ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO
Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 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.Kaikkiaan pyrkimys tavoittaa tikkakoskelaisia
laajasti,mutta myös yksilöllisesti, ja ennenkaikkea pitää esillä evankeliumin sanomaa
ajassamme.Yhteislauluun,yksinäisyydestä pois vetämiseen,kirkkokahvittajien lisäämiseen,pääsiäisen sanoman
esilläpitämiseen,kirkonmäen kevät- ja syksy siivoustalkoisiin,uudet luottamushenkilöt toimiin,seurakunnan
Mediamissioon mukaan.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Ymmärrämme monipuolisen musiikin merkityksen ja vaalimme yhdessä laulamisen
perinnettä.
1.Järjestämme kesällä yhteisiä lauluiltoja kirkon/pappilan pihassa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Järjestää kevätpuolella ja syyspuolella gospel-konsertti, joka kokoaa väkeä eri ikäluokista.
tähtäävä keino 2
1.Katsotaan jälkeenpäin toteutuiko ja mikä oli osanotto.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Katsotaan jälkeenpäin toteutuiko ja mikä oli osanotto.

Arviointi:

Kesällä lauluiltoja järjestettiin joka toinen keskiviikko. Kävijämäärät jäivät melko pieniksi (välillä 28), koska ilmat olivat melko huonoja. Tällainen toiminta ei "mene läpi" yhtenä kesänä. Ehkä
ilmoittelua voisi parantaa. Puskaradio paras. Jatkuvuus ja sinnikkyys ovat tärkeitä jos haluaa
jatkaa.Voisko tässä löytää joitain yhteistyökumppaneita?
Keväällä
oli kenialainen Nicholaes harmonies gospel-lauluryhmän konsertti kirkossa. Siinä väkeä olisi
odottanut olevan enemmän ja ryhmä oli tasokas. Oliko arki-ilta sitten huono? Syksyllä gospelkonsertti jäi järjestämättä.Täytyy vuonna 2016 kutsua valtakunnan tason gospelmuusikko
konsertoimaan.

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen 1.Pidämme esillä sitä, että seurakunnan tilaisuudet ovat avoimia kaikille eli matala kynnys ja
tähtäävä keino 1 avoimet ovet.Rohkaista ihmisiä tulemaan niin työntekijät kuin aktiivisemmat seurakuntalaiset.
Toteutumiseen 2.Otamme yhteyttä hautauksen jälkeen alueseurakunnassamme haudattujen läheisiin
tähtäävä keino 2 (puoliso,äiti/isä,jossain tapauksessa lapsi), jotka asuvat Tikkakoskella.
1.Itsetutkistelu ja arviointi, onko näin toimittu ja onko siinä onnistuttu.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Katsotaan vuoden 2015 jälkeen, onko näin toimittu.
2. TAVOITE

Arviointi:

Seurakunnan avoimuutta on pidetty esillä luonnollisella tavalla toiminnassa. Uskoisin että
tilaisuuksiimme ei ole korkeaa kynnystä tulla, jos on halua tulla. Ilmoituksia useista tapahtumista
viedään kauppojen ilmoitustauluille ja kirkon ilmoitustaulu tavoittaa yllättävän paljon. Facebookissa
olisi varmaan kehitettävää. Henkilökohtainen kutsu oikeaan saumaan on paras ja nimenomaan
tilaisuuksissa, tapahtumissa käyneiden levittämä.
Täytyy tunnustaa, että
tämä hieno tavoite on jäänyt täyttämättä suurimmalta osalta. Luonnostaan kutsumme aina
haudatun omaisia kiitosteluun jumalanpalvelukseen hautausta seuraavaan sunnuntaihin.Kutsut
pyhäinpäivän messuun lähetetään aina. Tätä yhteydenottoa tavalla tai toisella tulisi pyrkiä
kehittämään.

3. TAVOITE

Saada lisää vapaaehtoisia kirkkokahvien järjestämiseen.

Toteutumiseen 1.Kysyä oikeilta, sopivilta henkilöiltä ja ryhmiltä.Vaatii pelisilmää.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Sopia uusien luottamushenkilöiden kanssa avustamisessa jumalanpalveluksessa ja
tähtäävä keino 2 kirkkokahvien järjestämisessä.
1.Onko saatu lisää kahvinkeittäjiä vai ei?
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Jälkeenpäin nähdään onnistuttiinko tässä.

Arviointi:

