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YLEISEN SEURAKUNTATYÖN ESITTELYÄ 2017
-Jumalanpalveluselämä pyörii. Vierailevia saarnaajia käy muutamia. Perhekirkkoja, jotka alkavat
klo 11, on muutama sekä muutamia perinteeksi muodostuneita pyhiä kuten Herättäjän pyhä 2
kertaa, Rauhanyhdistyksen pyhä 2 kertaa, pari lähettivierasta. Joulu- ja pääsiäisaikoina on paljon
myös jumalanpalveluksia. Kevätkesällä messu Sarpatissa ja myös Ränssissä. Konfirmaatioita on
Tikkakosken osalla 2-3, joista ehkä yksi Taulumäellä. Taulumäelle tulee yksi Tikkakosken
vastaama iltamessu. Tavallisen messun paikalla pidetään muutamia normaalista messusta
poikkeavia jumalanpalveluksia. Koululaiskirkkoja on joulun alla ja keväällä koulun loppuessa, ehkä
joku muukin. Kirkkokahvien yhteydessä/jälkeen on myös joskus seuroja, infotilanteita, lauluhetkiä
ym.
-Muissa seurakuntatilaisuuksissa perinteiksi ovat muodostuneet Siioninvirsiseurat, Sanan ja
rukouksen illat, seurakuntaillat Kuikassa, Puuppolassa ja Nyrölässä. Kaikkiin näihin kolmeen piiriin
sekä Jylhänperälle liittyy kesällä lähetysnuotio ja joulunalla joululauluilta. Yksittäisistä
tilaisuuksista perinteiksi tulleita ovat Tuomaan tulet, hautausmaahartaus kesällä, pyhäinpäivänä ja
aatonaattona. Joulu- ja pääsiäisaikaan on omat tilaisuutensa: jouluna erityisesti joululauluihin
liittyen ja pääsiäisenä kirkkotilaisuuksia, mahdollisesti jonkinlainen pääsiäisnäytelmä. Gospelkonsertteja järjestetään 1-2. Tikkakosken Tohinoiden lauantaipäivässä olemme mukana.
Helluntaiseurakunnan kanssa on muodostunut tavaksi järjestää ekumeenisella rukousviikolla
yhteinen ilta sekä kirkko tohinaviikolla.
-Tikkakosken Rauhanyhdistyksellä on erittäin paljon toimintaa kaikenikäisten parissa. Vakiintuneen
tavan mukaan heillä on sunnuntaisin kirkossa seurat noin kerran kuussa. Kirkkoa käyttävät myös
Rauhanyhdistyksen kuoro harjoittelupaikkana ja siellä on heillä lasten pyhäkoulua viikoittain.
-Naisilla ja miehillä on omat ryhmänsä molemmilla. Naisten ilta kokoontunee kerran kuussa
pappilassa. Naisten iltapäivä on keväällä ja syksyllä. Miehillä on miesten saunailta kerran kuussa
Sarpatissa. Miehillä on Koivuniemessä yksi Miesten ilta keväällä yhdessä Palokan ja Vaajakosken
kanssa. Tikkakosken varuskunnan tiloissa järjestetään syksyllä, samantapainen, lyhempi ilta sekä
osallistutaan Keski-Suomen Miesten iltaan.
-Tarpeen tullen järjestetään muitakin yksittäisiä tapahtumia joko yhdessä jonkin muun tahon kanssa
tai sitten ihan itsekseen. Meidän tulee elää ajassa.
-Kotikäynti työtä tulisi kehittää jollain tapaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset,seurakuntaillat,seurat,sanan ja rukouksen illat,naisten ja miesten
kokoontumiset,yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa,hartauksia erilaisissa tilanteissa/tapahtumissa,yksittäistä
sielunhoitoa,tapaamisia,yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.Rauhanyhdistyksen toiminta vilkasta, itsenäistä.
Tavoittaa tikkakoskelaisia yhteisöllisesti mutta myös yksilöllisesti.Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekulaa-rissa
ajassamme.Kirkkomme täyttää 60 vuotta.Reformaatio 500 vuotta 2017.Suomi 100 vuotta.Toteutamme allaolevia
valitsemiamme seurakuntamme strategiasta otettuja ja kirkkoneuvoston tavotteita

TAVOITTEET 2017:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhla.
Toteutumiseen Kirkon juhlaviikko alkaa messulla 24.9. ja loppuu yhteiseen messuun 1.10.Juhlavuotta käyte-tään
tähtäävä keino 1 hyväksi saamaan ihmisiä kirkolle.
Toteutumiseen Luhter-luento kirkkokahveille.Lutherin virsiä tilaisuus.Helatorstai 25.5. (Ränssi?) ja uskonpuhd.
tähtäävä keino 2 muistopä.5.11. yhteiset messut.---Partiolaisten kanssa kaikille avoin yhteinen jp 6.12.
Osallistujamäärät. Tilaisuuksien laadun arviointi itsearviointina ja kyselemällä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujamäärät. Tilaisuuksien laadun arviointi itsearviointina ja kyselemällä.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.

Puhumme myönteisesti pakolaisista ja maahanmuuttajista.Tarvittaessa otamme rakentavasti
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1 kantaa omista arvoistamme käsin,jos hankausta syntyisi keskustellen tai muuten vaikuttaen.
Jos Puuppolaan palaa Vastaanottokeskus järjestämme kirkolle 1-2 yhteistä tilaisuutta.TAI PyToteutumiseen
tähtäävä keino 2 rimme järjestämään/kutsumaan alueemme maahanmuuttaneita kirkolle yhteiseen tilaisuuteen.
Toivottavasti voimakkaita negatiiviisia hankauksia ei synny. Jos näin käy arvioidaan toimimmeko
Arviointitapa ja todella näin ja pystyimmekö vaikuttamaan millään tapaa.
mittarit:
Järjestettiinkö tilaisuus. Paljonko osallistujia.Miten tilaisuus onnistui laadullisesti.
3. TAVOITE

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.

Toteutumiseen Paneelikeskustelu syksyllä kirkolla uskosta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tohinamarkkinoiden lauantaitorilla jaetaan hyvää reformaatioon liittyvää kirjasta,lehteä ym. ja
tähtäävä keino 2 pyitään saamaan hyviä keskusteluja.Ainakin toinen pappi koko ajan mukana.
Järjestettiinkö tilaisuus. Paljonko osallistujia.Miten tilaisuus onnistui laadullisesti.
Arviointitapa ja
mittarit:
Löydettiinkö hyvä jaettava.Syntyikö keskusteluja.
4. TAVOITE

Osallistava jumalanpalveluselämä.

Toteutumiseen Saada lisää vapaaehtoisia/työntekijöitä johonkin palvelutehtävään jumalanpalveluksessa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tehdä tuplapyhien ja muutamien arkipyhien jumalanpalvelukset rakenteeltaan hyvin yksinkertaitähtäävä keino 2 siksi ja käyttää laulamiseen muitakin kirjoja kuin virsikirjaa.
Saatiinko lisää väkeä palvelutehtäviin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutettiinko muutos.Kysellä palautetta sen laadusta.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Pitää esillä ympäristöasiaa.Luomakunnan sunnuntai.Kevät ja/tai syksy kirkonmäki siivoustalkoot. Sarpatti
kevätsiivous miesten saunaillan porukka.Valot pois kun ei tarvita.Ei turhia papereita. Lajittelu. Kimppakyydit
etusijalla.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Reformaatio 500 vuotta jatkuu edelleen 2018.Seurakuntavaalit 2018.Vakiinnuttaa seurakuntaviikkoa mikkelin-päivää
edeltävälle (kirkonvihkimisen päivä) viikolle.Kotikäyntityön vilkastuttamista 2019.

