ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Seurakunnan yhteydessä nuorilla on mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja ottaa vastuuta seurakunnan rakentamisesta.
Nuorisotyö järjestää erilaisia tapahtumia, leirejä, retkiä ja konsertteja. Säännölliseen toimintaan kuuluvat
isoskoulutus, Hengari, perjantaikahvila, koulupäivystykset/aamun avaukset ja nuorten viikkomessut.
Pääpainopisteenä on nuorten osallistaminen vastuunkantoon seurakunnassa mm. messuissa ja nuortenilloissa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Nuorten hengellisen kasvun tukeminen

Toteutumiseen 1. Työntekijät ovat aidosti läsnä ja esimerkkeinä toiminnallaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Nuoret otetaan mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan yhteistä toimintaa.
tähtäävä keino 2
1. Nuorilta saatu palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Tilastot vuoden lopussa, nähdään konkreettisesti, ovatko nuoret osallistuneet.

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Nuoret ovat olleet toteuttamassa nuorten viikkomessuja sekä hartauksia nuorten Hengareissa.
Myös sunnuntain Jumalanpalveluksissa on ollut nuoria toimimassa ja toteuttamassa. Nuoret ovat
saaneet vaikuttaa myös toiminnan suunnitteluun suullisesti sekä olla mukana toteutuksessa.
Nuortenillat eli Hengarit ovat keränneet viikoittain paljon nuoria, myös sellaisia nuoria, jotka eivät
muuten seurakunnan toiminnassa ole mukana. Myös perjantaikahvilat ovat kasvattaneet
kävijämääräänsä.

Kotien ja koulujen tukeminen kasvatustyössä
1. Yhteydet koteihin, alkaen jo rippikoulun aikana. Kotien rohkaiseminen yhteydenottoihin ja
yhteistyöhön.
2. Yhteistyö koulujen kanssa. Aamunavaukset, koulupäivystykset, oppitunnit, 7. lk ryhmäytykset.
Ollaan rohkeasti ja säännöllisesti myös kouluilla esillä.
1. Kodeista ja kouluilta saatu palaute.
2. Tilastot vuoden lopussa.
Nykyisen uskonnonvapauslain myötä aamunavauksien pito kouluilla on hankaloitunut. Koulun
täytyisi järjestää ohjattua toimintaa seurakunnan pitämien aamunavauksien aikaan, kun ennen on
riittänyt se, ettei niihin ole ollut pakko osallistua. Tämä onneksi ei ole vaikuttanut koulujen
osallistumiseen joulukirkkoon yms. Nuorisotyö on ollut viikoittain alueen yläkouluilla
koulupäivystyksissä, toteuttanut 7.lk ryhmäytyksiä, pitänyt rippikouluinfoja, osallistunut
oppilashuoltoryhmiin ja muihin yhteisiin kokoontumisiin. Yhteistyö alueen koulujen kanssa on
toimivaa ja luontevaa. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on näkynyt erityisesti rippikouluikäluokan
ja heidän perheidensä kanssa.

Nuoren ehdokkaan saaminen mukaan seurakuntavaaleihin

Toteutumiseen 1. Pitämällä vaaleja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia esillä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Henkilökohtainen kysyminen ehdokkaaksi asettumiselle.
tähtäävä keino 2
1. Vaalien tulos
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Vaaleja pidettiin aktiivisesti esillä viikkotoiminnassa ja sosiaalisessa mediassa. Saimme nuorten
joukosta myös oman ehdokkaan, joka olisi päässyt Vaajakosken alueneuvostoon, mutta joutui
luopumaan paikasta muuton vuoksi. Vaikka äänestysprosentti jäi Jyväskylässä pieneksi, eikä
alueen omaa nuorta saatu kirkkovaltuustoon, koemme onnistuneemme.
Arviointi:

4. TAVOITE

Nuiskun (Nuorten ihmissuhdekurssi) järjestäminen alueen nuorille

Toteutumiseen 1. Työntekijä käy syksyllä 2014 Nuiskuohjaaja-koulutuksen, jonka jälkeen kurssia voidaan alkaa
tähtäävä keino 1 järjestämään.
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1. Onko ryhmä saatu käynnistettyä.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Aikataulullisesti koulutukseen osallistuminen ei onnistunut, joten Nuisku- kurssia ei saatu
järjestettyä. Seurakunnan toisilla alueilla on vastaavia ryhmiä yritetty järjestää, mutta niihin ei ole
tullut osallistujia. Tämä kertoo ehkä siitä, että koulut järjestävät hyvin samankaltaisia kursseja,
joten tällä hetkellä ns tilausta ei toiminnalle ole.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ympärsitö asiat pidetään esillä viikkotoiminnassa, leireillä ja retkillä. Myös työntekijät ohjaavat toiminnallaan
ja esimerkillään.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Viikkotoiminnan säilyttäminen monipuolisena. Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