4. TAVOITE

Uusia kirkkokahvien järjestäjiä ei ole juurikaan tullut. Ehkä kirkkokahvien laittaminen ei ole
ensimmäisiä kysymyksiä kirkkoon tuleville. Valitettavastii niiden järjestäminen jää pienehkön
ryhmän vastuulle, ja niitä on kuitenkin vuodesta toiseen reilut parikymmentä vuoteen. Myöskään
aika sunnuntaiaamuisin ei ole välttämättä paras mahdollinen. Tätä tavoitetta ei tule haudata, vaan
se vaatii jatkuvaa kilvoittelua. Myös kirkkokahviemme päävastaava Vuokko Vilpunaho tekee
omalla paikallaan tätä "etsimistyötä" tilaisuuden tullen.
Melko moni luottamushenkilöistämme oli vuoden mittaan avustamassa jumalanpalveluksessa.
Jotkut useamminkin. Kirkkokahvien keittämiseen heitä harvemmin on ehkä kysyttykään, jos toki
liki ammattilaisiakin löytyy.
Järjestää ihmisiä tavoittava hiljainen viikko, jolloin työntekijät lähtevät liikkeelle, kuten
parina edellisenäkin vuotena.
1.Vaatii hyvän idean,suunnitelman ja tekijät.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Sopivan liikuteltavalla porukalla ja ohjelmalla voisi mennä useampaankin paikkaan kuin kouluille
tähtäävä keino 2 ja kirkkoesitykset.
1.Jälkeenpäin nähdään onko onnistuttu.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Jälkeenpäin nähdään onko onnistuttu.
Työntekijäryhmä ideoi,suunnitteli ja toteutti RistinTie kärsimysnäytelmän Raamatunhahmojen
pohjalle, varsin pienellä rekvisiitalla, esittäjien itsensä laatimilla lyhyillä kerronnoilla Jeesukseen
kärsimyshistoriaan liittyen ja varsin pienellä harjoittelulla. Tämä oli kolmas kerta peräkkäin ja
vastaanotto on aina ollut hyvä ja näin Jeesuksen kärsimys- ja ylösnousemus ovat esillä lyhyen
tiivistetyllä tavalla, monille varmaan ainoan kerran hiljaisella viikolla.
Arviointi:
Toteuttamistapa ja kuljetettava rekvisiitta on helppo siirtää paikasta toiseen. Esiintymisiä ei ollut
muuta kuin ala-asteilla ja yläasteella sekä kirkossa, kuten aiemminkin. Sen esittämisessä vielä
useammassa paikassa olisi kyllä oma haasteensa, tai pitäisi olla ueampi esittäjä. Vuoden 2016
hiljainen viikko jää kärsimysnäytelmän suhteen väliin, mutta iltakirkkoja on joka illalle ja kouluilla
on hartauksia ja lapsityöllä pari kirkkohetkeä. Sanoma on esillä!
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Pitää esillä ympäristöasiaa.Kevät ja syksy kirkonmäki siivoustalkoot.Sarpatti kevätsiivous miesten saunaillan
porukka.Valot pois kun ei tarvita.Ei turhia papereita.Lajittelu.Kimppakyydit etusijalla.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Vuonna 2017 mikkelinpäivänä Tikkakosken kirkko täyttää 60 vuotta, joka on erityisesti meidän oma, paikallinen juhlaaikamme.Tuona vuonna on myös uskonpuhdistuksen juhlavuosi ja Suomi täyttää 100 vuotta, joita kumpaakaan ei voi
ohittaa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Musiikkityö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Musiikki kutsuu ja yhdistää tikkakoskelaisia jumalanpalvelusten, kuorojen ja kasvatuksen keinoin. Painopisteinä ovat
virsikasvatus ja musiikin käyttö ulospäin suuntaavassa viestinnässä.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Virsi- ja lauluperinteen vahvistaminen

Toteutumiseen Virsikasvatusta kouluissa ja kuorotoiminnan elvyttämistä, leirejä lapsille ja aikuisille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Uusien ja nykyisten ryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin
tähtäävä keino 2
Kävijäseuranta ja keskustelu
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

2. TAVOITE

Koululla virsitunteja on pidetty 2.luokkalaisille virsikirjojen jakamisen yhteydessä. Nyrölässä myös
koko koululle. Kuorotoiminta on ollut vuonna 2015 kasvusuunnassa. Kevätpuolella toimi Candela
kuoro ja yksi lapsikuororyhmä (koululla). Syksyllä alkoi toinenkin lapsikuororyhmä ja nuortenkuoro
kirkolla. Kuorot ovat vahvasti mukana jumalanpalveluselämässä. Candelan kanssa pidettiin
syksyllä harjoitusleiripäivä Sarpatissa. Musiikkitilaisuuksissa (pääsiäismusiikki-ilta ja kauneimmat
joululaulut) on ollut runsaasti väkeä. Yhteislaulutilanteet on koettu mieluisiksi ja niitä on toivottu
lisää!

Alueseurakunnan musiikin näkyminen ja kuuluminen mediassa

Toteutumiseen Virsi- ja laulutapahtumista mainostaminen aktiivisesti
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistoiminta muiden alueen toimijoiden kanssa
tähtäävä keino 2
Kävijäseuranta ja keskustelu
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

Musiikkitilaisuuksien mainostaminen ulospäin ei ole ollut erityisen suurieleistä tai aktiivista.
Kuorolaisten kautta sanaa on levitetty ja puskaradiokin on toiminut kiitettävästi. Yhteistoimintaa on
ollut Tikkakosken naislaulajien ja mieslaulajien kanssa, samoin veteraanitalon väen kanssa. Kouluja päiväkotiyhteistyö on jatkunut entiseen malliin. Myös lapsikuoron kokoontuminen koululla on
lisännyt yhteistyötä koulun kanssa. Väkeä on ollut hyvin liikkellä musiikkitapahtumissa, varsinkin
kirkolla.

3. TAVOITE

Musiikkitapahtumien toteutus

Toteutumiseen Pääsiäisajan ja joulun musiikin suunnittelu
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Muut konsertit ja lauluillat
tähtäävä keino 2
Kävijäseuranta ja keskustelu
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

4. TAVOITE

Pääsiäisajan ja joulun musiikin suunnittelu tapahtui pääpiirteittäin kanttorin toimesta. Ja vastuu
toteutuksesta oli kanttorin harteilla. Joulun kauneimpiin lauluihin palkattiin avustajia
säestystehtäviin. Se oli hyvä kokemus ja lievitti työtaakkaa. Musiikkityö ei järjestänyt vuonna 2015
muita konsertteja. Rippikoulutyön musik camp-tapahtumassa kanttori oli mukana. Tikkakosken
musiikkityössä vuosi 2015 oli eräänlaista "sisäänajoa ja tutustumista" työntekijävaihdoksen
tapahduttua marraskussa 2014.

Monipuolisuuden säilyminen alueseurakunnan musiikkityössä

Toteutumiseen Kerhonohjaajien palkkaaminen lasten harrastamista palvelemaan
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyö eri työmuotojen edustajien kanssa
tähtäävä keino 2
Keskustelu
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Kerhonohjaajia ei ole käytetty / palkattu lasten harrastuksiin. Lapsikuorossa pari lasten äitiä on
ollut avustamassa harjoituksissa ja esiintymisissä ilman varsinaista palkkaa. Musiikkityö on
kaikissa seurakunnan työmuodoissa mukana.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Lasten ja nuorten ympäristökasvatus musiikkitoiminnassa. Turhien autoilujen unohtaminen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Vireä ja nuorekas musisoiva seurakunta.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Lasten kristillinen kasvatus ja lapsiperheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa on keskeisin tavoitteemme.
Toimimme tämän päämäärän saavuttamiseksi päivä- ja perhekerhoissa, pyhäkoulussa ja myös päivähoidon
puitteissa "rohkeasti hengellisesti, reilusti väliitäen". Tuemme toiminnallamme lapsiperheiden syrjäytymistä ja
eriarvoisuutta sekä pyrimme ennaltaehkäisemään perheiden kriisiytymistä.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kristillisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen huomioiden lapsen lähtökohdat.