Jyväskylän seurakunta
TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017
TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ BUDJETINKOHTA
1072050000 KULUJEN LYHYT ESITTELY TILEITTÄIN:
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Vierailija
Vierailija
Henkilösivukulut

Palvelujen ostot
Papit
Esitteet
Erillisilmoitukset
Papit
Päivärahat
Vierailijat
Työntekijät
Vieraat
Kirkko- ym kyydit
Työyhteisökoulutus

1072050000

408300 Esiintymispalkkiot
408900 Muut palkat ja palkkiot

600
600

410000 Sairausvakuutusmaksut
412000 Eläkemaksut
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut

25
336
36

431000
431100
431200
437000
437100
437200
437600
437700
438600
439000

1000
300
400
3800
600
700
100
100
200
200

Puhelinpalvelut
Painatukset
Ilmoitukset
Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)
Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö
Ravitsemuspalvelut, muut
Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle
Koulutuspalvelut, henkilöstö
Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja
Vapaaehtoiset, luott.henk. koul. 439100 muut)
Musiikkivieras
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Palveluiden ostot - sisäiset
Emäntäpalvelut
448100 Sis. ruokapalvelukulut
Sisäiset vuokrat
449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut
Muuta
449400 Sis. muut kulut
Vuokrakulut
Vuokrat muualle
458000 Muut vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Pienhankinnat alue-srk
460000 Kalusteet
Toimistotarvikkeet alue-srk
464000 Toimistotarvikkeet
Kaupasta ostettu
467000 Elintarvikkeet
Esiintyjille
472600 Kukat
Materiaalia
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Käsikirjastoon
473300 Kirjat
Lehdet, tilattu
473400 Lehdet
Lahjat, joulujakelu
473500 Lahjakirjat ja -lehdet
Henkilökunnalle
473700 Henkilökunnan muistamiset
Vapaaehtoiset,
luottamushenkilöt
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Muuta
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
NETTOMENOT

200
900
800
400
300
150

837
900
1100
200
300
400
200
1000
200
200
153
17237
17237

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Seurakunnassa kirkkomusiikki levittää siipensä jokaisen työmuodon ylle. Vuosi 2017 on juhlavuosi monella tapaa;
oma kirkko 60 vuotta, Candelakuoro 70 vuotta, reformaatio 500 v juhlavuosi ja itsenäinen Suomi 100 vuotta.
Vuodelle 2017 painopisteeksi asetetaan erityisesti lasten ja koululaisten virsikasvatus, mutta myös koko väestön
virsikasvatus. Huomioidaan ilmestynyt, uusi virsikirjan lisävihko.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla. Reformaatio 500 vuotta. Itsenäinen Suomi 100 v.
Kirkon 60- vuotisjuhlaviikko syyskuussa 2017. Musiikkityö suunnittelee ja vastaa torstaipäivän
tapahtumista ja järjestää iltajuhlan kirkossa.
Järjestetään musiikki-ilta teemalla Lutherin ajatuksia musiikista ja virsikirjamme Luther-virret.
Juhlitaan myös omaa kuoroa, kirkkokuoromme (nyk. Candela-kuoro) on toiminut 70 vuotta.
Miten juhlaviikko suunniteltiin ja mitä tapahtumia pidettiin. Mitä illalla järjestettiin. Miten tiedotus
onnistui. Oliko väkeä tapahtumissa.
Miten tiedotettiin, kiinnostuivatko ihmiset, minkälainen tapahtuma oli, oliko osallistujia, oliko
esittäjiä. Miten kuoro juhlisti 70- vuotista taivaltaan.
Kristillinen kasvatus.
Virsilaulutunteja koululaisille. Kirkkomusiikkia tuodaan rohkeasti tarjolle ja käyttöön. Yhteisen
työnäyn etsiminen ja löytäminen muiden työalojen kanssa. Virsikirjan lisävihko tutuksi!
Musiikkituokioita lapsille ja nuorille; Jumalan sanan esillä pitämistä ja kristillisen perinteen
opetusta. Kirkkokäyntejä ja "urkusatuja" alle kouluikäisille.
Pidettiinkö virsitunteja koululla tai kirkossa. Löytyikö yhteinen tekemisen malli eri työalojen kanssa.
Järjestettiinkö lasten ja nuorten musiikkituokioita. Toteutuiko kirkkokäynnit ja urkusatutuokiot.
Osallistava jumalanpalveluselämä.
Tehdään jumalanpalvelusten kausisuunnitelma puolivuosittain. Luottamushenkilöitä kysytään
mukaan suunnitteluun ja suunnitelma laaditaan koko työyhteisönä yhdessä.
Muutama yhteinen, isompi juhla/ tapahtuma, jossa kaikenikäiset mukana. Järjestetään
virsimaraton uuden lisävihkon ilmestyttyä.
Tehtiinkö suunnitelma. Toteutuiko idea tehdä yhdessä, "rikkomalla" työmuotorajoja?
Toteutuiko isompi tapahtuma tai virsimaraton? Oliko osallistujia.
Yhteistyö Palokan alueseurakunnan kanssa.

Toteutumiseen Yhteinen harjoituspäivä tai -leiri Tikkakosken ja Palokan musiikkityön ryhmien kanssa.Yhteinen
tähtäävä keino 1 bussikyyti Kirkon musiikkijuhlille Helsinkiin toukokuussa 2017.
Toteutumiseen Konsertti yhteisvoimin Palokan kirkossa ja Tikkakosken kirkossa (kevät/joulukonsertti?).
tähtäävä keino 2
Toteutettiinko harjoitusleiri. Järjestyikö yhteinen matka musiikkijuhlille Helsinkiin. Oliko osallistujia.
Arviointitapa ja
mittarit:
Miten tiedotus kohtasi kuulijat. Pidettiinkö konsertit. Oliko kuulijoita.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Noudatamme hyväksyttyä ympäristöohjelmaamme. Huomio erityisesti kopioinnin vähentämiseen!

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
2018: Kuorotoiminnan virittelyä eri alueseurakuntien kesken ja myös eri yhteistyötahojen kanssa. Vakiintunut kerhoja kouluikäisten musiikkikasvatustyö jatkuu. Kanttorin koulukäynnit/ virsitunnit edelleen säännöllisesti.
Aluekappalaisen 60-vuotisjuhlallisuudet! 2019: Jyväskylän seurakunta (yhdistynyt kaupunki- ja maasrk) 10 vuotta!

