ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Erityisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Etsivää ja kentälle jalkautuvaa nuorisotyötä erityistä tukea tarvitsevien nuorten sekä heidän huoltajien parissa.
Erityispainopistealueina 2015 kadulla ja nuorten toimintaympäristössä kohtaaminen, musiikkityön elvyttäminen sekä
yhteistyö koulujen ja laitosten kanssa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Nuorten kohtaaminen ja arjen diakonia siellä missä nuoret liikkuvat.

Toteutumiseen 1. Liikkua siellä missä nuoretkin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Olla tavoitettavissa
tähtäävä keino 2
1. Kontaktit nuoriin
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Yhteydet huoltajiin

Arviointi:

2. TAVOITE

Erityisnuorisotyö on liikkunut vuoden aikana paljon nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän
huoltajiensa seurassa. Yhdessä ollaan mietitty elämän kulkua ja usein myös keinoja kuinka sen
suuntaa saisi korjattua. Tarvetta ja kysyntää tapaamisille ja läsnäololle on paljon enemmän kuin
on mahdollista toteuttaa. Tämän johdosta on ryhmätoimintaa vähennetty ja yksilötyötä lisätty.
Työssä on vahvana mukana kokemus että on tärkeätä se että olen kirkon työntekijä.

Yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja surjäytyneisyyden vähentäminen

Toteutumiseen 1. Pienryhmät, Saapas, tukinuoret, Jopo-luokka ym. Erilaiset oppijat, koulupäivystys
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Asennekasvatus nuorten keskuudessa
tähtäävä keino 2
1. Palautteet nuorilta ja yhteistyötahoilta
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

3. TAVOITE

Vuoden aikana toimi kaksi pienryhmää sekä yhteistyö JoPo-luokan kanssa johon sisältyi myös
leirikoulu. Pienryhmissä on usein haasteita mikäli ryhmä on koottu oppilaista joiden koulunkäynti
sekä sosiaaliset taidot tarvitsevat vahvistusta. Tämän seurauksena toimen pienryhmä piti
lopettaa kesken. Myös pienryhmätoiminnan ongelmana on resurssien vähäisyys. Suurimpaan
osaan pyynnöistä joudun vastaamaan ettei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia toteuttaa.
Toteutuneet ryhmät ovat olleet hyvin toimivia ja vahvistaneet osallistujia. Saapas on pyörinyt
vahvana ja uusia päivystäjiä koulutettin jälleen paljon lisää.

Nuorten tekemä musikaali koko nuorisotiimin projektina

Toteutumiseen 1. Aktivoida nuoria omilla taidoillaan mukaan luomaan yhteistä tuotosta
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Linkittää myös nuorten vanhempia mukaan projektiin
tähtäävä keino 2
1. Aikaan saatu tuotos
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kommentit ja palautteet tekijöiltä
Musikaalin toteuttaminen piti jättää pois suunnitelmista kun ei voimavarat riittäneet

Arviointi:

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Asennekasvatus nuorten parissa.
Roskat alkaa hiljalleen löytämään tiensä roskiksiin ja jopa oikealle osastolle!!!

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentäminen kristillisestä arvopohjasta käsin.