Toteutumiseen Järjestämme päiväkerho- ja pyhäkoulutoimintaa kotihoidossa oleville sekä toimimme yhteistyössä
tähtäävä keino 1 päivähoidon kanssa.
Toteutumiseen Toiminta suunnitellaan ottaen huomioon lapsen kehitys. Lapsi saa kristillistä tietoa ja kasvatusta.
tähtäävä keino 2
Kävijämäärät ja palaute vanhemmilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Yhteiset keskustelut ja palautteet myös päivähoidolta.

Arviointi:

2. TAVOITE

Olemme toteuttaneet kristillistä varhaiskasvatusta runsaasti vuoden 2015 aikana. Päiväkerhoissa
on ollut vuoden aikana n. 120 lasta, mikä on iso määrä alueseurakunnassamme. Olemme
saaneet sekä vanhemmilta että päivähoidolta paljon positiivista palautetta, että työ on
merkityksellistä ja myös lapsille mieluisaa. Syksyn aikana käsittelimme runsaasti myös
Sibeliuksen elämää ja musiikkia kristillisestä näkökulmasta ja kausi päättyi Sibeliusnukketeatteriesitykseen. Pyhäkoulutyö on toiminut Puuppolassa ja lapsia on siellä käynyt
keskimäärin 8 lasta/ pyhäkoulu. Ohjaajat ovat innokkaita työssään, työ koetaan merkityksellisenä.
Lapset ovat pääsääntöisesti kouluikäisiä, joten he ovat ilmeisesti itse innokkaita tulemaan
pyhäkouluun.
Perhetyö: Toiminnan kehittäminen kristillisessä hengessä, kirkkohetkien jatkaminen ja
kehittäminen sekä perheiden tukeminen arjessa.
Ihmisten kohtaamiseen ja auttamiseen on järjestettävä aikaa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Riittävä koulutus, jotta taidot ja motivaatio säilyy ja kehittyy.
tähtäävä keino 2
Kirjallinen palaute vanhemmilta keväällä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Riittävä ja motivoiva koulutus.

Arviointi:

Perhetyötä on tehty monella sektorilla. Näkyvin työmuoto on perhekerhot, joissa kävijöitä on ollut
runsaasti. Vanhemmat ovat palautteissaan ilmoittaneet olevansa erittäin tyytyväisiä toimintaan.
Kirkkohetket ovat vetäneet myös paljon kävijöitä ja sekä lapset että vanhemmat ovat pitäneet
tapahtumista. Perheiden tukeminen "Tukea arkeen"-toiminnan kautta on jatkunut, mutta emme ole
pystyneet tarjoamaan apua niin paljon kuin pyyntöjä on tullut. Toiminta koetaan tärkeäksi ja
merkitykselliseksi perheiden arjen jaksamisen kannalta. Työmuoto on ennaltaehkäisevää
perhediakoniatyötä. Myös neuvolan kautta on perheitä tullut alueseurakuntamme perhetyön piiriin,
mistä iloitsemme kovasti. Kaupungin lapsiperheiden parissa toimivilta työntekijöiltä olemme
saaneet paljon ihmettelyä ja kiitosta tekemästämme työstä.

3. TAVOITE

Ehtoollis- ja kastetietouden lisääminen työntekijöiden piirissä sekä sen siirtäminen
perheille.
Koulutuksen järjestäminen työntekijöille ja pyhäkoulunopettajille ehtoolliseen ja kasteeseen liittyen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteinen suunnittelu kaste- ja ehtoolliskasvatuksen antamisesta (keinoista ja tavoista)
tähtäävä keino 2 lapsiperheille.
Onko koulutusta saatu tarpeeksi?
Arviointitapa ja
mittarit:
Vanhempien haastattelu ja keskustelut: miten toiminta on vaikuttanut perheissä?

Arviointi:

Sekä pyhäkoulunohjaajat että lastenohjaajat ovat saaneet vuoden aikana sekä kaste- että
ehtoolliskoulutusta. Lapsityönohjaaja on kiertänyt vuoden aikana kaikissa perhekerhoissa
pitämässä "Viimeinen ehtoollinen"- draamahetken, jossa perheet ovat ikään kuin osallistuneet
viimeiselle aterialle opetuslasten mukana. Sen jälkeen olemme keskustelleet ehtoollisesta
vanhempien kanssa. Kasteopetusta on annettu perhekerhojen aloitushartauksissa. Monet
vanhemmat ovat kertoneet, että saivat ihan uutta tietoa ehtoollisesta ja kasteen merkityksestä ja
moni on sanonut, että ovatkin nyt valmiita antamaan lapsellekin ehtoollisella leivän ja viinin.

Kaikkien Tikkakosken alueseurakunnan alueella asuvien lasten kristillisen kasvatuksen
turvaaminen.
Toteutumiseen Riittävästi yhteistyötä päivähoidon kanssa. Tuemme uskonnollis-katsomuksellisen orientaation
tähtäävä keino 1 toteutumista raamattuhetkien ja erilaisten tapahtumien puitteissa.
Toteutumiseen Yhteinen toiminta myös kaupungin, neuvolan ja MLL:n kanssa jatkuu.
tähtäävä keino 2
Yhteiset palaverit päivähoidon, kaupungin, neuvolan ja MLL:n henkilökunnan kanssa. Palautteet
Arviointitapa ja heiltä.
mittarit:
Lapsilta saatu suullinen palaute ja osallistuminen tapahtumiin.
4. TAVOITE

Arviointi:

Päivähoidon kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Alueseurakunnan alueen päiväkodeissa on vierailtu
säännöllisesti. Pääsiäisen aikaan lisäksi lastenohjaajat vierailivat ryhmittäin kaikissa
päiväkodeissa ja näihin tapahtumiin osallistuivat myös perhepäivähoitajat. Joulukirkot järjetettiin
kirkossa ja kauempana sijaitseviin päiväkoteihin järjestettiin jouluhartaudet. Kouluunlähtevien
lasten siunauskirkot ovat valtaisia tapahtumia. Yhteensä näihin osallistui keväällä lähes 600
henkeä. Alueseurakuntamme osallistuu myös neuvolan järjestämään perhevalmennukseen, jolloin
on mahdollisuus kertoa seurakunnan perhetyöstä. Lapsityönohjaaja osallistuu myös Tikkakosken
alueellisiin perhekeskusverkoston kokouksiin, joissa käsitellään yhteisesti alueen lapsiperheiden
tukemista. Seurakunta on saanut paljon positiivista palautetta ja kiitosta tekemästään perhetyöstä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Energian säästäminen: Turhien valojen ja virtojen sammuttaminen, jätteiden lajittelu, tavaroiden
uusiokäyttö, luonnonmateriaalien käytön lisääminen. Enemmän leikkiä, vähemmän tavaraa!