BUDJETTI 2017 ---------- TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNNAN MUSIIKKITYÖ
TOIMINTATUOTOT 0 €
TOIMINTAKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
408300 Esiintymispalkkiot
Pääsiäisen musiikkitapahtumat 150
Joulukonsertit 150
Muut konsertit 100
Messuavustajat 400
408400 Toimituspalkkiot
Sijaiskanttoripalkkiot
Henkilösivukulut
PALVELUJEN OSTOT
431000 Puhelinpalvelut
431100 Painatukset
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut (soittimien huolto)
437000 Matkakustannukset
437100 Matkakustannukset
437200 Matkakorvaus, muut (Esiintyjille)
437400 Majoituspalvelut (henkilöstö)
437500 Majoituspalvelut, muut
437600 Rav.palvelut
437700 Rav.palvelut, muut
438600 Kuljetuspalvelu muille (kuoron retki)
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
PALVELUIDEN OSTOT
448100 Sis. ruokapalvelukulut (kuoron harjoitusleiri)
448200 Sis. leirimaksukulut (kuoroleiri)
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
464000 Toimistotarvikkeet
467000 Elintarvikkeet (lapsikuoro, musiikkitilaisuuksien kahvitus)
472600 Kukat (konsertteihin)
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.
473200 Kuva- ja äänimateriaali
473300 Kirjat (kuorojen nuotit, jumalanpalvelusmusiikki ym.)
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
NETTOMENOT

8900 €
8900 €

800

700
496

200
400
500
1000
100
300
200
1000
100
500
500
100

500
200
54
300
100
100
150
400
200

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Päiväkerhotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Pyrimme antamaan Tikkakosken alueseurakunnan alueella asuville lapsille kattavasti kristillistä kasvatusta. Tämä
tavoite kattaa päiväkerhot, pyhäkoulut sekä yhteydet päivähoitoon. V. 2017 huomioimme Reformaation
merkkivuoden, oman alueseurakunnan 60-vuotisjuhlan sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Monipuolisen kristillisen kasvatuksen antaminen lapsille tuoden esille uskon ja kristilliset
arvot.
Päiväkerhotoiminnalle ja ja pyhäkoululle tehdään selvät ja tarkat viikkosuunnitelmat. Päivähoidon
kanssa yhteistyötä raamattuhetkissä ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Päiväkerhoilla, pyhäkouluilla ja päivähoidon uskontohetkillä suunnitelmien mukaiset Raamatun
kertomukset ja rukoukset ohjelmassa.
Seurataan, onko Raamatun kertomukset käyty läpi, onko rukoukset opeteltu ja lasten mielipiteet
opitusta haastattelemalla.
Päivähoidon tapahtumat ja tilaisuudet arvioidaan osallistumisen ja ohjaajien mielipiteiden
perusteella.
Reformaation, oman kirkon ja Suomen juhlavuosien huomioiminen vuoden aikana.
Seurakuntalaisten osallistaminen juhliin.
Kevätkaudella kerhojen ohjelmiin kirjataan viikoittain opetusta Lutherista teemasta Armoa! käsin.
Syksyllä oman kirkon juhlapäivä ja Suomen itsenäisyysjuhlateema ohjelmaan.
Kokoseurakunnallisesti pidämme yhteisen teemapäivän keväällä reformaation puitteissa ja
syksyllä muskarimessun Suomen 100-vuotisjuhlan merkeissä.
Seurataan, miten viikko-ohjelma on toteutunut kerhoissa reformaation ja Suomen 100-v. juhlan
osalta.
Osallistujamäärät kertoo, miten juhlia on pidetty esillä ja miten seurakuntalaiset ovat sisäistäneet
juhlat osallistuessaan seurakunnan toimintaan.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.

Toteutumiseen Kutsumme maahanmuuttajalapsia mukaan päiväkerho- ja pyhäkoulutyöhön.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestämme laululeikkituokioita Puuppolan turvapaikkakeskukseen.
tähtäävä keino 2
Olemmeko saaneet lapsia mukaan kerhotoimintaan? Lukumäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistuvatko ja miten suurin joukoin lauluhetkiin?
4. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen Kutsumme seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan lapsityön tapahtumia.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Otamme lapset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan perheiden kirkkohetkiä, juhlavuoden
tähtäävä keino 2 ohjelmaa (Lasten teesit) ja rukousopetusta.
Kirjaamme muistiin, missä lapset ovat olleet mukana, toteutamme Lasten teesit reformaation
Arviointitapa ja puitteissa.
mittarit:
Rukousopetus toteutetaan tehden oma rukouskirja - onko tehty? Mitä lapset ovat oppineet
(tarkkailu ja keskustelut)?
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Käytetään mahdollisimman paljon sähköisiä viestimiä. Energian säästö aina kun mahdollista. Suositaan
yhteiskyytejä. Jätteiden lajittelu ja lajittelun opettelu lasten kanssa. Luonnon materiaalit käyttöön.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Uuden strategian tavoitteet huomioidaan perustyössä lasten parissa. Kehitetään työtä Jäsen 360 huomioiden.
Taataan kristillinen kasvatus Tikkakosken alueella.

BUDJETIN PERUSTEET 2017/ Päiväkerho, Tikkakoski
TOIMINTATUOTOT:
318000 Leirimaksut
Päiväleirien leirimaksut
TOIMINTAKULUT:
408700 Palkkiot
Leiriavustajien palkkiot
Henkiläsivukulut
430000 Postipalvelut
Postimaksut syntymäpäiväkortteihin, kutsuihin, leirikirjeisiin
431000 Puhelinpalvelu
Lapsityönohjaajan ja lastenohjaajien puhelinkulut
437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
5 x lapsityöntekijöiden ajokilometrikorvaukset, ei perhekerhoihin
437100 Matkakustannukset(kotimaa, koulutus)
Matkakulut neuvottelupäiville ja mahdoll. lisäkoulutuksiin
437200 Matkakorvaus muille kuin henk.kunnalle
Mahdollinen pyhäkoulunopettajan kulukorvaus
437400 Majoituspalvelut, henkilöstö
Yöpymiset neuvottelupäivillä (kaksi lastenohjaajaa)
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö
Ruokailumaksut neuvottelupäivillä, lapsityön kesäkahvit
437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Pyhäkoulunopettajien kevät- ja jouluruokailut
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Lapsityön tapahtuman esiintyjä (esim. Taika-Petteri)
448100 Sis. ruokapalvelukulut
Leiriruokailut, 3-vuotissynttärit, kokousruokailut
458000 Muut vuokrat
Sarpatin vuokrat (Lasten leirit)
462000 Muut koneet ja laitteet
Mahdolliset kännyköiden uusimiset
464000 Toimistotarvikkeet
Päiväkerhon osuus toimistotarvikkeista
467000 Elintarvikkeet
3-vuotissynttärit, pyhäkoulujen tarjoilut,
vanhempien kahvitukset, leipomiset kerhoissa ym.
472600 Kukat
Kukat tarjoilupöytiin, mahdolliset muistamiset
472700 Kynttilät
Alttarikynttilät kerhoihin, joulukynttilät ym.
472900 Suojavaatteet
Suojavaate lastenohjaajille

1260

400
132
200
800
1600
400
100
180
450
100
750
2000
500
400
100

400
120
50
450

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Kaikki askarteluvälineet, lelut, pelit ym materiaali päiväkerhoihin, pyhäkouluun, ja leireille
473300 Kirjat
Kirjat lasten käyttöön, opetuskirjat työntekijöille ja pyhäkoulunopettajille
473400 Lehdet
Ammattilehdet kirkolle, Pyhäkoululehti pyhäkoulunohjaajille
473500 Lahjakirjat ja –lehdet
Mahdollisesti lahjaksi ostettava kirjallisuus
473700 Henkilökunnan muistamiset
Pienet joululahjat lastenohjaajille ja pyhäkoulunohjaajille
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Muut mahdolliset muistamiset
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kasetit, CD-levyt ja patterit, laudat askarteluun

Menot yhteensä 12 760 €
Nettomenot
11 500 €

2000

778
300
150
150
100
150

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Perhekerhotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Tuemme kotien kristillistä kasvatusta ja perheiden jaksamista arjessa. Huomioimme reformaation, oman kirkon ja
Suomen juhlavuodet.

