ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto, kaikki työalat

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä
seurakuntalaisten kanssa. Avoin kirkko -toiminta, Sanan äärellä. Säännöllinen viikkotoiminta, ryhmät,
musiikkitilaisuudet, ihmisten diakoninen kohtaaminen. 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

Kasteopetus ja kristillinen kasvatus kaikissa työmuodoissa

Toteutumiseen 1. Kasteteemaiset tilaisuudet: perhekerho, rippikoulu + vanhempainillat, musiikkitilaisuudet.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Pieni kurssi arjen kristillisyyteen.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuneen sisällön ja laadun arviointia.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Osallistujien lukumäärä, heiltä saatu palaute

Arviointi:

2. TAVOITE

Läpileikaten kasteopetus ja kristillinen kasvatus oli osa kaikkea työtämme. Erityisesti
varhaiskasvatuksessa toteutettiin suunniteltuja kasteteemaisia tilaisuuksia. Rippikoulutyössä
teemaa lähestyttiin koko perheen näkökulmasta, kun vanhempia kutsuttiin rippikoulun eri
vaiheissa yhteisiin tilanteisiin. Jumalanpalveluselämän näkökulmasta katsoen kasteopetus näkyi
saarnoissa, pitämällä esillä ajatuksia siitä, mitä tarkoittaa kristittynä eläminen, kastettuna,
lähimmäisen osaan kutsuttuna.
Pieni kurssi
arjen kristillisyyteen tai muukaan kokoava opetus- tai luentotoiminta ei toteutunut, vaikka toki
tämän mukaisia ajatuksia nousi esille raamattupiireissä sekä muissa pienryhmissä. Erityisesti
papiston osalta toimintavuotta leimasi henkilöstöresurssien vajaus, suurimman osan vuodesta oli
vähintään yksi pappi virkavapaalla.
Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden avulla
1. Työntekijöiden kouluttaminen verkkoviestinnässä ja sosiaalisen median käytössä.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Ajantasaisen sisällön tuottamista alueseurakunnan internetsivuille.
tähtäävä keino 2
1. Some-aktiivisuuden määrän ja sisällön kehittymisen arviointi
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Viestintäalan osaajien konsultointi

Arviointi:

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

Eri työmuodoissa opeteltiin sosiaalisen median käyttöä. Facebook-sivusto on tällä hetkellä ainakin
Kaupunginkirkolla (koko alueserk), varhaiskasvatuksella, nuorisotyöllä ja nuorilla aikuisilla.
Nuorisotyöllä oli käytössä myös NettiSaapas, erityisnuorisotyön tavoittavana työkaluna.
Lähetystyön tiimi piti yhteyttä Facebookilla yhteyttä nimikkolähetteihin. Fb osoittautui käteväksi
yhteydenpitovälineeksi myös ystävyysseurakuntamme Debrecenin kanssa. Seurakunnan uusia
nettisivuja opeteltiin myös ottamaan haltuun, vaihtelevalla menestyksellä, mutta tapahtumatietojen
siirtäminen kalenteriohjelmasta nettiin ei vielä ehtinyt muodostua rutiiniksi.

Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyöhön rohkaiseminen
1. Avoin kirkko toiminnan käynnistäminen Kaupunginkirkossa jo olemassa olevan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan ympärille vapaaehtoisia kirkkopäivystäjiä mukaan kutsuen.
2. Seurakuntalaisten osallistaminen jumalanpalveluselämän ja eri työmuotojen tehtäviin,
suunnitteluun ja toteutukseen.
1. Toteutuneen arviointi ja osallistujien palaute.

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

2. Osallistujien määrän kehittyminen.
Avoin kirkko-toiminta 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.
Seurakuntalaisten
osallistaminen toteutui eri työmuodosssa verrattain hyvin. Jumalanpalvelustehtävien äärellä
kokoontui 10-20 hlöä kuukausittain, tämä joukko toimi aktiivisesti jumalanpalvelustehtävissä. Eri
työmuodoilla on omat vapaaehtoisensa, tosin varsinkin varttuneempi väki osallistui tehtäviin ja
vastuunkantoon monenkin työmuodon toiminnoissa. Diakoniatiimi järjesti hartauskoulutuksen
vapaaehtoisille, isostoimintaan ja muihin nuorisotyön vapaaehtoistehtäviin osallistui osallistui n. 80
nuorta.
Seurakunnan läsnäolo ja näkyminen toimintaympäristössä
1. Työntekijät ja seurakuntalaiset mukana Tasauspäivinä ja Yhteisvastuutapahtumissa
kävelykadulla ja Kirkkopuistossa sekä kulttuuritapahtumissa.
2. Yhteistyö vanhustyön sekä nuorisodiakonian hankkeessa, koulujen ja vanhusten hoitolaitosten
kanssa
1. Tilanteiden määrä sekä kokemukset ja ihmisiltä saatu palaute.
2. Mitä läsnäolosta ja yhteistyöstä on seurannut?

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
Arviointi:
kanssa, jossa olemme viime vuosina pyrkineet olemaan mukana ainakin joulun alla ja
pääsiäisenä. Ehkä resurssivajauksesta johtuen antimme jäi tällä kertaa vähäiseksi.
Vanhustyön hanke päättyi vuoden lopussa, sen lähiverkko- ja kerhotoiminnasta osa jatkuu
hankkeen jälkeenkin, yhteistyössä suuren vapaaehtoisjoukon kanssa. Yhteistyö koulujen ja
vanhusten hoitolaitosten kanssa oli jatkuvaa ja rakentavaa.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Suosimme reilua kauppaa sekä kevytliikennettä ja joukkoiliikennevälineitä. Vältämme turhaa kulutusta,
kierrätämme. Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän uudelleen nimeäminen. Ympäristöteemat esillä julistusja kasvatustoiminnassa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Alueseurakunnan tilatarpeisiin vastaaminen (seurakuntakoti, alueina Keljo, Lutakko, Lohikoski, Kangas).
Osallistuminen mahdolliseen mediamissioon 2016. Reformaation juhlavuosi ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla
2017.