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Kristillisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen laadukkaasti koskien kaikkia Tikkakosken alueseurakunnan
lapsiperheitä. Toiminnan järjestäminen siten, että se houkuttaa perheitä sekä ehkäisee syrjäytymistä ja
eriarvoistumista (ilmainen toiminta). Vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja kiitollisuus itsenäisyydestä

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Nuorisotyön viikkotoiminta koostuu matalankynnyksen oloilloista, nuortenilloista ja isoskoulutuksista. Lisäksi pidetään
yökahvilaa kerran kuussa yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Varhaisnuorisotyön viikko-ohjelma koostuu
kerhoista ja hengarista, joka on vapaamuotoinen iltapäiväkerho 5. - 6. luokkalaisille. Molemmat työalat järjestävät
viikkotoimintansa lisäksi tapahtumia, retkiä ja leirejä. Vuoden 2015 painopisteenä on nk. väliinputoajaryhmän, eli 5. 8. luokkalaisten, erityinen huomiointi. Nuorisotyön haasteena on myös jatkaa edeltäneenä vuonna aloitettua nuoren
seurakuntayhteisön rakentamista.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Tiedostamme musiikin tärkeyden työvälineenä ja lisäämme sen käyttöä kaikissa
toiminnoissa, joihin se sopii.
Yhdessä laulamisen lisääminen ja aktiivinen nuorten musikaalisuuden tukeminen ja rohkaisu.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Musiikin, etenkin kristillisen, laaja-alainen esillä pitäminen tyylilajiin katsomatta.
tähtäävä keino 2
Arvioidaan onko musikaalisten nuorten lahjakkuus saatu käyttöön seurakunnassa, ja onko
Arviointitapa ja kiinnostus ja into musiikkia kohtaan yleisesti kasvanut.
mittarit:

Arviointi:

Musiikkia pidettiin esillä ja tehtiin kristillisiä muusikoita ja yhtyeitä tutuksi hartauksissa,
aamunavauksissa, tilaisuuksissa ja leireillä kuuntelun kautta. Nuorten kiinnostus ja hengellisen
musiikin tuntemus lisääntyi. Nuoria rohkaistiin säestämään ja esilaulamaan nuorten tilaisuuksiin,
mutta kynnys tällaisen vastuun kantamiseen näyttää olevan yllättävän korkea. Tätä kautta
yhdessä laulaminen jäi valitettavan vähälle.

Toimitaan määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen Toimitaan esimerkkinä kohdaten seurakuntalaiset yksilöinä ennakkoluulottomasti,
tähtäävä keino 1 varauksettomasti, tasapuolisesti ja empaattisesti.
Toteutumiseen Pyritään kasvattamaan seurakuntalaisia toisten huomioinnissa ja vuorovaikutustaidoissa.
tähtäävä keino 2 Opetetaan ihmisten tasa-arvoisuudesta ja arvosta yksilöinä.
Itsetutkiskelu, keskustelu.
Arviointitapa ja
mittarit:
Itsetutkiskelu, keskustelu.
2. TAVOITE

Arviointi:

Tätä on toteutettu valitsemalla opetusaiheita nuorteniltoihin, leireille ja aamunavauksiin. Erityisesti
Suomeen tulleet pakolaiset nostivat asiaa esille. Lisäksi perustettiin yläkouluikäisten poikien
pienryhmä yksinäisille ja syrjään vetäytyville pojille. Ryhmällä pyritään rakentamaan ko. pojille
sosiaalista verkostoa koulumaailmaan. Myös koulupäivystyksissä on kohdattu ja käyty
keskusteluja kaikkien nuorten kanssa heidän sosiaalisesta ryhmästään riippumatta.

Lisätään vuorovaikutusta viestinnässä, ja tuetaan hengellisyyttä eri viestintävälineiden
avulla.
Toteutumiseen Parannetaan ulospäin suuntautuvaa viestintää ja etsitään uusia keinoja sen tehokkaaseen
tähtäävä keino 1 toteuttamiseen. Yritetään siirtyä ilmoittamisesta mainostamiseen.
Toteutumiseen Pysytään ajantasalla seurakuntalaisten suosimista sosiaalisista medioista, ja pyritään
tähtäävä keino 2 valjastamaan ne työvälineiksi, eikä ainoastaan mainostuskanaviksi.
Seurakuntalaisten palaute tilaisuuksiemme mainonnasta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Arvioidaan itse onnistumista eri viestintävälineiden hyödyntämisessä.
3. TAVOITE

Arviointi:

Tässä on onnistuttu osittain. Leirien osalta on päästy mainostamiseen teemoittamalla ja
otsikoimalla leirit ja näin on tuotettu sisältöä, jota voidaan mainostaa. Maata Näkyvissä -festareita
mainostettiin heidän tuottamallaan materiaalilla ja retken järjestelyillä hotellimajoituksineen.
Viikkotoiminnan osalta edelleen ilmoitellaan. Mainostus ja ilmoittelu tapahtuvat lähes täysin
sosiaalisen median kautta. Mainostus internetissä on tällä hetkellä suuri ongelma, johtuen sivujen
rakenteesta, joka käytännössä on karkottanut tikkakoskelaiset nuoret seurakunnan verkkosivujen
käytöstä.

Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä kouluja,
päivähoitoja ja koteja.
Toteutumiseen Yhteistyö kaupungin ja muiden nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa. Läsnäolo ja
tähtäävä keino 1 edustus siellä minne milloinkin kutsutaan.
Toteutumiseen Jatketaan Raamatun positiivista esillä pitämistä ja Jeesuksesta opettamista omassa toiminnassa.
tähtäävä keino 2 Lisäksi asiantuntemuksemme on yhteistyötahojen käytettävissä.
Sekä yhteistyökumppaneiden että oma tyytyväisyys yhteistyön laatuun ja tuloksiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuoren seurakunnan avoimuus hengellisistä asioista puhumista kohtaan ja palaute hengellisistä
sisällöistä.
Yhteistyö kaupungin nuorisotoimen ja alueen koulujen kanssa on jatkunut hyvällä tasolla ja on
monipuolista ja kaikkia tahoja palvelevaa. Yhteistyökutsuja tulee erityisesti kouluista ja niihin on
pystytty kaikkiin vastaamaan. Yhteistyökuvioissa ja omassa toiminnassa olemme pitäneet
Raamattua ja evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta esillä ja tätä on meiltä myös odotettu.
4. TAVOITE

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Pidetään esillä ihmisen vastuuta luomakunnasta ja toimitaan esimerkkinä lajitellen työssä syntyvä jäte.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Pyritään lisäämään nuorten innokkuuta vastuun kantamiseen, ja tarjotaan siihen mahdollisuuksia.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Tikkakosken alueseurakunnassa rippikoulutyö toteutetaan päivä-, leiri ja lähiopetusrippikouluina. Rippikoulujaksoon
kuuluu seurakuntaan tutustumisjakso, jonka tarkoituksena on tehdä oman alueseurakunnan toiminta tutuksi. Tällä
pyritään myös mahdollistamaan jatkossa osallisuus seurakunnan elämässä. Isoskoulutus on myös oleellinen osa
rippikoulutyötä.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Tiedostamme musiikin tärkeyden työvälineenä ja lisäämme sen käyttöä kaikissa
toiminnoissa, joihin se sopii.
1. Pyrimme rippikoulutyön osalta järjestämään vähintään yhden gospelkonsertin.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Pyrimme rippikoulutapahtumien yhteydessä laajaan musiikin käyttöön, sekä kouluttaa isosia
tähtäävä keino 2 NSV:n ja virsikirjan laajempaan käyttöön
1. Palautteen kerääminen nuorten kokemuksista musiikin tärkeydestä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Laulun ja soiton lisääntyminen esim. isostoiminnassa

Arviointi:

2. TAVOITE

Rippikoululaisille järjestettiin konsertti omassa alueseurakunnassa. NSV:n ja virsikirjan käyttöä
emme pystyneet lisäämään. Asiaa yritettiin, mutta työntekijätiimin rajallinen musiikillinen
osaaminen ja nuorten yllättävä arkuus säestämiseen ja esilaulamiseen vaikeuttivat elävän
musiikin käyttöä rippikouluun liittyvissä tapahtumissa. NSV:aa ja virsikirjaa pidettiin esillä
isoskoulutuksessa erityisesti hartausopetuksessa.

Toimitaan määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
1. Työntekijät toimivat nuorille (ja vanhemmillekin) sielunhoitajina ja hengellisinä ohjaajina

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Osallistumme yhteisvastuukeräykseen vähintään isosten toimesta. Pidämme opetettavissa
tähtäävä keino 2 teemoissa yllä yhteistä vastuuta lähimmäisestä.
1. Sielunhoitotapaamisten lisääntyminen (tilastollisesti)
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Palaute ja arviokeskustelu
Sielunhoitajina ja hengellisinä ohjaajina toimiminen toteutui lähinnä suhteessa isosiin
isoskoulutuksen aikana ja/tai rippikoulun intensiivijaksojen aikana. Tietysti ohjaamiseen pyrittiin
myös suhteessa rippikoululaisiin opetuksen ja hartauselämän kautta, mutta sen arvioiminen on
vaikeaa. Yhteisvastuukeräykseen osallistuttiin isosten toimesta keräämällä ovelta ovelle.
Arviointi:

Lisätään vuorovaikutusta viestinnässä, ja tuetaan hengellisyyttä eri viestintävälineiden
avulla.
Toteutumiseen 1.Panostamme kommunikointiin rippikouluun osallisten kanssa netin ja fyysisten kohtaamisten
tähtäävä keino 1 välityksellä.
Toteutumiseen 2. Pyrimme luomaan vallalla olevien sosiaalisten medioiden kautta yhteyksiä rippikoululaisten ja
tähtäävä keino 2 isosten välillä.
1. Palaute rippikoulujen kuluessa ja päätteeksi
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Vähintään puolivuosittainen arviointi rippikoulua tekevien työntekijöiden kanssa. Mukaan
kutsutaan myös isosia ja muita vastuuhenkilöitä
Kaikki rippikouluun liittyvä paikallinen tiedottaminen tapahtuu internetin kautta sähköpostien,
tekstiviestien ja internetsivujen kautta. Rippikoulujen intensiivijaksojen aikana perustettiin
sosiaalisen median ryhmiä joihin osallistuivat rippikoululaiset, isoset ja työntekijätkin. Tämä jäi
kuitenkin enemmän isosten oman aktiivisuuden varaan, mutta ryhmät elivät myös intensiivijakson
jälkeen jonkin aikaa.
Arviointi:
3. TAVOITE

Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä kouluja,
päivähoitoja ja koteja.
Toteutumiseen 1.Kutsutaan vanhempia ja kummeja mukaan toimintaan rippikoulukortin ja kutsujen muodossa.
tähtäävä keino 1 Annetaan nuorille ja vanhemmille mahdollisuus olla osallisia rippikoulun suunnittelusta
Toteutumiseen 2. Kouluyhteistyön kehittäminen erityisesti lukion osalta
tähtäävä keino 2
1. Mahdolliset palautepalaverit tai vähintään sähköpostitse pyydettävä palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys yhteistyön laatuun ja tuloksiin.
4. TAVOITE

Arviointi:

Vanhempia kutsuttiin jumalanpalveluksiin seurakuntaan tutustumisjakson aikana ja vanhempain
iltoihin ennen intensiivijaksoja. Rippikoulun sisällöstä keskusteltiin heidän kanssaan ja heidän
toiveitaan huomioitiin mahdollisuuksien mukaan. Varsinaiseen suunnitteluprosessiin vanhemmat,
nuoret ja isoset pääsivät osallistumaan luvattoman vähän. Kummit kutsuttiin siunaamaan
konfirmoitavat kummilapsensa konfirmaatiomessuihin. Yhteistyö lukion suuntaan ei toteutunut,
koska lukio lopetettiin Tikkakoskelta.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ympäristötyö huomioidaan rippikoulujen opetuksessa ja asennekasvatuksessa intensiivijaksojen aikana.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Rippikoulu säilyttää asemansa seurakunnan kokoavimpina toimintamuotoina. Työntekijöiden ajankohtainen ja
alueellinen koulutus (käytännöt+pedagogiikka)