TAVOITTEET 2017:
Monipuolisen kristillisen kasvatuksen tukeminen perheiden parissa korostaen kristillistä
uskoa ja arvoja.
Toteutumiseen Perhekerhojen ohjelmaan kirjataan tavoitteet ja menetelmät perheiden tukemiseksi. Korostamme
tähtäävä keino 1 rukouksen merkitystä.
Toteutumiseen Erilaisissa perhetapahtumissa ja vanhempien illoissa selkeästi kristillinen sanoma esille.
tähtäävä keino 2
Seurataan, onko tapahtumien opetuksessa ollut esillä Raamatun kertomukset, rukoukset ja
Arviointitapa ja arvomaailma.
mittarit:
Lukukauden päättyessä listataan kertomukset ja rukoukset, jotka on käyty läpi perhetyön
tapahtumissa.
Reformaation, oman kirkon 60-v. juhlan ja Suomen 100-vuotisjuhlan huomioiminen vuoden
2. TAVOITE
aikana. Seurakuntalaisten osallistaminen juhliin.
Toteutumiseen Kevätkaudella korostetaan reformaation teemaa Armoa! Syksyllä oma juhlapäivä lapsi- ja
tähtäävä keino 1 pehetyöllä sekä Suomen itsenäisyyden teema esillä.
Toteutumiseen Perheiden osallistuminen ja osallistaminen kokoseurakunnallisiin juhliin sekä oman kirkon 60tähtäävä keino 2 vuotisjuhliin.
Ohjelmiin kirjattujen opetus- ja hartaustuokioiden toteutuminen?
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallitujamäärät toimivat mittarina, miten seurakuntalaiset ovat sisäistäneet juhlien merkityksen ja
arvon.
Perheiden tukeminen heidän arjessaan. Ennaltaehkäisevän työn tekeminen, jotta perheet
3. TAVOITE
välttyvät kriisiytymiseltä.
Toteutumiseen Tukea arkeen -toiminnan jatkaminen perheiden parissa tarpeen mukaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Perhetapahtumien ja -tilaisuuksien lisääminen.
tähtäävä keino 2
Palautteen kerääminen perheiltä toimintakausien päättyessä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistujamäärät - lisääntyvätkö vai syövätkö toisiaan, kun tilaisuudet lisääntyvät. Suullinen
palaute.
Maahanmuuttajatyö perheiden parissa.
4. TAVOITE
1. TAVOITE

Toteutumiseen Kutsumme maahanmuuttajia mukaan seurakunnassa jo olevaan perhetyöhön.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kuuntelemme maahanmuttajaperheiden toiveita seurakunnan toiminnasta pitäen kuitenkin kiinni
tähtäävä keino 2 kristillisestä sanomasta ja arvomaailmasta.
Saammeko aikaan yhteistä toimintaa? Osallistujamäärät, tilaisuuksien määrät?
Arviointitapa ja
mittarit:
Syntyisikö jotain uutta yhteisen toiminnan pohjalta?
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Sähköiset viestimet käyttöön yhä enemmän. Energian säästö aina kuin mahdollista. Suositaan yhteiskyytejä
tapahtumiin. Jätteet lajitteluun!

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Uudet strategian tavoitteet huomioidaan perheiden parissa. Kehitetään työtä Jäsen 360 huomioiden. Tuetaan
perheitä arjessa jaksamisessa ja kristillisessä kasvatuksessa.

BUDJETIN PERUSTEET 2017/ Perhekerho, Tikkakoski
TOIMINTAKULUT:

437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)
5 x lapsityöntekijöiden ajokilometrikorvaukset perhekerhoihin

1200

458000 Muut vuokrat
Sarpatin vuokrat, perhetaoahtumat, vanhempien illat

300

464000 Toimistotarvikkeet
Perhekerhon osuus toimistotarvikkeista

50

467000 Elintarvikkeet
Perhekerhojen tarjoilut, vanhempien illat, perhetapahtumat

1450

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Kaikki askarteluvälineet, lelut, pelit ym materiaali perhekerhoihin

1500

NETTOMENOT 4 500 €

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Järjestämme varhaisnuorille kerho-, leiri-, ja retkitoimintaa ja nuorille olo- ja nuorteniltoja ja leirejä ja retkiä.
Painopisteenä on 5-8 luokkalaisille suunnattu toiminta. Ko. ikäryhmälle suunnattua toimintaa lisätään ja kehitetään
edelleen. Toiminnassa huomioidaan reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet.

TAVOITTEET 2017:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja
Toteutumiseen 1. Sunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja käynnistetään toiminta, jossa Raamatun Sanan ja
tähtäävä keino 1 Luterilaisen opin tutkiminen on keskiössä.
Toteutumiseen 2. 5.-8. luokkalaisille suunnatussa toiminnassa teemme Raamatun sanaa tutuksi käyttämällä
tähtäävä keino 2 Raamatun kertomuksia hartauksissa.
1. Saadaanko toiminta aloitettua.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteutuuko.
1. TAVOITE

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

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja
1. Pyrimme löytämään ja tarjoamme nuorten toteutettavaksi mahdollisimman paljon erilaisia
tehtäviä toiminnassamme ja otamme nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun.
2. Panostamme 5-8 luokkalaisille suunnattuun toimintaan ja erityisesti poikien mukaan saamiseen
ko. toimintaan.
1. Kantavatko nuoret vastuuta työn toteuttamisesta aikaisempaa enemmän ja onnistutaanko
luomaan sellainen toiminnan- ja työnsuunnittelun tapa, jossa nuoret ovat mukana.
2. Llisääntyykö 5-8 luokkalaisten ikäryhmän ja erityisesti ikäryhmän poikien osallistuminen
seurakunnan elämään.
Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista

Toteutumiseen 1. Kaikessa toiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa pidämme esillä kristillistä uskoa ja kristillisiä
tähtäävä keino 1 arvoja opetuksen ja/tai hartauselämän kautta.
Toteutumiseen 2. Lisätään oppituntivierailuja alakouluissa.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Lisääntyykö oppituntivierailujen määrä.
4. TAVOITE

Osallistava jumalanpalveluselämä

Toteutumiseen 1. Edistämme eri-ikäisten nuorten osallistumista jumalanpalvelusten suunnitteluuun ja
tähtäävä keino 1 toteuttamiseen.
Toteutumiseen 2. Annetaan nuorille vastuuta hartauselämästä kaikessa toiminnassa.
tähtäävä keino 2
1. Toteutuuko?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Toteutuuko?
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Kehitetään kierrättämistä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksia nuorisotyön tiloissa ja opetetaan nuoria
käyttämään kehitettyjä mahdollisuuksia. Pyritään käyttämään uudelleen vanhoja tavaroita.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Toiminnan jatkumon kehittäminen niin, että kaiken ikäisille on olemassa heille sopivaa toimintaa ja siirtyminen eri
ikäryhmille suunnatusta toiminnasta toiseen on luontevaa ja helppoa. Tavoite on, että missään ikävaiheessa nuoret
eivät tipu pois seurakunnan toiminnasta.

