ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Yhteenveto, kaikki työalat

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa yhdessä seurakuntalaisten
kanssa toteuttaen, kirkolliset toimitukset. Avoin kirkko-toiminta, työalojen ryhmätoiminta, Raamattu-, Katekismus- ja
muu opetustoiminta. Verkostoituminen ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa (esim. kaupunki, hoivakodit,
päiväkodit ja oppilaitokset, herätysliikkeet, ekumenia, kuorot ja soitinryhmät, kulttuuritapahtumat, Yläkaupungin yö,
Jyväskylän Kesä, Toivolan Vanha Piha). Vuoden 2016 erityispiirteenä 1) seurakuntalaisuuden tukeminen, 2)
reformaation merkkivuoden aloitus 3) työyhteisön hyvinvointi. Seurakuntatyön toteutus resurssien mukaan.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

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

Arviointi:

4. TAVOITE

Seurakuntalaisuuden tukeminen
1. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja tehtävät työalojen tilaisuuksissa teemana (vanhemmuus,
kummius, lähimmäisyys, jumalanpalvelustehtävät, naapuruus, laulu- ja musiikkiryhmät keikoille)
2. Työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä kävelykadulla, Kirkkopuistossa yms. kohtaamassa
ihmisiä ja tekemässä hyvää (esim. Tasaus- ja YV-keräys)
1. Teemojen arviointi ryhmissä käytyjen keskustelujen pohjalta, osallistujien palaute
2. Osallistujien ja tapahtumien määrä sekä toteutuneen toiminnan ja kohtaamisten arviointi
Yleisesti ottaen kaikki kohtaaminen seurakuntalaisten kanssa on rohkaisemista ja tukemista
elämään seurakunnan yhteydessä. Lapsityössä tuettiin kummeja, nuorisotyössä haettiin tukea
kristittynä elämiseen raamiksen ja hiljaisuuden viljelyn kautta. Vapaaehtoistehtäviin ihmisiä on
kutsuttu ja osallistettu jumalanpalveluselämässä, musiikkityössä, nuorisotyössä painotus on em.
tehtävien lisäksi ollut isostoiminnassa ja kerhotyössä. Myös erilaisiin keräyksiin osallistumisessa
seurakuntalaisia on ollut mukana, mutta tähän pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Aseman pysäkin ja Kaupunginkirkon päivystäjissä on ilahduttavasti jonkin verran samoja ihmisiä,
mikä vahvistaa näiden kahden paikan yhteyttä ja Avoin kirkko-ajatusta.

Kaupunginkirkon roolin kehittäminen hengellisenä keskuksena
1. Rikkaan jumalanpalvelus- ja rukouselämän ylläpitäminen, runkona su 10-messu, viikkomessu,
nuorten messu sekä virsi- ja lauluhetket. Konserttitoiminta. Hiljaisuuden viljely.
2. Avoin kirkko - toiminnan edistäminen Kaupunginkirkossa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Aluksi läsnäoloa ja kuppi teetä viikkomessun yhteydessä.
1. Osallistujamäärät, toteutuneen toiminnan arviointi
2. Osallistujamäärät, kohtaamisten ja saadun palautteen arviointi yhdessä vapaaehtoisten
kanssa.
Kaupunginkirkon jumalanpalveluselämä on rikas ja monipuolinen. Suunniteltua viikko-ohjelmaa
täydensi jo vuonna 2015 käynnistetty Hiljaisuuden hetki, joka toimi vapaaehtoispäivystäjien
voimin säännöllisesti kevät- ja syyskaudella. Se kokosi viikottain kymmeniä kävijöitä
omaehtoiseen hiljentymiseen. Lahjaharjun jumalanpalveluselämässä vapaaehtoisten aktiivisuus
ilahduttaa erityisesti, myös kirkkokahvitoiminta. Kaiken kaikkiaan alueseurakunnan
jumalanpalveluksiin osallistuminen on ollut jo muutaman vuoden hienoisessa kasvussa.
Avoin kirkko-toiminta alkoi edetä Aseman pysäkin siirryttyä asluesrk:n vastuulle. Erityisesti tämä
on näkynyt pysäkin yhteydessä viikkomessuun sekä hiljaisuuden hetkeen. Tätä yhteyttä
jumalanpalvelus- ja rukouselämän sekä diakonian välillä on tarkoitus edelleen vahvistaa ja löytää
siihen uusia muotoja.
Opetustoiminta seurakuntalaisuuden tukena
1. Katekismusillat syyskaudella kirkoissa tai pappilassa sekä eri työmuodoissa: Mitä se on kristittynä eläminen tänään?
2. Ajankohtaisia, kirkollisia keskusteluaiheita kirkkokahveilla (kirkkovuoden teemat, lähetystyö,
liikkuva seurakunta, kirkko mediassa, ekumenia, ympäristö…)
1. Sisältöjen arviointia, osallistujamäärät ja palaute
2. Ohjelmallisuuden vaikutus kirkkokahveille osallistumiseen, teemojen ja vuorovaikutuksen
arviointi
Katekismusopetus sellaisenaan ei toteutunut, mutta sen sisällöt toki olivat esillä kaikessa
kohtaamisessa, kun koetettiin seurakuntalaisten kanssa opetella elämään ihmisiksi kirkon
yhteydessä. Kirkkokahveja järjestettiin noin kerran kuussa sekä Pappilassa että Lahjaharjussa.
Niidenkin ohjelmassa oli luterilaisen identiteetin, lähimmäisyyden ja kutsumuksen teemoja. esim.
Kauneimmat joululaulut, YV-keräys, uusien työntekijöiden siunaaminen, lähetystyö ja
kirkkovuoden ajankohtaiset aiheet. Ohjelmat pyrittiin pitämään tiiviinä, jotta myös vapaalle
yhdessäololle jäi aikaa. Viikkomessun kirkkokahvit järjestettiin kevät- ja syyskaudella viikottain
Aseman pysäkillä, ja tähän yhdistyi Papin tunti, jossa yhdessä keskustellen ajankohtaisasiat,
kirkkovuoden kulku ja lähimmäisenä eläminen saivat erityisesti paikkansa.Seurakuntalaisuutta
tuki myös Pappilan raamattupiirissä ja muissa ryhmissä esillä olleet teemat keskusteluissa ja
Reformaation merkkivuoden aloitus adventtina 2016