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
1.Yksilöiden ja perheiden tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa (talous, terveys, sosiaaliset kysymykset, sosiaaliset
ja hengelliset kysymykset ym.). Ihmisiä kohdataan vastaanotolla, kotikäynneillä ja viikkotoiminnan puitteissa. 2.
Viikoittaisen ryhmätoiminnan, leirien, retkien ja juhlien tarkoituksena on antaa henkisiä, hengellisiä ja sosiaalisia
virikkeitä niitä tarvitseville. Erityisesti kutsutaan mukaan yksinäisiä vanhuksia. Vanhustyön projekti sekä Tikkakosken
lähiverkkotoiminta keskittyvät yksinäisten vanhusten aktivoimiseen ja kohtaamiseen. 3. Vapaaehtoistyön
järjestäminen ja hoito. 4. Yhteistyö rinnakkaistoimijoiden kanssa. Srk:n työalat, koko srk:n diakoniatyö, Tikkakosken
lähiverkko, vanhustyön projekti, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.

TAVOITTEET 2015:
Ymmärrämme monipuolisen musiikin merkityksen ja vaalimme yhdessä laulamisen
perinnettä.
Toteutumiseen Viikkopiirien ohjelmistoon sisällytetään 1-2 kokoontumiskertaa/kausi, jolloin keskitytään tuttujen
tähtäävä keino 1 hengellisten laulujen ja virsien laulamiseen.
Toteutumiseen Merkitään "laulukerrat" kauden alussa jaettavaan piirin ohjelmaan.
tähtäävä keino 2
Piiriläisten palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
1. TAVOITE

Virsiperinnettä pidetty yllä etenkin päiväpiirissä. Ohjelmistossa on pidetty sekä vanhoja että
uudempia virsiä kirkkovuositeemoittain. Myös torstain aamuhartauksissa laulettiin läpi adventin ja
jouluajan virret. Työtuvalla on otettu tavaksi laulaa yhdessä ja yksin 1-2 laulua/virttä joka viikko.
Arviointi:

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen Osallistutaan vanhustyön projektin ja Tikkakosken lähiverkon toimintaan, joka pyrkii tavoittamaan
tähtäävä keino 1 erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia vanhuksia. Vapaaehtoistoiminnan ylläpito.
Toteutumiseen Pyritään tukemaan yksilöitä ja perheitä taloudellisissa ja muissa syrjäytymistä aiheuttavissa
tähtäävä keino 2 ongelmissa.
Palaute seurakuntalaisilta ja rinnakkaistoimijoilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
2. TAVOITE

Arviointi:

Vanhustyön ja lähiverkkoprojektin kolmas vuosi päättyi 2015. Lähiverkon yhteistoimintaa on
jatkettu. Yhdessä eri toimijoiden kanssa on järjestetty sekä kevät- että joulujuhla. 80-vuotiaille on
pidetty kutsutilaisuudet. Näissä on kerrottu muun ohjelman lisäksi kunnan, SPR:n ja seurakunnan
palveluista ikäihmisille. Vapaaehtoisille ryhmänvetäjille ja lähimmäisille on jarjestetty
työnohjauksellisia kahvitilaisuuksia n. 2 krt kaudessa. Yhteistyö vapaaehtoistoiminnan
virittämisessä on tuonut lisää elämää ja resursseja vanhustyöhön myös seurakunnan
näkökulmasta katsottuna.

3. TAVOITE

Olemme rohkeasti hengellisiä. Toteutamme yhdessä yhteisiä jumalanpalveluksia.

Toteutumiseen Vapaaehtoisia rohkaistaan jumalanpalvelusavustajiksi.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Viedään "terveisiä" jumalanpalveluksesta koteihin niille, jotka eivät pääse kirkkoon. Tähän
tähtäävä keino 2 tehtävään rohkaistaan jokaista seurakuntalaista.
Palaute seurakuntalaisilta ja vapaaehtoisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Seurakuntalaiset ja diakonian vapaaehtoiset ovat toimineet jumalanpalvelusavustajina kuluneen
vuoden aikana. Jumalanpalvelusterveisten vieminen koteihin ei ole ollut merkittävästi esillä, mutta
siihen kannustetaan jatkossakin. Diakonian toimittamaa ehtoollisenjakoa koteihin, niille, jotka eivät
voi osallistua siihen kirkossa, ei ole aloitettu.
Arviointi:

Välitämme reilusti. Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja
kansainvälisesti.
Toteutumiseen Tarjotaan seurakuntalaisille tilaisuuksia auttamiseen. Keinoina esim. vapaaehtoistyön erilaiset
tähtäävä keino 1 muodot ja Yv-keräykseen osallistuminen.
Toteutumiseen Pidetään esillä diakonisia haasteita ja ihmisten tarpeita Suomessa ja muualla maailmassa.
tähtäävä keino 2
Kertyneiden vapaaehtoisvarojen määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute avun saajilta.
4. TAVOITE

Arviointi:

Vapaaehtoisvaroja on kerätty entiseen hyvään tapaan runsaasti myyjäisillä ja keräyksin.
Kuluneena vuonna toteutettiin ylimääräinen lipaskeräys S-Marketilla pakolaisten hyväksi sekä yksi
ylimääräinen ruokailutapahtuma diakonian avustusvarojen kartuttamiseksi. Työtuvan toiminnalla
on tuettu hätää kärsiviä esim. Kirkon Ulkomaanavun kautta sekä kummikouluja tukemalla Israelin
palestiinalaisalueilla. Torstaikahvien ja päiväpiirin vapaaehtoinen kahviraha tilitettiin Tikkakosken
nimikkolähetyksen hyväksi. Yhteisvastuuvaroja saatiin kerättyä listoilla, lippailla ja
tapahtumatuotoin entiseen tapaan. Myös rippikoulun isoiset osallistuivat yhtenä iltana
listakeräykseen.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Jätteiden lajittelu. Kertakäyttöastioiden ja -välineiden välttäminen. Leivotaan itse viikkotoiminnassa
tarvittavat leivonnaiset. Työtuvan käsitöiden materiaalit saadaan lahjoituksina tai SPR:n kirpputorilta.
Kierrätetään esim. kahvipussit käsityömateriaaleiksi.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Vapaaehtoistyön vahvistaminen. Vastuun jakamista eri ikäisille vapaaehtoisille. Sukupolvien kohtaaminen yhteisessä
seurakuntatyössä (esim. YV-keräys). Vanhemman väen tavoittaminen vanhustyön vapaaehtoisten ja
kutsutilaisuuksien kautta. Yhteisöllisyyden vahvistaminen. Ollaan mukana Tikkakosken lähiverkkotoiminnassa.

