiminnassa.

TAVOITTEET 2015:
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.
tähtäävä keino 2
Millaisia tilaisuuksia on järjestetty.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät ja kerätyt euromäärät.

Arviointi:

2. TAVOITE

Lähetys ei ole vielä Avoin kirkko-toiminnassa mukana, koska toiminta ei ole siinä laajuudessa
käynnistynyt. Lähetys oli esillä jumalanpalveluksissa esirukouksissa ja työmuoto järjesti eri
tapahtumia ja seurakuntailtoja. Kevätkaudella järjestimme tulojuhlan nimikkolähettiperhe
Heleniukselle, jolta työkausi oli päättynyt. Nimikkolähettiperheet Londot ja Melligerit vierailivat
seurakunnassa kesällä 2015. Kummilapsityölle kerättiin varoja eri tapahtumissa. Vapputempaus
toteutettiin Lohikoskella ja Vanhassa Pappilassa, kävijöitä yhteensä 180 henkilöä ja tuotto
yhteensä 775 €. Lähetysmyyjäiset toteutettiin alueen eri työmuotojen, vapaaehtoisten sekä
Osallisuuden Puuhapajan kanssa. Kävijöitä oli 100 henkilöä ja tuotto lähetyksen osalta oli 1583 €.
Kaikki työmuodot ovat kantaneet vastuuta lähetystyön toiminnasta.
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Lähettien tai lähetysjärjestöjen yhdyshenkilöiden kutsuminen eri tilaisuuksiin.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähetysoppituntien pitäminen kouluilla ja lähetyksen esilläpitäminen varhaiskasvatuksen
tähtäävä keino 2 toiminnassa.
Tilaisuudet ja kävijämäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
Suulliset palautteet tapahtumista.

Päiväkoteihin on tarjottu lähetyskasvatussihteerin käyntejä, työntekijä on vieraillut Normaailkoulun
alakoululla sekä rippikoulussa. Lähetystä on pidetty esillä varhaiskasvatuksen toiminnassa.
Varhaiskasvatus ja nuorisotyö on osallistunut yhteisten tapahtumien toteuttamiseen.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkatamisen muotoja.

Toteutumiseen Seurakuntalaisten kutsuminen vastuunkantoon erilaisiin tehtäviin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vapaaehtoisten kannustaminen ja kiittäminen.
tähtäävä keino 2
Onko saatu uusia vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Tilastot.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Millaisia palautteita on saatu.
Seurakuntalaisia on kutsuttu vastuunkantoon erilaisiin tehtäviin. Vapaehtoiset kutsuttiin
Kädentaitomessulle Paviljonkiin, osallistujia oli 17 henkilöä. Lisäksi heille järjestettiin kiitosjuhla
yhdessä diakoniatyön kanssa Koivuniemen leirikeskuksessa. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt
samana, vaikka osa on jäänyt pois ja muutama uusi on tullut mukaan. Syystoimintakaudella aloitti
lähetyspiiri toiminnan Vanhassa Pappilassa kerran kuukaudessa kokoontuvana ryhmänä.

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden avulla.
Facebook ja muiden kanavien käyttö vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja hengellisen elämän tueksi.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyö Yhteisen seurakuntapalvelun kanssa viestinnässä. Osallistuminen yhteiskristilliseen
tähtäävä keino 2 Mediamissioon syksyllä 2015, mikäli se toteutuu.
Onko viestintäkanavia hyödynnetty vuorovaikutuksen välineenä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tilastot.

Lähetystyötä on tehty näkyväksi eri tiedotusvälineiden kautta. Sosiaalisessa mediassa on käyty
keskusteluja ja lähetystyö on ollut esillä Kaupunginkirkko-facebook-sivustolla sekä seurakunnan
nettisivuilla.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ekologiset valinnat, kimppakyydit, jätteiden lajittelu, kävely, pyöräily, julkinen liikenne, Reilun kaupan
suosiminen, kierrättäminen, kirpputorit ja myyjäiset.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
v. 2017 Reformaation juhlavuosi teemalla "Armoa".

