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Arvokas

IHMINEN

lempeä

YHTEISÖ

käytännöllinen

HENGELLISYYS
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Uskon Yhteisö
arvot
Ihminen
Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan rakkaus on
ihmeellinen ja kaikille sama. Haluamme olla seurakunta,
johon jokainen on tervetullut ja jossa on turvallista olla
hengellisellä polullaan juuri siinä, missä on. Jokainen
riittää omana itsenään.

Yhteisö
Ihmiset on luotu tarvitsemaan toisiaan. Haluamme olla
seurakunta, jossa syntyy aitoja ihmissuhteita ja jossa
jokaisella on paikka käyttää lahjojaan ja osallistua
tekemiseen. Kaikki otetaan mukaan joukkoon. Kaikista
välitetään. Ketään ei syrjitä.

Hengellisyys
Ihminen on luotu yhteyteen Jumalan kanssa. Uskomme
pohja on Raamattu. Toimintaamme motivoi Jumalan
rakkaus. Haluamme olla seurakunta, jossa hengellinen
opetus on konkreettista ja käytännönläheistä ja antaa tukea
elämän erilaisissa tilanteissa. Jumalanpalveluksemme on
iloista ja luovaa.
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Tavoitteet
Seurakuntamme toiminta on ajassa elävää, lämminhenkistä ja
mukaan kutsuvaa.
Seurakuntayhteisömme on kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten
yhteisö. Se on terve, suvaitsevainen, turvallinen ja rakkaudellinen.
Kutsumuksemme on kohdata erityisesti heikkoja ja alistettuja.
Autamme ihmisiä löytämään itsetuntonsa pohjaksi Jumalan
luomistyön ja Jumalan rakkauden ihmeen itsessään.
Työskentelemme rukoillen ja luottaen Jumalan johdatukseen.
Kannamme toisiamme ja yhteistä työtämme rukouksessa.
Tuemme jokaisen henkilökohtaista hengellistä kasvua.
Tarjoamme osallistavaa ja keskustelevaa raamattuopetusta.
Opetuksemme on jokaisen omaa ajattelua kunnioittavaa. Puhumme
rohkeasti ja vahvasti omasta uskostamme ja opetamme
Pelastusarmeijan opin mukaisesti, mutta annamme tilaa etsinnälle ja
kysymyksille.
Tiedostamme, että uskomme tulee näkyväksi teoissamme ja
erityisesti ihmissuhteissamme. Rohkaisemme jokaista etsimään
kasvua vuorovaikutustaidoissa ja tunnetaidoissa.
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uskon yhteisö

Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja heidän tarinoistaan ja kutsumme
aktiivisesti uusia ihmisiä joukkoomme.
Tarjoamme mahdollisuuksia vapaaseen yhdessäoloon. Rohkaisemme
ihmisiä juttelemaan ja ystävystymään. Järjestämme toimintaa, jossa
syntyy luonnollista ja välitöntä vuorovaikutusta.
Olemme osasto armeijassa, jolla on tehtävä ja tavoite. Sen
täyttämiseen tarvitaan koko osasto. Rohkaisemme jokaista
palvelemaan. Autamme löytämään oman kutsumuksen ja tehtävän
osastossa.
Vahvistamme jäsentemme pelastusarmeijalaista identiteettiä ja
pidämme yllä pelastusarmeijalaista kulttuuria iloisesti ja aikaamme
sopivasti.
Rakennamme polkuja matalan kynnyksen toiminnasta
seurakuntayhteisöön ja osaston jäsenyyteen.

työmuotoja
Jumalanpalvelus

Torstain toivo

Pyhäkoulu

Naistenillat

Raamattuillat

Miesten keskusteluryhmä

Päivärukous

Näytelmäryhmä
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uskon yhteisö

aikuissosiaalityö
arvot
Ihminen
Jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä. Jokainen saa tarvita
apua. Haluamme auttaa ihmisiä näkemään hyvän itsessään
ja tunnistamaan voimavaransa. Haluamme auttaa elämän
vaikeuksiin uupuneita irrottautumaan menneisyytensä
taakoista ja toimimaan aktiivisesti omaksi parhaakseen.