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lähetystyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Vapaaehtoiskannatuksen nostaminen

Uusien vapaaehtoisten rekrytointikampanja.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen "Suurella sydämellä" sivustojen päivittäminen ja esillä pitäminen.
tähtäävä keino 2
1. Uusien vapaaehtoisten määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Varsinaista rekrytointikampanjaa ei ole tehty. "Suurella sydämellä"-sivustojen käyttö jäänyt
vähäiseksi. Kolumbian kummikoululaisten määrä nostettiin yhdestä kahteen.
Lähetyksen
vapaaehtoiskannatus rahallisesti vuodelta 2015 Tikkakosken osalta oli 4693 euroa.
Arviointi:

2. TAVOITE

Järjestää kolme lähettivierailua vuoden aikana.

Toteutumiseen Kutsumme lähetystyöntekijöitä vierailemaan alueseurakunnan tilaisuuksiin/tapahtumiin kertomaan
tähtäävä keino 1 toiminnasta.
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
Vierailujen määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Riitta Luume marraskuussa viiden päivän vierailulla. Jukka Jämsen ja Marjaana Kotilainen kävivät
saarnaamassa ja puhumassa lähetystyöstä kirkkokahvilla. Nicholas Harmonies Keniasta konsertoi
kirkossa huhtikuussa.
Arviointi:

3. TAVOITE

Pitää lähetystyötä esillä jokaisessa työntekijäkokouksessa

Toteutumiseen Lähetystyöstä vastaava kertoo kokouksessa lähetystyön ajankohtaisista asioista.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsumme lähetyssihteerin vierailemaan alueseurakunnan tilaisuuksiin.
tähtäävä keino 2
Käyntien määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Muutamissa työntekijäkokouksissa lähetysvastaava kertoi lähetystyön kuulumisia.
Lähetysvastaava mukana aina työalavastaavien kokouksissa. Lähetyskasvatussihteeri Säde
Pirttimäki ollut mukana joissakin tilaisuuksissa.
Arviointi:

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017

Toiminnalliset tilastot
Alueseurakunnan jäsenmäärä

A3
11
13
30
50
57
A4
11
12
15
16
17
20
70
A5
11
114
60
A6
11
21

Yleinen seurakuntatyö
Pääjumalanpalvelukset
Muut jumalanpalvelukset
Muut seurakuntatilaisuudet
Musiikkiryhmät
Musiikkitilaisuuksia
Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö
Perhekerhot
Päiväkerhot
Pyhäkoulut
Varhaisnuorten ryhmät
Partioryhmät
Nuorten illat ja vastaavat
Isoskoulutus
Diakoniatyö
Asiakaskontaktit (111-113)
Puhelin- ja sähköpostikont.
Ryhmät
Lähetystyö
Kertaluonteiset tapahtumat
Ryhmät ja verkostot

Tikkakosken alueseurakunta
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
tilaisuuksia/ osallistilaisuuksia/
osallis- tilaisuuksia/
osallisryhmiä
tujia
ryhmiä
tujia ryhmiä
tujia
66
23
66
2
22

4 179
1 922
2 835
24
1 400

66
11
24
2
19

4 238
533
660
19
1 621

65
15
23
4
22

4 220
1 142
509
52
904

92
19
1
11

2 179
133
11
94

124
17
1
11

2 176
126
10
113

121
18
1
8

2 202
122
8
86

45

360
26

54

653
49

28

262
47

5

341
22
64

12

380

5

410
20
82

4

345
9
58

6
1

258
30

11
1

353
30

ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

KOOSTE KOKO ALUESEURAKUNNASTA

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Pidämme esillä evankeliumia sanan ja sakramenttien, kristillisen kasvatuksen, diakonian, lähetyksen ja musiikin
kautta osana Jyväskylän seurakuntaa.Olemme mukana Tikkakosken alueen ihmisten elämän arjessa ja juhlassa.
Toteutamme perustehtävää niin hyvin kuin se on mahdollista,kuitenkaan unohtamatta tarttua kiinni nopeastikin uusiin
haasteisiin.Kirkkovuoden juhla-ajat tärkeitä työssämme.Pyrimme toteuttamaan alla olevia strategian tavotteita
työaloillamme.Pyrimme integroimaan uudet luottamushenkilöt alueseurakuntamme elämään ja
toimintaan.Opettelemme toimimaan ensimmäisen, "pehmennetyn" työntekijävähennyksen kanssa lapsityössä.

TAVOITTEET 2015:
Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja,
päivähoitoa ja kouluja.
Toteutumiseen 1.Kasvatuksen työntekijöitä on työyhteisöstämme suurin osa, joten se on mukana aina
tähtäävä keino 1 toiminnassamme.Osaavat työntekijät voimavaramme.Heidän tukeminen työssään eri tavoin.
Toteutumiseen 2.Hienovaraisuus ja avarakatseisuus, mutta samalla kiinnipitäminen omista kristillisistä
tähtäävä keino 2 perusarvoista.Aikamme monet haasteet,vieraantuminen kirkosta,moniarvoisuus,relativismi.
1.Työntekijä kysely, erityisesti kasvatustyö.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Seurakuntalaisten, koulujen, päiväkotien palautteet.Itsearviointi.
1. TAVOITE