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA
VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN BUDJETIN 2017 PERUSTELUT
TUOTOT
TUOTOT YHTEENSÄ 5065€
317000 RUOKA- JA KAHVIMAKSUT 190€
Viranhaltioiden ateriavähennykset leireiltä
318000 LEIRIMAKSUT 2340€
Kaksi nuorten leiri 18 henkeä, 20€/hlö= 720€
Kolme varhaisnuorten leiriä 18 henkeä/leiri, 30€/hlö= 1620€
319000 RETKI- JA MATKAMAKSUT 1875€
Varhaisnuortenretki 15 osallistujaa 30€/hlö= 375€
Maata näkyvissä festarit retki 15 osallistujaa, 100€/hlö =1500€
319400 KERHOMAKSUT 660€
Kahden kokkikerhon materiaalimaksut 22 osallistujaa, 30€/hlö =660€
KULUT
KULUT YHTEENSÄ 21165€
408200 KERHONOHJAAJIEN PALKKIOT 2106€
Kolme varhaisnuorten leiriä 9 isosta, 34€/isonen= 306€
Kaksi kokkikerhoa 4 ohjaajaa, n. 30 kerhokertaa, 9€/kerta= 1080€
Kaksi puuhakerhoa, 4 ohjaajaa, n. 30 kerhokertaa, 6€/kerta= 720€
408300 ESIINTYMISPALKKIOT 200€
10- synttäri esiintyjä
Leirien erityisohjelmat
410000 SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 48€
412000 ELÄKEMAKSUT 646€
414000 MUUT SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT 69€
431000 PUHELINPALVELUT 250€
Kahden viranhaltijan puhelinpalvelut
437000 MATKAKUSTANNUKSET (KOTIMAA, VIRKAMATKAT) 3560€
Viranhaltijoiden matkakulut, virka-ajot 4700km x 0,43€/km = 2021€
Viranhaltijoiden päivärahat, leirit ja retket 31pv x 40 = 1240€
Viranhaltijoiden johtajalisät, leirit ja retket 14pv x 18 = 252€
437200 MATKAKORVAUS MUILLE KUIN HENKILÖKUNNALLE 300€
Esiintyjien matkakorvaukset
437400 MAJOITUSPALVELUT, HENKILÖSTÖ 400€
Maata näkyvissä retken majoitus ja Nuori 2017 koulutuspäivien majoitus
437500 MAJOITUSPALVELUT MUUT 1000€
Maata näkyvissä festareiden majoitus
438600 KULJETUSPALVELUT MUILLE KUIN OMALLE HENKILÖSTÖLLE 2000€
Leirien ja retkien kuljetus osallistujille. 10-synttäri kuljetus
439000 KOULUTUSPALVELUT, HENKILÖSTÖ 200€
Kasvatuksen päivien osallistumismaksu yhdeltä viranhaltijalta
440500 MUSIIKKI- JA OHJELMAPALVELUT 2300€
Retkien liput, kerhonohjaajien virkistysmaksut, esiintyjämaksut, Pienryhmätoiminta
448100 SIS. RUOKAPALVELUKULUT 2900€
Sarpatin leirien ruokamaksut, nuorisotyöntapahtumien tarjoilut, 10-synttäri tarjoilut
448800 SIS. MAJOITUSKULUT 300€
Leirien majoituskulut
449400 SIS. MUUT KULUT 550€
Sarpatin vuokra eri luokkien ryhmäytyksistä
458000 MUUT VUOKRAT 600€
Koulun liikuntasalin vuokra sählykerholle
467000 ELINTARVIKKEET 1400€
Kokkikerhojen materiaali, ruoka tarjoilut

473100 OPETUSVÄLINEET JA KERHOTARVIKKEET 900€
473200 KUVA- JA ÄÄNIMATERIAALI 200€
473300 KIRJAT 200€
473400 LEHDET 200€
473500 LAHJAKIRJAT JA –LEHDET 100€
473800 LAHJAESINEET JA HUOMIONOSOITUKSET 100€
474000 MUUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 636€
NETTOMENOT 16100€

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Tikkakosken alueseurakunnassa rippikoulutyö toteutetaan päivä-, leiri ja lähiopetusrippikouluina. Rippikoulujaksoon
kuuluu seurakuntaan tutustumisjakso, jonka tarkoituksena on tehdä oman aluseurakuntamme lisäksi myös
reformaation merkkivuosi tutuksi, korostamme vuonna 2017 myös kirkon 60-vuotisjuhlaa sekä Suomen 100-vuotista
itsenäisyyttä. Hyvällä rippikoulutyöllä pyritään mahdollistamaan tulevaisuuden aktiivinen osallistuminen.
Rohkaisemme nuoria kestävään kristilliseen uskoon läpi elämän. Isoskoulutus on myös oleellinen osa rippikoulutyötä
ja rippikoulun toimintaa.

TAVOITTEET 2017:
Nuorten kristillinen kasvatus on tärkein tehtävämme ja tuemme siinä koteja koko
rippikouluvuoden ajan
Toteutumiseen Panostamme rippikouluinfon merkitykseen ja korostamme siinä erityisesti koko rippikoulu vuoden
tähtäävä keino 1 kestävää kokonaisuutta.
Toteutumiseen Selkeytämme rippikoulukortin käyntien kokonaisuutta ja panostamme yhteisiin
tähtäävä keino 2 jumalanpalveluksiin.
Miten infotilaisuus sujui, tuliko keskustelua?
Arviointitapa ja
mittarit:
Vanhempien palaute
1. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Perusajatuksena on "Yhdessä tekemisen kirkko."
Toteutumiseen Muutamme isoskoulutuksen muotoa osallistavammaksi ja jumalanpalveluselämä painottuu
tähtäävä keino 1 sunnuntaisin tapahtuvassa koulutuksessa hyvin voimakkaasti
Toteutumiseen Annamme isosille enemmän vastuuta ja kutsumme heitä entistä voimakkaammin yhteisen
tähtäävä keino 2 toiminnan kehittämiseen ja tekemiseen. Toimimme itse mahdollistajina tässä
Isosilta saatu palaute ja osallistumisaktiivisuus
Arviointitapa ja
mittarit:
Isosten määrän kehittyminen ja heiltä saatu palaute
2. TAVOITE