Yhteisö
Haluamme rohkaista ihmisiä liittymään toisiin ihmisiin ja
vaikuttamaan positiivisesti ympäristöönsä. Kutsumme
kaikkia mukaan Pelastusarmeijan yhteisöön, jossa tehdään
yhdessä, kohdellaan kaikkia ystävällisesti, ollaan armollisia
ja kohdataan ilman kiirettä.

Hengellisyys
Työmme perusta on Jumalan rakkaus. Haluamme tuoda
kristillisen toivon näkökulman ihmisten haastaviin
tilanteisiin ja uskomme jokaisen ihmisen kohdalla
uudistumisen ja elämänmuutoksen mahdollisuuteen.

8

Tavoitteet
Aikuissosiaalityön ohjelma on säännöllistä, suunnitelmallista,
laadukasta ja turvallista.
Rakennamme sellaista toimintakulttuuria, jossa jokainen osallistuja
tuntee itsensä tervetulleeksi, toivotuksi, riittäväksi ja arvokkaaksi.
Pyrimme tekemään työtä, joka on yksilön kohdalla pitkäjänteistä,
kokonaisvaltaista, syvällistä, rinnalla kulkevaa ja vaikuttavaa.
Kannustamme jokaista olemaan oman elämänsä toimija, löytämään
omia vahvuuksia ja toivon näkökulmaa tulevaisuuteen.
Tuemme löytämään oman elämän merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä
myös työelämän ja yhteiskunnan vaatimusten ulkopuolelta. Ihmisen
arvo ei perustu työhön, vaan ihminen on itsessään arvokas.
Pelastusarmeijassa pitäisi saada kokea itsensä arvokkaaksi, vaikka
elämäntilanne olisi millainen tahansa. Merkitystä voi tarjota myös
osallistuminen Pelastusarmeijan auttamistyöhön. Autettavasta voi
tulla auttaja.
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aikuissosiaalityö

Kehitämme avustustyötä entistä laajemman tuen yksilö- ja
ryhmätoiminnaksi, jatkamme arkiaamiaisen kehittämistä ja
aloitamme työtoiminnan. Työskentelemme entistä pienemmän
asiakasmäärän kanssa, mutta yksilön kohdalla laadullisesti
vaikuttavammin. Aikuissosiaalityössä ryhmätoiminta on tarkoitettu
tietyille mahdollisesti kausittain vaihtuville kohderyhmille ja perustuu
vertaistukeen. Yksilötoiminta on avointa kaikille. Vertaistukiryhmät
voivat olla perhetyön ja aikuissosiaalityön yhteistyötä.
Pyrimme tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät saa apua muualta ja
pohdimme säännöllisesti, mitä kohderyhmiä meidän tulisi tavoittaa.
Olemme avoimia yhteistyölle muiden sosiaalityötä tekevien tahojen
kanssa ja haluamme olla tietoisia sosiaaliseen työn kentästä
Tampereella.
Aikuissosiaalityön kautta kohdatuille ihmisille tarjotaan hengellistä
tukea heidän omien toiveidensa ja halunsa perusteella. Hengellisiin
tilaisuuksiin ja muuhun hengelliseen ohjelmaan osallistuminen on
aina vapaaehtoista eikä koskaan ole apumme edellytys.
Tiedostamme, että myös hengellisellä osa-alueella moni on tullut
haavoitetuksi. Puhumme hengellisistä asioista aina ihmisen omaa
vakaumusta ja omia kokemuksia kunnioittaen.
Rakennamme polkuja osaston aikuissosiaalityön työmuodoista
seurakuntaperheeseen.
Aikuissosiaalityön kautta osasto saa uusia jäseniä.

työmuotoja
Pelastusrengastyö

Arkiaamiainen

Työtoiminta

Jouluapu
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aikuissosiaalityö

perhetyö
arvot
Ihminen
Haluamme olla paikka, jossa jokainen lapsi ja aikuinen on
kokonaisena ihmisenä arvokas ja toisten kanssa
tasavertainen. Lapsella on oikeus olla lapsi.
Aikuisenkaan ei tarvitse pärjätä yksin. Kaikki saavat tulla
ja olla omana itsenään.

Yhteisö
Haluamme olla yhteisö, jota motivoi rakkaus ja jossa
vaalitaan ystävyyttä ja vertaistukea. Yhdessä toisten
kanssa voi oppia arvostamaan myös itseään ja löytää
omia voimavarojaan.

