ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Kristillistä kasvatusta kouluilla. Lasten leirejä kolme kertaa vuodessa. Kerhotoimintaa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kouluyhteistyön kehittäminen ja lisääminen

Toteutumiseen 1. Työntekijä vierailee isommilla kouluilla useammin
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Tarjotaan kouluille aktiivisemmin oppitunteja ja koulupäivystystä
tähtäävä keino 2
1. Kouluvierailujen määrä
Arviointitapa ja
mittarit:
Oppituntipyynnöt

Arviointi:

2. TAVOITE

Kouluvierailut ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Yksi merkittävimmistä lisäyksistä on ollut
syksyllä alkanut alakouluikäisten välituntipäivystys Vaajakummun koululla. Lisäksi 10synttärikutsut jaettiin tänä vuonna kouluilla henkilökohtaisesti nelosluokkalaisille, koska
järjestettiin koko seurakunnan yhteiset isommat juhlat. Tämä mahdollisti paremman näkyvyyden
ja kontaktin oppilaisiin ja opettajiin, jolloin myös tuli puhetta mahdollisista oppituntivierailuista.
Kaksi kertaa koululta tuli luokkia uskontotunnilla tutustumaan kirkkoon ja nuorisotiloihin. Parissa
eri koulussa osallistuttiin koulun työntekijän kanssa pienien ryhmien ohjaamiseen. Yhteistyö on
hyvin koulukohtaista, jolloin joihinkin kouluihin kontaktit ovat lisääntyneet ja joihinkin pysyneet
ennallaan.
Kerhotyön kehittäminen ja kerholaisten sitouttaminen kerhoonsa

Toteutumiseen 1. Kerhot lyhyempikestoisia, selkeä aihe
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kristillinen kasvatus vahvasti läsnä kerhoissa. Työntekijä näkyvämmäksi kerhoissa.
tähtäävä keino 2
1. Kerholaisten määrä ja kerhoon sitoutuminen koko kerhokaudeksi
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kerholaisten palaute

Arviointi:

3. TAVOITE

Kerhoissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Kerhoista eniten vetivät kokkikerhot. Lisäksi
kevätkaudella toimi kaksi monitoimikerhoa. Syksyllä kerhonohjaajia oli vähemmän ja se vaikutti
myös kerhojen määrään, jolloin luonnollisesti myös kerholaisten määrä väheni. Työntekijä vieraili
kevätkaudella jokaisessa kerhossa tervehtimässä kerholaisia ja ohjaajia yhden kerhokerran ajan.
Kerhonohjaajia on kannustettu huomioimaan kerhon suunnittelussa kirkolliset pyhät. He ovat
saaneet kausisuunnitelmia tehdessä "kalenterin", johon on laitettu näkyviin jokaiselle viikolle
sattuvat pyhät. Kerhonohjaajia on myös tuettu hartauksien pidossa koulutuksessa ja
kerhonohjaajapalavereihin on otettu mukaan hartaudet tukemaan kerhonohjaajien omaa
hartauselämää.
Vanhempien ja lasten tavoittaminen sähköisissä viestimissä

Toteutumiseen 1. Vaajakosken kouluikäiset -Facebook ryhmän mainostusta vanhemmille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Seurakunnan nettisivujen päivitys ja mainostus
tähtäävä keino 2
1. Facebook-ystävien määrä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Palaute

Arviointi:

4. TAVOITE

Kevätkaudella kotiin jaettavissa mainoksissa ja seinäjulisteissa jokaisessa mainostettiin
varhaisnuorten facebook-profiilia. Siitä huolimatta kaveripyynnöt eivät lisääntyneet eikä asia
lähtenyt etenemään. Kohderyhmä on sen verran haastava tavoittaa Facebookin kautta, koska
kaveriksi olisi saatava lasten itsensä sijaan vanhemmat. Nettisivut on pidetty ajan tasalla ja niitä
on mainostettu infolapuissa.

Koululaiset mukaan jumalanpalveluksiin

Toteutumiseen 1. Erityisiä kutsujumalanpalveluksia alakouluikäisille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kerholaisia ja koululaisia touteuttamaan jumalanpalvelusta
tähtäävä keino 2
1. Jumalanpalveluksissa käyneet kouluikäiset
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

Jyskän koulun kanssa on perinteisesti vietetty pääsiäis- ja adventtikirkkoa. Suunnittelussa on
vahvasti näkynyt koulun väki ja oppilaat itse ovat olleet toteuttamassa tilaisuutta. Koulun
järjestämät kirkkohetket lisääntyivät niin, että keväällä Janakan koulu vietti kevätkirkkoa ja
Vaajakummun koulu tuli adventtikirkkoon. Näissäkin tilaisuuksissa suunnittelussa otettiin vahvasti
huomioon koululaiset ja pyrittiin tekemään tilaisuudesta heidän näköisensä. Lasten leireillä on
leiri päätetty yhdessä toteutettuun jumalanpalvelukseen leirikeskuksen kappelissa. Koivuniemen
leireillä on vanhemmat kutsuttu siihen mukaan ja aina muutamia vanhempia on myös osallistunut.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Viranhaltija on mukana ympäristötyöryhmässä ja käyttää omassa työssään mm. kierrätysaskartelua, välttää
turhaa tulostusta. Lisätään tietoisuutta ympäristöasioihin ja kerrotaan miten voi vähentää kulutusta.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Kerho- ja leirityön kehittäminen. 2017 Suomen itsenäisyysjuhlavuoden näkyminen toiminnassa.

