ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Varhaisnuorisotyö tekee kristillistä kasvatusta kouluilla ja muutenkin toimii yhteistyössä eri koulujen kanssa. Lasten
leirejä järjestetään kolme kertaa vuodessa. Viikkotoimintana on ala-asteikäisille suunnattuja kerhoja, joita ohjaavat
rippikoulun ja kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Kouluyhteistyön kehittäminen ja lisääminen

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

Arviointi:

2. TAVOITE

Vaajakummun koulun kanssa tehtiin enemmän yhteistyötä; koulupäivystys, ryhmäytyksiä ja
pienryhmä. Yhteistyö alueen koulujen kanssa toimii hyvin. Aamunavauksia pidetään melkein joka
koululla kerran kuukaudessa. Joka koulun yhdyshenkilölle on annettu työntekijän yhteystiedot ja
mahdollisuus kysyä oppituntivierailuja. Työntekijävaihdoksen myötä syksy on kulunut opettajiin
tutustumiseen ja omien työtapojen tarjoamiseen opettajille.

Kerhotyön kehittäminen ja kerholaisten sitouttaminen kerhoonsa

Toteutumiseen 1. Kerhonohjaajien tukeminen ja ohjaaminen kerhokauden aikana. Työntekijä näkyvämmäksi
tähtäävä keino 1 kerhoissa.
Toteutumiseen 2. Kerhojen rakenteen ja keston päivitys, yhdessä kerhonohjaajien kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Kerholaisten määrä ja kerhoon sitoutuminen koko kerhokaudeksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kerholaisten ja kerhonohjaajien palaute
Kerhotyö on käynyt pienellä liekillä työntekijävaihdosten ja kerhonohjaajien pienen määrän takia.
Kerholaisia olisi tulossa enemmän kuin kerhoja pystyy tällä kerhonohjaajamäärällä järjestämään.
Tällä hetkellä ongelmana on kerhonohjaajien vähäinen määrä. Tarkoitus syksyllä 2017 järjestellä
kerhotoimintaa uudenlaiseen muotoon ja aktiivinen uusien vapaaehtoisten etsintä on käynnissä.
Arviointi:

3. TAVOITE

Koululaiset mukaan jumalanpalveluksiin.

Toteutumiseen 1. Lapsia mukaan toteuttamaan jumalanpalvelusta, kerhoista ja kouluista.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Erityisiä kutsujumalanpalveluksia alakouluikäisille.
tähtäävä keino 2
1. Jumalanpalveluksissa käyneet kouluikäiset
Arviointitapa ja
mittarit:
2.
Koululaiskirkkoja järjestettiin Jyskän koulun kanssa kiirastorstaina ja adventtina ja Vaajakummun
koulun kanssa adventtina. Nämä on järjestetty loistavassa yhteistyössä koulun kanssa. Oppilaat
ja opettajat ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Muita alakouluikäisille
järjestettyjä messuja ei ole ollut.
Arviointi:

4. TAVOITE

Partioyhteistyön kehittäminen

Toteutumiseen 1. Työntekijä näkyvämmäksi partiolaisille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Tarjotaan hartauksien pitoa ym. Partioilloille
tähtäävä keino 2
1. Kutsujen määrä osallistua partiotoimintaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Partiolaisilta saatu palaute.
Partion kanssa on tehty enemmän yhteistyötä ja työntekijä on ollut vierailemassa partioryhmissä.
Työntekijä on myös ollut näkyvämmin esillä partion johtajistolle.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Viranhaltija on mukana ympäristötyöryhmässä ja käyttää omassa työssään mm. kierrätysaskartelua, välttää
turhaa tulostusta. Lisätään mm. kerhoissa tietoisuutta ympäristöasioista ja kerrotaan miten voidaan vähentää
kulutusta.
Tämä on jo tuttua varhaisnuorisotyössä. Kokkikerhoissa vältetään biojätettä ja lajitellaan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Kerho- ja leirityön kehittäminen. Suomen itsenäisuusjuhlavuoden 2017 näkyminen toiminnassa.

