ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteinen, kaikki työalat

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 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, Jyväskylän Kesä, Toivolan
Piha). Vuoden 2017 painopisteinä koko seurakunnassa sovitut Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 vuotta,
kristillinen kasvatus, osallistava jumalanpalveluselämä ja yhdessä tekeminen.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Reformaation merkkivuoden ja Suomi 100 juhlavuoden teemojen esilläpitäminen
Kaikkien työalojen yhteinen Helatorstain tapahtuma reformaation teemalla + muut teematilaisuudet ja -toiminta: kirkkokahvit, katekismustunnit, nuorten teesipajat, valokuvaprojekti...
Suomi 100 itsenäisyyspäivän vietto + muut tilaisuudet, joissa avataan suomalaista
identiteettiämme: luontoretket, luterilaisuus, musiikki, taide...
Toteutuneen sisällön arviointia. Osallistujamäärät, osallistujien palaute.

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

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen
Olemme mukana toimintaympäristömme erilaisissa katutapahtumissa (Jyväskylän Kesä,
Yläkaupungin yö, YV- ja Tasauskeräykset, Toivolan piha)
Kirkkokahvit messun jälkeen vähintään kerran kuussa, mahdollisuuksien mukaan myös
viikkomessujen yhteydessä.
Missä oltu mukana, kuinka paljon ja minkälaisia kohtaamisia.
Kirkkokahvien toteutunut määrä, osallistujien palaute teemoista yms.
Aseman Pysäkin ja Kaupunginkirkon yhteys tiivistyy

Toteutumiseen Alueseurakunnan vapaaehtoisten rekrytointi Kaup.kkon Avoin kirkko-toimintoihin ja muihin
tähtäävä keino 1 vapaaehtoistehtäviin Aseman Pysäkin kautta.
Toteutumiseen Työntekijät mukana Pysäkin viikkotoiminnassa (esim. Papin tunnit, lauluhetket)
tähtäävä keino 2
Kuinka rekrytointi onnistui. Paljonko vapaaehtoisia saatiin mukaan eri tehtäviin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Missä määrin ja minkälaisissa toiminnoissa työntekijät ovat olleet Pysäkillä.
4. TAVOITE

Yhteisöllisyyden lisääminen jumalanpalvelus- ja rukouselämässä

Toteutumiseen Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa (myös nuorten, viikkotähtäävä keino 1 ja perhemessut.)
Toteutumiseen Paastonajan vesperit Pappilan kappelissa pääsiäisen ja joulun edellä.
tähtäävä keino 2
Kuinka paljon vapaaehtoisia mukana messutehtävissä, monessako messussa? Paljonko
Arviointitapa ja osallistujia vespereissä
mittarit:
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Huomioimme ekotapahtumia toiminnassa. Pidämme esillä kirkon ympäristötyön teemoja, sitoudumme kirkon
ympäristötyön tavoitteisiin ja teemme niiden mukaisia aloitteita. Vihreät riparit. Olemme ekologisesti liikkuva
seurakunta.Kierrätys on kaikkien vastuulla. Omenapuiden istutus helatorstaina.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Alueseurakunnan toiminnan kulku kohti pysyviä toimitiloja. Ajanmukaisten viestintäkanavien omaksuminen.
Seurakuntalaisuuden, vapaaehtoistyön ja osallisuuden vahvistaminen.

