ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Muut seurakuntatilaisuudet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä
seurakuntalaisten kanssa, kirkolliset toimitukset. Avoin kirkko -toiminta, ryhmätoiminta, Raamattu- ja opetusillat.
Yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa (esim. kaupunki, herätysliikkeet, kulttuuritapahtumat). Vuoden 2015
erityispiirteenä 1) kasteopetus ja kristillinen kasvatus kaiken ikäisten, myös aikuisten parissa, 2) uusien
luottamushenkilöiden perehdytys, 3) viestintä, näkyvyys ja läsnäolo tietoverkossa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kotikirkossa avoimet ovet

Toteutumiseen 1. Avoin kirkko -toiminnan käynnistäminen Kaupunginkirkossa jo olemassa olevan
tähtäävä keino 1 jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan ympärille vapaaehtoisia mukaan kutsuen.
Toteutumiseen 2. Lahjaharjun kappelin seurakuntaelämän suunnittelu ja toteutus yhdessä kirkkotiimin kanssa
tähtäävä keino 2
1. Kirkossa vierailevien, siellä piipahtavien ja viipyjien määrä. Työntekijöiden ja toimintaan
Arviointitapa ja osallistuvien vapaaehtoisten kokemukset ja itsearviointi.
mittarit:
2. Toteutuneen sisällön ja määrän arviointi

Arviointi:

2. TAVOITE

Kirkkotilan käyttäminen muussa kuin jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnassa lähti käyntiin
syyskauden alussa, viikoittaisen Hiljaisuuden hetki -toiminnan muodossa. Toiminnasta on
vastannut joukko vapaaehtoisia, ja kävijöitä / hiljentyjiä kirkossa on ollut keskimäärin n. 20/krt.
Toiminta oli innostavaa, sitä jatketaan, kehitetään ja lisätään resurssien mukaan.
Lahjaharjun kappelin toimintaa koordinoi kappalainen yhdessä kirkkotiimin kanssa. Erityisesti
kappelin jumalanpalveluselämä oli monipuolista. Useammankin kohdennetun perhemessun lisäksi
siellä toteutettiin parikin runomessua, Kauneimmat joululaulut -messu, ja yksi messu yhdessä
isosryhmän voimin. Keskikesällä sunnuntaimessut korvasi iltarukoukset keskiviikkoiltaisin.

Monipuolinen opetustoiminta

Toteutumiseen 1. Pieni kurssi arjen kristillisyyteen (esim. Katekismusillat, Cursillo)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Minun Raamattuni -luentosarja
tähtäävä keino 2
1. Toteutuneen opetustoiminnan sisällön arviointi
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujien määrä ja heidän palautteensa

Arviointi:

3. TAVOITE

Alueseurakunnan työtä leimasi pitkin vuotta erityisesti pappien pitkät virkavapaat, mikä vaikutti
opetustoiminnan vähäisyyteen. Suunniteltuja opetusiltoja ei järjestetty. Toimintakausien aikana
kuukausittaiset Messuosaston jumalanpalvelusteemaiset kokoontumiset sisälsivät kuitenkin
temaattisia alustuksia ja keskustelua niiden pohjalta. Viikoittaista oli myös perinteinen keskustelu
sanan äärellä Pappilan raamattupiirissä.

Seurakunnan läsnäolo ja näkyminen toimintaympäristössä

Toteutumiseen 1. Työntekijät ja seurakuntalaiset mukana Tasauspäivinä ja Yhteisvastuutapahtumissa
tähtäävä keino 1 kävelykadulla ja Kirkkopuistossa.
Toteutumiseen 2. Adventtina ja pääsiäisaikana tuotettavien ohjelmien tarjoaminen Toivolan pihalle.
tähtäävä keino 2
1. Tilanteiden määrä sekä kokemukset ja ihmisiltä saatu palaute
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

2. Toteutuneiden tilanteiden arviointi ja saatu palaute
Vuoden aikana lähdettiin neljä kertaa ihmisten pariin kävelykadulle ja kauppakeskus Forumiin
keräyslippaiden kanssa, ja kerran joulukuussa jaettiin joulupipareita työhön lähteville. Näissä
tilanteissa tapahtui aitoa kohtaamista ja hienoja keskusteluja seurakunnan tehtävästä,
jakamisesta ja yhteisvastuusta. Samaa tapahtui diakoniatiimin kirkkokahvitilanteissa
Kirkkopuistossa. Tällaista toimintaa kannattaa kehitellä jatkossakin. Samoin on Toivolan Pihan
kanssa, jossa olemme viime vuosina pyrkineet olemaan mukana ainakin joulun alla ja
pääsiäisenä. Ehkä resurssivajauksesta johtuen antimme jäi tällä kertaa vähäiseksi.

Verkossa tapahtuvien toimintojen kehittäminen

Toteutumiseen 1. Työntekijöiden kouluttaminen sosiaalisen median käytössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Uuden ja ajantasaisen informaation tuottaminen alueseurakunnan internetsivuille.
tähtäävä keino 2
1. Some-aktiivisuuden määrän ja sisällön kehittymisen arviointi
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Viestintäalan osaajien konsultointi

Arviointi:

Työyhteisölle järjetettiin alkuvuodesta somekoulutusta, jonka yhteydessä alueseurakunnalle
(Kaupunginkirkko) perustettiin oma Facebook-sivusto. Sitä on eri työmuodoissa vaihrtelevasti
otettu käyttöön. Yleisen seurakuntatyön osalta läsnäolo somessa on ollut yksittäisten
työntekijöiden aktiivisuuden varassa, suunnitelmalliseen verkossa tapahtuvaan kohtaamiseen ei
ole päästy. Seurakunnan vuoden aikana käyttöön otettu uusi verkkosivustokin vaatii vielä
totuttelua.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Suosimme reilua kauppaa sekä kevytliikennettä ja julkisia kulkuneuvoja. Vältämme turhaa kulutusta.
Pidämme ympäristöteemoja esillä julistus- ja kasvatustoiminnassa. Osallistumme ympäristötapahtumiin.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Alueseurakunnan seurakuntakodin suunnittelu, muihin tilatarpeisiin vastaaminen (Keljo, Lohikoski, Lutakko, Kangas).
Osallistuminen mahdolliseen Mediamissioon 2016. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla
2017.