Hengellisyys
Kristittyinä haluamme tehdä työtä, joka tuo toivoa
ihmisten elämään. Iloinen, armollinen ja arjessa mukana
elävä hengellisyys on tärkeä osa sitä. Hengellinen
hyvinvointi tukee rakkaudellisia ihmissuhteita perheessä.
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Tavoitteet
Perhetyön ohjelma on säännöllistä, suunnitelmallista, laadukasta ja
turvallista.
Rakennamme sellaista toimintakulttuuria, jossa jokainen osallistuja
tuntee itsensä tervetulleeksi, toivotuksi, riittäväksi ja arvokkaaksi.
Pyrimme purkamaan vanhemmuuteen liittyviä suorituspaineita
osoittamalla rakkautta kaikenlaisille perheille. Pelastusarmeijaan
pitäisi voida tulla hyvällä mielellä, vaikka lapsilla ei ole
merkkivaatteita tai heillä on käytöshaasteita ja vaikka olisi itse
väsynyt, ujo, stressaantunut tms.
Tarjoamme perhetyön toiminnan sisällä ihmisille mahdollisuuksia
konkreettisella tekemisellä osallistua Pelastusarmeijan
auttamistyöhön.
Perheiden on helppo tulla osaksi seurakuntaamme.
Jumalanpalveluselämässämme otetaan perheiden tarpeet huomioon.
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Perhetyö

Arjen matalan kynnyksen toimintaa voidaan järjestää eri vuosina eri
tavoin. Pohdimme säännöllisesti, miten parhaiten voisimme vastata
alueemme perheiden tarpeisiin. Matalan kynnyksen toimintaa on
esimerkiksi perhekerho.
Kehitämme kaikille avoimen toiminnan ohelle vertaistukeen
perustuvia suljettuja ryhmiä, joihin osallistujia tuetaan
monipuolisesti. Nämä ryhmät ovat perhetyön ja aikuissosiaalityön
yhteistyötä. Tämän työn erityisiä kohderyhmiä ovat
äidit, joilla on jaksamisongelmia.
lapset, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen
ja tunnetaitojen opetteluun.
avioparit, joilla on taustallaan rikkinäisiä ihmissuhteita
ja perhekokemuksia.
Rakennamme polkuja perhetyön matalan kynnyksen ohjelmista
seurakuntaperheeseen.
Etsimme tapoja tavoittaa uusia perheitä.
Perhetyön kautta osasto saa uusia jäseniä.

työmuotoja
Perhekerho
Perhesunnuntai
Äitien vertaistukiryhmä
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Perhetyö

Hallinto

Olemme sitoutuneet kansainvälisen Pelastusarmeijan
vastuullisuusliikkeen arvoihin ja tavoitteisiin. Haluamme olla
kaikessa työssämme ja päätöksenteossamme läpinäkyviä ja
luotettavia.
Meille tärkeitä hyvän hallinnon elementtejä ovat
selkeät rakenteet ja vastuunjako
toimiva sisäinen viestintä
tavoitteellisuus ja oman työn säännöllinen arviointi
osallistava päätöksenteko
työntekijöidemme työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Viestintä ja
mediatyö

Viestinnän arvot ja tavoitteet on kuvattu Pelastusarmeijan
Mediaohjesäännössä. Tampereen osaston viestintäkanavia ovat
kotisivut (www.pelastusarmeija.fi/tampere) Facebook ja Instagram.
Tilaisuuksista voidaan lisäksi ilmoittaa paikallislehdessä. Keräysten
yhteydessä teemme yhteistyötä keräyspaikkojen kanssa ja pyrimme
saamaan asiaamme esille esim. kauppakeskuksen mainospaikoille.
Mediatyömme keskeisin sisältö ovat podcastit ja videohartaudet.
Työn tavoite on paitsi palvella osaston parissa olevia ihmisiä myös
tavoittaa uusia ihmisiä. Haluamme tarjota tietoa Pelastusarmeijasta
ja kristityn elämästä, antaa aineksia pohtia oman elämän tärkeitä
kysymyksiä armollisessa ja toiveikkaassa ilmapiirissä ja luoda
ihmisten arjen keskelle lempeitä hiljentymismahdollisuuksia.

15