Pyrimme käyttämään monipuolisesti eritapoja toteuttaa rippikoulutyötä ja otamme
huomioon erilaiset oppijat
Toteutumiseen Opetamme monipuolisesti kristinuskon perusteita ja tuomme evankeliumin sanoman selkeällä
tähtäävä keino 1 tavalla kaikille nuorille.
Toteutumiseen Käytämme isosten osaamista entistä enemmän yhteisissä työskentelyissä
tähtäävä keino 2
Palautekeskustelut syksyllä rippikoulytyötä tekevien viranhaltijoiden kanssa
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistuivatko isoset yhteisiin työskentelyihin?
3. TAVOITE

4. TAVOITE

Pyrimme rakentamaan luottamusta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja nuorten välille.
Kutsumme nuoria osallistumaan toimintaan rippikoulun jälkeenkin
Aloitamme infoamisen jo rippikouluaikana ja jatkamme sitä aktiivisesti myös syksyllä

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsumme nuoria osallistumaan henkilökohtaisesti seurakunnan toimintaan.
tähtäävä keino 2
Aloittavien rippikoululaisten määrä sekä isosten määrä ja aktiivisuus
Arviointitapa ja
mittarit:
Lopullisten isosten määrä ja yleinen nuorten aktiivisuus seurakunta elämässä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Vihreät riparit ovat yhteisesti sovittu ajatus Jyväskylän seurakunnassa ja mekin Tikkakoskella sitoudumme
tähän. Pyrimme luomaan kestävän kehityksen näkökulmaa myös omalla esimerkillämme ja toiminnallamme.
Pyrimme avoimeen keskusteluun nuorten kanssa ympäristö asioissa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Teemme nuorten näköistä rippikoulutoimintaa ja otamme isosia vielä aktiivisemmin osaksi rippikouluvuotta. Pyrimme
selkeyttämään rippikouluvuoden kokonaisuutta ja luomaan käsityksen, että se kestää vuoden. Nuorten seurakuntaan
sitoutuneisuuden lisääminen on oltava voimakasta, koska nykyinen aktiivisuus ei anna kaikkille elämän kestävää
suhdetta kirkkoon. Tämän eteen on tehtävä voimakkaasti työtä.

Perustelut Tikkakosken rippikoulutyön budjettiin 2017
Tuotot
362000 Jumalanpalveluskolehdit
150
Rippikoulujen konfirmaatiojumalanpalveluksista kerättävät kolehtituotot rippikoulutyön hyväksi
TUOTOT YHTEENSÄ 150 €
Menot
408700 Palkkiot
500
Haapaniemen toisen yövahdin palkkio sekä muutaman ylimääräisen isosen palkkio
Henkilösivukulut
165
437400 Majoituspalvelut, henkilöstö
300
Kaikkien Tikkakosken rippileirien päivärahat rippikoulutyöntekijöille jyvitysten mukaan
438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö
150
438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle
600
Kuljetuskustannukset isoskoulutusleireille ja mahdolliset rippikoulukotikierrokset
439000 Koulutuspalvelu, henkilöstö
300
Neuvottelupäivien osallistumiskustannus
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
600
Rippikoulutoiminnan puitteissa järjestetyt ohjelmat.
448100 Sis. ruokapalvelut
1500
Isoskoulutuksen uudistaminen ja ruokatarjoilut koulutuksista, 9 sunnuntaita ja ateriat.
Vanhempainiltojen ja muiden rippikoulutapahtumien tarjoiluja leirikeskuksissa
448200 Sis. leirimaksukulut
800
Leirikeskustilojen sisäiset leirimaksut rippikoulutapahtumia (esim. isosleirit) varten
448800 Sis. majoituskulut
700
Isoskoulutukseen osallistujien majoituskustannukset
467000 Elintarvikkeet
100
Rippikoulutapahtumien, isoskoulutuksen ja vanhempainiltojen tarjoilu. Leiriherkut ja palkinnot.
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
200
Rippikouluissa käytettävään opetusmateriaaleihin (esim. rukoushelmet), ja rippikoulun
havaintomateriaali. Rippikoulussa on myös kannustettava luovaan oppimiseen, joten on perustelua
käyttää opetusmateriaalia monipuolisesti.
473300 Kirjat
150
Rippikoulua koskevan peruskirjallisuuden sekä ääni- ja kuvamateriaalin hankinta. Tässä erityisesti
viimeisimmät rippikoulua ja oppimista koskevat julkaisut.
473500 Lahjakirjat ja lehdet
285
Isosten materiaalin tuottamiseen tarvittava aineisto. Opas on tarkoitus antaa omaksi kaikille isosille.
n. 25 isosta.
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
100
Aikuisrippikoululaisten ja isosten muistaminen tai jokin muu mahdollinen lahja rippikoulussa
ansioituneille nuorille. Esimerkiksi kirja tai ristikoru
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ

6450 €

NETTOMENOT

6300 €

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
1. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. Erityishuomion kohteena ovat muista
kulttuureista tulevat. 2. Viikottainen ryhmätoiminta ja kertaluonteiset juhlat, retket, leirit ja muut tapahtumat. 3.
Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja ylläpito. 4. Yhteistoiminta muiden diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa,
kuten Tikkakosken Lähiverkko ja SPR (vastaanottokeskus ja Lähiverkkotoiminta). 5. Vuoden 2017 juhlavuosiaiheita
pidetään esillä eri tilanteissa läpi vuoden. Osallistutaan yhdessä muiden työalojen kanssa Tikkakosken
alueseurakunnan ja koko Jyväskylän seurakunnan yhteisiin juhlatapahtumiin.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
Uskonkysymysten ja kristillisen uskon tarjoaman toivon esillä pitäminen hartauksissa ja
keskusteluissa. Valmistaudutaan keskustelemaan myös muiden uskontojen edust. kanssa.
Uusi, seurakuntalaisen luotsaama keskustelupiiri tarjoaa foorumin käsitellä vapaasti uskoon ja
elämään liittyviä syviä kysymyksiä.
Palaute ja rohkeus käsitellä myös uskon ja arvokysymyksiä.
Osallistujien määrä ja keskustelun vilkkaus.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
Tuemme maahanmuuttajia tarvittaessa aineellisesti ja henkisesti. Vierailemme
vastaanottokeskuksessa ja kuulemme tarpeista, joihin voisimme vastata.
Kutsumme maahanmuuttajia ja kantaväestöä yht. kokoontumisiin kirkolle ja leirikeskuksiin.
Annamme mahdollisuuden myös maahanmuuttajille esitellä ja harjoittaa omaa kulttuuriaan.
Palaute vastaanottokeskuksesta.
Yhteistyön jatkuminen ja kehittyminen.
Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Kutsutaan seurakuntalaisia yhteiseen työhön suunnitteluvaiheessa esim. viikkotoimintakauden
alkaessa.
Luovutamme seurakuntalaisille vastuuta innovoimistaan työkokonaisuuksista. Esim.
ruokailutapahtumat tai uusi keskustelupiiri.
Vapaaehtoisten vastuunottajien määrä ja toiminnan vakiintuminen.
Palaute seurakuntalaisilta ja osallistujilta.
Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana.
Nimikkolähetyskohteiden ja -työn esilläpito kaikessa toiminnassa. Vapaaehtoisten
kannatusvarojen keruu viikkotoiminnan ja tapahtumien kautta.
Ajankohtaisten,lähetystyöhön liittyvien asioiden seuraaminen ja välittäminen seurakuntalaisille.
Lähetysvieraat.Yhteydenpito omiin nimikkokohteisiin vapaaehtoisen srk:laisen toimesta.
Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja vapaaehtoisten määrä.
Palaute seurakuntalaisilta ja lähetystietoisuuden määrä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Työntekijän ja seurakuntalaisten kouluttautuminen ympäristöasoissa. Esim. osall. Mustankorkean retkelle.
Jätteiden lajittelu, kertakäyttöastioiden välttäminen. Kierrätysyhteistyö työtuvan ja SPR:n Kirpparin välillä
jatkuu. Kestävän kulutuksen teemat esillä toiminnassa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Diakoniatyön jakaminen seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Sukupolvien yhdistäminen toiminnassa.
Yhteistyö muiden diakoniaa sivuavien toimijoiden kanssa. Maahanmuuttajien tukeminen ja toimiminen
sillanrakentajana heidän ja kantaväestön välillä. Kansainvälisyyskasvatus oman työn puitteissa.