Tikkakoskella lapsi- ja perhetyö on perinteisesti ollut toimivaa ja tuloksellista ja on sitä edelleenkin.Vuoden aikana meillä lastenohjaaja vaihtui.Vuoden lopulla iloitsimme siitä,että
kirkkoneuvosto päätti antaa meille oppisopimusharjoittelijan pariksi vuodeksi alkaen syksystä
2016.Työala on hyvin verkostoitunut ja heillä on kykyä ja taitoa elää ajassa.Kouluikäistyössä laajaa
työalaa pyörittää taitavasti ja myös jonkin verran lapsityön kanssa yhteistyössä Outi, omaten hyvät
Arviointi:
yhteydet ala-asteisiin,ja ollen puolestaan yhteistyössä puolin ja toisin, kokeneen yläaste- ja siitä
ylöspäin olevan nuorison parissa työskentelevän, Mikon kanssa.Srk-pastorim-me Ville
kasvatustyön pappi johtaa rippikoulutyötä,jossa oli perinteiseen tapaan pari leiriä ja yksi
päivärippikoulu ja meiltä käy suheellisen paljon rippikoulun muualla.Kaikki työntekijämme ovat
työhönsä sitoutuneita ja arvoistamme kiinnipitäviä työntekijöitä, joilla työkenttää riittää.
Ymmärrämme monipuolisen musiikin merkityksen ja vaalimme yhdessä laulamisen
2. TAVOITE
perinnettä.
Toteutumiseen 1.Huomioimme kaikilla työaloilla musiikin merkityksen ja voiman yhdistävänä
tähtäävä keino 1 tekijänä.Panostamme yhteislauluun eri tilanteissa.
Toteutumiseen 2.Kutsumme musiikkivieraita talousarvion puitteissa, ja myös ohjelmamaksuja käyttäen
tähtäävä keino 2 mahdollisuuksien mukaan.
1.Itsearviointi.Tilastot.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Itsearviointi.Tilastot.

Arviointi:

Musiikkia viljeltiin kaikilla työaloilla.Sirpa-kanttorimme herätteli lapsi- ja nuorisokuoroa
eloon.Kesällä oli puolisen tusinaa yhteislauluiltaa pappilassa tai sen terassilla,tosin väkeä olisi
voinut olla enenmmän.Jouluaikaan joululauluja laulettiin kylillä ja tietenkin kirkolla.Tikkakoskella on
mahdollista järjestää parin koulun kanssa yhteistyössä Kauneimmat joululaulut.
Varsinaisia konsertteja oli vähemmän kuin parina edeltävänä vuonna,mutta varmaan niiden
määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa.Jumalanpalveluksissa oli kuoroja ja lauluryhmiä
mukavasti ja niiden määrä tulee varmaan nousemaan.Tikkakosken tapaisessa paikassa oman
paikkakunnan esiintyjillä ja erityisesti nuoremmilla on usein suurempi vetovoima kuin jollain
ulkoapäin tulevalla.Keskustasta löytyy tunnetusti tasokasta tarjontaa yllin kyllin.

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi.
Toteutumiseen 1.Järjestämme toimintaa,joka on avointa,tasapuolista,eri ikäkaudet huomioivaa,paljolti
tähtäävä keino 1 maksutonta.Huomioimme kaikessa toiminnassamme diakonisen näkökulman.
Toteutumiseen 2.Tulee elää silmät ja korvat auki.Käytämme olemassaolevia ja uusiakin verkostojamme avuksi
tähtäävä keino 2 tällaisten ihmisten kohtaamiseen pääsemisessä ja ohjaamisessa eteenpäin.
1.Seurakuntalaisilta saatu palaute.Kontaktit.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Itsearviointi.Palaute.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

Toimintaa eri työaloilla on siinä määrin mitä tällä työvoimalla voidaan järjestää ja vapaa-ehtoisiakin
riittää.Lapsi- ja perhetyössä tapahtuu paljon.Yhteydet kouluihin ovat hyvät. Vanhus-työn projekti oli
toimiva ja poiki yhteyksiä.Yhteydet nuoriin aikuisiin ja keski-ikäisiin ovat ohu-empia kuten
muuallakin.Diakoninen näkökulma työssämme tulee aina vaan tärkeämmäksi vuosi
vuodelta.Diakonillamme käy paljon asiakkaita,sillä keskustaan on matkaa.Torstai-aamut kesää
lukuunottamatta saavat väkeä kirkolle ja erityisesti joka toinen torstai jaettava S-marketistamme
saatava ylijäämä ruokatavara.Myös pari lastenohjaajaamme käy,kun aika heille
sallii,lapsiperheissä antamassa arjen apua.Vuoden lopulla aluseurakuntaamme tuli pakolaisten
vastaanottokeskus,johon teimme tutustumiskäynnin ja myös neuvottelimme yhteyksistä.
Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri
viestintävälineiden avulla.
1.Olemme omalta osaltamme mukana kokoseurakunnallisessa mediamissiossa syksyllä 2015.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Olemme osaltamme mukana kokoseurakunnallisessa sähköisten,erityisesti verkossa
tähtäävä keino 2 tapahtuvien palvelujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä.
1.Itsearviointi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Itsearviointi.

Arviointi:

Mediamissiota ei toteutettu seurakunnassamme.
Työntekijämme hyödyntävät kuka paremmin kuka huonommin verkkotaitojaan hoitaen yhteyksiään kohderyhmiinsä ja lähimmäisiinsä niiden kautta,lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö jo
erittäin rutinoituneesti.Tikkakosken alueseurakunnalla on oma facebook-sivu,josta vastaa
erityisesti srk-pastorimme Ville,mutta siinä ei ole kovin paljon jäseniä.Suurella sydämellä ei ole
päässyt lentoon meillä,mutta emme taida olla ainuita Jyväskylän seurakunnassa. Tapahtumatiedot löytyvät ihan hyvin seurakuntamme sivuilta.Silti Henki ja elämä-lehdellä ja Keskisuomalaisen
TV-liitteellä on tärkeä merkitys vanhassa paineutussa printtimuodossa, ja erityisesti vanhemmalle
väelle,mutta nuoremmallekin.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Toteutamme keväällä ja syksyllä kirkonmäen sekä keväällä myös Sarpatin haravointitalkoot. Pidämme
ympäristöasiaa esillä. Lajittelu. Kopiointi vähemmäksi. Sähkön säästöä. Kimppakyytejä.
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