Toteutumiseen 1. I adventin jumalanpalvelusten kokonaisuus (messu Kaup.kko ja Lahjaharju, Hoosianna-kirkko,
tähtäävä keino 1 vesper) reformaation teemalla
Toteutumiseen 2. Reformaation teemat esillä eri työmuodoissa adventista lähtien
tähtäävä keino 2
1. Toteutuneen arviointi, osallistujien määrä ja palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Arviointi seurakuntalaisten palautteen perusteella

Arviointi:

Reformaation merkkivuosi aloitettiin adventin jumalanpalveluksilla, joissa teemaa avattiin, muttei
vielä kovin runsaasti. Vesper ei toteutunut, sen sijaan ihmisiä ohjattiin Taulumäelle, jonka piispa
toimitti. Reformaation teema oli painotetusti esillä ensimmäiselllä adventtiviikolla
SenioriFoorumissa, se keräsi runsaasti osallistujia ja herätti myönteistä keskustelua.
Reformaation teemojen esittely kirkon seinillä siirtyi vuoteen 2017, niin kuin teeman käsittely
muutenkin eri työmuodoissa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Alueseurakunnan ympäristötyöryhmän roolin kehittäminen aloitteellisena ja kannustavana toimijana
suhteessa 1) seurakuntalaisiin ja 2) seurakunnan organisaatioon sekä työhteisöön. Ympäristökasvatus
kaikissa työmuodoissa ja ikäryhmissä. Vihreiden ripareiden kriteerit käyttöön.
Ympäristötyöryhmän roolin kehittäminen aktiivisena toimijana jäi puolitiehen. Ryhmä kokoontui
vain muutaman kerran ja osallistui kirkon ympäristöpäiville Mikkelissä. Syksyllä tehtiin aloite
yhteistyötoimikunnalle, jotta seurakunta kannustaisi ja ohjaisi työntekijöitä vähentämään oman
auton käyttöä ja sen sijaan suosimaan julkista liikennettä sekä työmatkaliikuntaa. Aloite ei
Arviointi:
vuoden päättyessä ollut tiettävästi edennyt toiminnan tasolle. Yleisesti ottaen
ympäristökysymykset olivat kuitenkin esillä eri työmuodoissa: jumalanpalvelusten sanoituksissa,
diakonian ja Aseman pysäkin vaatekierrätyksessä, lapsityön retkitoiminnassa sekä vihreiden
ripareiden toimintamallissa. Reilun kaupan tuotteet ja kimppakyydit ovat arkipäivää, mutta
näissäkin meillä on jatkuvasti parantamisen varaa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
1) Reformaation merkkivuoden huomioiminen, 2) Suomi 100 vuotta. Alueseurakunnan toimitilojen saattaminen
asialliselle tasolle (Kaup.kko, Lohikoski-Lahjaharju, Ksrk-talo/Pappila)