Talousarvioehdotus vuodelle 2017. Jyväskylän seurakunta/Tikkakosken aluesrk
DIAKONIATYÖ

Tili

Tilin nimi

Esitys
€

Perustelu

318000

TUOTOT
Leirimaksut

600

319000
362000
365000

Retki- ja matkamaksut
Jumalanpalveluskolehdit
Myyjäistuotot

1800
200
600

Leiri Koivuniemessä 3 pv 10 h a´45 €, Sarpatissa 1 pv
10 h a´15 €. Arvio ja toteuma 2015.
Retki 50 h a´35 €, retki 30 h a´10 €.
Arvio ja toteuma 2015
Vapaaehtoisten järjestämä ruokailu diak.avustuksiin.
Toteuma 2015.

3200

408100

Tuotot yhteensä
TOIMINTAKULUT
Asiantuntijapalkkiot

408300

Esiintymispalkkiot

300

410000
412000
414000

9
118
13
120
200
100
1000

Syntymäpäiväkutsut 100 kpl a´1.20 €
Toteuma 2015
Syntymäpäiväkutsujen painatus (Cramo) a´ 1 €
Arvio ja toteumat edellisiltä vuosilta.

300

437200
437700
438600
439000

Sairausvakuutusmaksut
Eläkemaksut
Muut
sosiaalivakuutusmaksut
Postipalvelut
Puhelinpalvelut
Painatukset
Omat
virkamatkakustannukset
Omat
koulutusmatkakustannukset
Matkakorvaukset muille
Ravitsemuspalvelut muille
Kuljetuspalvelut muille
Koulutuspalvelut henkilöstö

Esim. asiantuntijaluennot leireillä tai
viikkotoiminnassa.
Esiintyjät, mm. YV-konsertissa tai vanhemman väen
syntymäpäivillä.
Laskuri
Laskuri
Laskuri

439100

Koulutuspalvelut muille

200

448100

Sis. ruokapalvelut

3200

448200
448900
449400
462000
464000
467000
472600
473100

Sis. leirimaksut
Sis. kopiointimaksut
Sis. muut kulut
Muut koneet ja laitteet
Toimistotarvikkeet
Elintarvikkeet
Kukat
Opetusvälineet ja
kerhotarvikkeet
Kuva- ja äänimateriaali
Kirjat
Lehdet

800
6
10
200
80
150
150
50

Yksittäiset koulutuspäivät, jotka eivät sisälly
koulutussuunnitelmaan.
Esim. esiintyjien matkakorvaukset.
Retkiruokailu 50 h a´15-19 €.
Retkien linja-autokulut.
Suunnitelmaan kuulumattomat, myöhemmin tietoon
tulevat hyödylliset koulutukset.
Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden
koulutuspäivät.
Tilaukset emäntäpalvelulta viikkotoimintaan ja
tilaisuuksiin. Toteuma ja arvio edellisten vuosien
perusteella.
Leirit Koivuniemi 3 pv 10 h. Sarpatti 1 pv 10 h.
Kopiot leirillä Koivuniemessä
Toteuma 2015
Esim. puhelimen akun vaihto tai puhelimen hankinta.
Arvio
Nopeasti tarvittavat elintarviketäydennykset.
Onnittelu-, koristelu- ja surunvalittelukukkia
Esim. ompelu- ja kutomisvälineitä työtuvalle.

80
150
45

Uuden musiikin hankintaan.
Uuden ammattikirjallisuuden hankintaan.
Diakonia lehden vuosikerta kirkolle 1 kpl

430000
431000
431100
437000
437100

473200
473300
473400

120

100
900
800
200

473500

Lahjakirjat ja –lehdet

200

473800

Lahjaesineet ja
huomionosoitukset
Muut aineet, tarvikkeet ja
tavarat
Diakonia-avustukset
Toimintakulut yhteensä
NETTOMENOT

100

474000
483000

300
5500
15500
12300

Syntymäpäiväkirjat, joulumuistiaiset vapaaehtoisille
jne.
Esiintyjät, vapaaehtoiset ja esim. syntymäpäivän
viettäjät.
Toteuma 2015.
Arvio viime vuosien perusteella.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

LÄHETYSTYÖ

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Pidämme esillä oman alueseurakuntamme nimikkolähetystyötä: Mikko ja Pia Pyhtilää ja seurakuntatyötä
Tansaniassa. Vapaaehtoisvaroin tuemme kummikoululaisia Kolumbiassa ja lisäämme määrän neljään. Tikka-koski
tulee saamaan uudet nimikkolähetit Kylväjän kautta. Myös Työtuvan kummikouluja Israelissa palestiinalais-alueella
pidämme esillä.Työtupatoiminnan, kolehtien, myyjäisten ja erilaisten tapahtumien avulla keräämme varoja
lähetystyölle. Yhteisissä jumalanpalveluksissa rukoilemme erityisesti näiden kohteiden puolesta. Lähettivieraita käy
muutamia Tikkakoskella. Pyrimme saamaan alueeltamme edustajia kesä lähetysjuhlille.

TAVOITTEET 2017:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhla.
Toteutumiseen Ma 25.9. päivästä vastaaminen kirkkomme 60-vuotisjuhlaviikkoon liittyen.Päivälle esim. koulutähtäävä keino 1 vierailuja.Illalle "Rukous ja Pyhä Henki"-ilta yhdessä seurakunnan lähetystiimin kanssa.
Toteutumiseen Reformaatio 500 vuonna painotamme erityisesti lähetyksen (myös sisälähetys) sisäistä, petähtäävä keino 2 rimmäistä tarkoitusta:usko,armo,Kristus.---Koko Suomen evl. kirkon lähetystyötä esille.
Kuinka päivä onnistui. Oliko osallistujia. Sisällöllinen arviointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kuinka lähetyksen sisäistä puolta saatiin esille,että se on vielä tärkeämpää kuin ulkonainen. Miten
onnistuimme esittelemään koko kirkon lähetystyötä ja tietenkin omia nimikkokohteita.
Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
2. TAVOITE
1. TAVOITE

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

Pidämme esillä luontevalla, heidän vakaumustaan kunnioittavalla tavalla kristillistä uskoa
pakolaisille ja maahanmuuttajille kirkkovierailujen yhteydessä ja/tai joissain muissa tilanteissa.
Lahjoitamme muutaman satasen pakolaisten Puuppolan vastaanottokeskukselle ja/tai toimitamme
heille tavaralahjoituksia.
Kuinka tässä onnistuttiin. Syntyikö näitä tilanteita.
Tehtiinkö lahjoituksia todella.
Lähetyksen vapaaehtoiskannatuksen ja tietoisuuden lisääminen.

