ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulu

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulutyön tehtävänä on vastata oman alueen rippikouluryhmistä ja järjestää muu tarvittava rippikouluopetus
alueella (aikuisrippikoulut). Rippikoulutyön tehtävänä on myös kouluttaa halukkaista isosia ja ryhmänohjaajia
kaikkien työmuotojen leireille ja tapahtumiin. Vuonna 2016

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

"Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia"
Rippikoululaiset toteuttavat kevätkaudella yhden messun ryhmittäin oman ryhmänsä ohjaajien
johdolla.
Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat viikkomessun kerran kuussa. Kun messun suunnittelu on
tullut tututksi, isoset valmistelevat muutamassa ryhmässä 2-3 messua syyskaudella. Messut
Työntekijöiltä, rippikoululaisilta ja seurakuntalaisilta saatu palaute keväällä 2016.
Isosilta, työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta saatu palaute.
Mikään tavoite ei valitettavasti toteutunut vuonna 2016. Suurimpana syynä varmaankin
tietokatkokset ja työntekijävaihdokset ja-resurssit.

Arviointi:

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

"Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja"
Reformaation 500-vuotis juhlavuoden huomioiminen rippikoulu- ja nuorisotyössä erilaisin
projektein, teemapäivin ja tapahtumin.
Kehitämme yhdessä nuorten kanssa uusia tapoja osallistua ja kantaa vastuuta seurakunnassa.
Esimerkiksi musikaali/näytelmä.
Miten reformaation juhlavuosi näkyi? Montako teemapäivää/tapahtumaa/projektia toteutui.
Löytyikö uusia tapoja osallistua seurakunnan toimintaan ja kantaa vastuuta? Miten se
käytännössä toteutui? (tilat, tarjoilut, ohjelma). Kuinka paljon työntekijöitä tarvittiin?
Vuonna 2016 reformaation merkkivuosi ei vielä näkynyt alueseurakunnassa. Uusia tapoja
osallistua seurakunnan toimintaan ei juurikaan löytynyt.

Arviointi:

"Tuemme seurakuntamme työntekijöiden työhyvinvointia kiinnittämällä huomiota
työyhteisötaitoihin ja hengellisen elämän hoitamiseen."
Toteutumiseen Nuorisotyön tiimi kokoontuu säännöllisesti sopimaan käytännön asioista ja suunnittelemaan
tähtäävä keino 1 toimintaa. Tiimi keskuudessaan huolehtii töiden tasapuolisesta jakaantumisesta ja sitä myöten
Toteutumiseen Tiimikokoukset alkavat lyhyellä yhteiselle rukouksella.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko tiimikokoukset ja pystyttiinkö työt jakamaan tasapuolisesti?
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuiko yhteinen rukous säännöllisesti?
3. TAVOITE

Nuorisotiimi kokoontui säännöllisen epäsäännöllisesti sopimaan käytännön asioista ja
suunnittelemaan toimintaa. Lyhyt rukous on unohtunut alusta, yritämme muistaa tämän vuonna
2017. Töiden tasapuolinen jakautuminen on ollut haasteellista kevään 2016 useamman tiimin
jäsenen pidemmän virkavapaan ja syksyn 2016 työntekijämuutosten takia.
Arviointi:

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

Arviointi:

"Nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja ja kouluja"
Pidämme edelleen tiiviisti yhteyttä alueen kouluihin ja teemme yhteistyötä opettajien ja
oppilaitosten kanssa. Seurakunnan työntekijät näkyvät koulujen arjessa ja juhlassa esim.
Kutsumme rippikoululaisten ja isosten vanhempia yhteisiin tapahtumiin, rippikoulun aloittavaan
starttikirkkoon, ryhmäkohtaisiin vanhempainiltoihin ja rippikoulujen vierailupäiviin ja isosten
Kuinka paljon yhteistyötä koulujen kanssa tehtiin? Päivystykset, oppitunnit, rippikouluinfot.
Palaute opettajilta.
Miten vanhempia tavoitettiin?
Yhteydet alueen kouluihin olivat vuonna 2016 tiiviit ja hyvät. Yläkouluissa vierailemme viikottain
vähintään kerran ja useampi alakoulu kokoontui joulukirkkoon kirkolle tai omalle koululle.
Rippikouluinfot (kaikki alueen yhdeksän kahdeksatta luokkaa) järjestettiin syyskuussa kirkon
nuorisotiloissa. Opettajat ja koulun henkilökunta antavat erittäin positiivista palautetta
yhteistyöstä. Rippikoulun starttikirkkoon (23.10.2016) kutsuttiin myös vanhemmat ja heitä oli
ilahduttavan paljon (n. 40 henkilöä) viime vuosiin verrattuna.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Jätteiden kierrättäminen sekä leireillä että nuorisotiloissa. Paperia käytetään säästeliäästi. Pohditaan
yhdessä sitä, mitä meistä itse kukin voi tehdä ympäristön hyväksi. Pidetään kasvisruokapäivä rippileirillä ja
sen yhteydessä puhutaan omien valintojen tärkeydestä.
Jätteet kierrätetään tehokkaasti ja nuoria aktiivisesti ohjeistetaan laittamaan roskat oikeisiin
astioihin. Kasvisruokapäivä voi toteutua vain jos leirikeskuksen henkilökunta on siihen
myötämielinen. Rippikouluissa ja isoskoulutuksessa on puhuttu luomakunnan suojelemisesta ja
omien valintojen tärkeydestä.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Rippikoulun suosio säilyyy yhtä suurena kuin aiemminkin, samoin isoskoulutuksen. Rippikoululaisia ja isosia
rohkaistaan toimimaan yhdessä muiden ikäryhmien kanssa yhteiseksi hyväksi ja yhteisessä messussa.