Toteutumiseen Pyrimme lisäämään lähetyksen rahallista vapaaehtoiskannatustamme.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Selkeän, yksinkertaisen nimikkolähetti ja -kohteiden esitteen tekeminen.
tähtäävä keino 2
Lisääntyikö vapaaehtoiskannatus euroissa vai ei.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tehtiinkö esite ja levitettiinkö sitä.
4. TAVOITE

Järjestämme syksyllä isommat lähetysarpajaiset. Kohde valitaan myöhemmin.

Toteutumiseen Mobiilisoimme vapaaehtoisiamme myymään näitä arpoja.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Arpajaisten myynnin yhteydessä voi luontevasti kertoa tuosta kohteesta ja näin tehdä sitä
tähtäävä keino 2 tunnetuksi.
Saatiinko vapaaehtoisia myyjiä. Saatiinko arpoja myydyksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kerrotiinko myydessä myös ko. kohteesta ja mahdollisesti lähetyksestä yleisemminkin.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Suosimme Reilunkaupan tuotteita ja pyrimme käyttämään käsitöissä kierrätysmateriaaleja. Vältämme
kertakäyttötuotteita ja turhaa kopiointia. Lajittelemme jätteet asianmukaisesti.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Lisätä Kolumbian kummikoululaisten määrä viiteen 2018.Järjestää paneelikeskustelu lähetykseen liittyen. Lisätä
Kolmbian kummikoululaisten luku kuuteen 2019.

Tikkakosken alueseurakunta
Lähetystyön talousarvioesityksen perustelut 2017

Tili

Tilin nimi

€

Käytön perustelu

437100

Matkakustannukset

200

437200

Matkakorvaus muille kuin omalle
henkilökunnalla

200

439100

Koulutuspalvelut
(luottamushenk., vapaaeht.,
muut)
Sis. ruokapalvelukulut

150

Vapaaehtoisten
koulutuspäivämaksut

650

Ruokailutapahtumien ja
kokoustarjoilujen kustannukset

Toimintakulut yhteensä
Nettomenot

1200
1200

448100

Työntekijän osallistuminen
koulutuksiin
Vapaaehtoisten kuljetukset esim.
lähetystapahtumiin

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN AUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

KOKO ALUESEURAKUNTA

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Evankeliumia esillä sanan ja sakramenttien, kristillisen kasvatuksen, diakonian, lähetyksen ja musiikin kautta osana
Jyväskylän seurakuntaa.Mukana Tikkakosken alueen ihmisten elämän arjessa ja juhlassa.Toteutamme
perustehtävää unohtamatta tarttua tarvittaessa kiinni nopeastikin uusiin haasteisiin.Työntekijätilanne hyvä ja samoin
tilamme.Sarpatin säilyminen seurakunnan omistuksessa tärkeää.Kirkkomme täyttää 60 vuotta. Reformaatio 500
vuotta.Suomi 100 vuotta.Toteutamme alla olevia valitsemiamme seurakuntamme strategiasta nousevia ja
kirkkoneuvoston tavotteita.

TAVOITTEET 2017:
Tikkakosken kirkon 60-vuotisjuhla, reformaation 500-vuotisjuhla ja Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhla.
Toteutumiseen Toteutamme kirkon 50-vuotis juhlaviikon su 24.9.-su 1.10. siten,että työmuodot vastaavat vuotähtäävä keino 1 rollaan su 24.-pe 29.9. ja la 30.9.-su 1.10. vastaamme yhdessä.Meidän tärkein juhla 2017.
Toteutumiseen Jokainen työmuoto sisällyttää omaan toimintaansa suunnittelemallaan tavalla reformaatio 500
tähtäävä keino 2 vuotta ja Suomi 100 vuotta teemaa.
Miten juhlaviikko onnistui. Oliko osallistujia. Oliko sisältö onnistunut.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kuinka suunnitelmat toteutuivat ja onnistuivat.Oliko kiinnostusta. Oliko osallistujia.
1. TAVOITE

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

Tuemme maahanmuuttajien elämää ja olemme sillanrakentajia eri väestöryhmien välillä.
Puhumme myönteisesti pakolaisista ja maahanmuuttajista.Tarvittaessa otamme rakentavasti
kantaa omista arvoistamme käsin,jos hankausta syntyisi keskustellen tai muuten vaikuttaen.
Jos Puuppolaan palaa Vastaanottokeskus järjestämme kirkolle 1-2 yhteistä tilaisuutta.TAI Pyrimme järjestämään/kutsumaan alueemme maahanmuuttaneita kirkolle yhteiseen tilaisuuteen.
Toivottavasti voimakkaita negatiiviisia hankauksia ei synny. Jos näin käy arvioidaan toimimmeko
todella näin ja pystyimmekö vaikuttamaan millään tapaa.
Järjestyikö tapahtuma.Oliko osallistujia.Oliko sisältö hyvä.
Keskustelemme rohkeasti uskosta ja arvoista.
Tuomme selkeästi toiminnassamme ja työssämme kristillisen arvopohjamme.Yhteinen ristirii-pus
ja/tai paita työntekijöille,luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille ostettavaksi edullisesti.
Hankimme ja järjestämme yhdessä yhteiseen varastoon kirkolle edullisia raamattuja, virsikirjoja ja
katekismuksia, joita voimme antaa tarvitseville.
Arvioimme itse ja kysymme myös mukana olleiden arviota näkyikö toiminnassamme kristillinen
arvopohjamme.
Hankittiinko raamattuja ym. Oliko niillä kysyntää.
Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
Puhumme niin työntekijät kuin luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset,osaltamme,myönteisesti seurakunnasta ja siitä mitä se tarjoaa.Tuomme esiin myönteistä kuvaa seurakunnnasta ja kirkosta.
Mietimme työntekijät ja luottamushenkilöt tahoillamme ja erityisesti yhdessä yhteisiä,todellisia,
realistisia vastuunkantamisen muotoja.Muutama yhteinen kokous asian tiimoilta.
Itsekukin kysyy erityisesti itseltään toiminko näin. Toimivatko kaikki työntekijät todella näin.
Järjestettiinkö näitä kokoontumisia. Syntyikö ideoita. Päästiinkö jopa toteuttamaan.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Toteutamme keväällä ja/tai syksyllä kirkonmäen sekä keväällä myös Sarpatin haravointitalkoot. Pidämme
ympäristöasiaa esillä. Lajittelu. Kopiointi vähemmäksi. Sähkön säästöä. Kimppakyytejä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Kirkollisvaalit 2018.Vakiinnuttaa seurakuntaviikkoa mikkelinpäivää edeltävälle viikolle. 2019 yitetään vilkastuttaa
kotikäyntityötä.

