ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Pyrimme tekemään tavoittavaa nuorisotyötä, jossa nuoret kohdataan kouluissa, oppilaitoksissa, harrastuksissa ja
verkossa. Olennaista on kohtaaminen paikoissa ja tilanteissa, joissa nuoret jo ovat, ja joista heitä ei pyritä
kokoamaan toisaalle. Seurakunnan yhteydessä nuorilla on mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja ottaa vastuuta
seurakunnan rakentamisesta. Itsenäisyyden 100-vuotis ja Reformaation 500-vuotis juhlavuodet huomioidaan
nuorisotyössä ainakin osana olemasa olevaa toimintaa ja osallistumalla alueseurakunnan yhteisiin tapahtumiin.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

"Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia"
1. Nuoret suunnittelevat ja totauttavat viikkomessuja kerran kuussa osana isoskoulutusta. Lisäksi
nuoria rohkaistaan osallistumaan seurakunnan yhteisiin jumalanpalveluksiin.
2.Nuorten leireille järjestetään omat messut tai leiri päätetään tulemalla jumalanpalvelukseen
omalle kirkolle.
1. Työntekijöiltä, nuorilta ja seurakuntalaisilta saatu palaute.
2.Isosilta ja nuorten toiminnassa mukana olleilta saatu palaute.
Tämä tavoite jäi toteutumatta, sillä nuoriso- ja rippikoulutyön pappi oli osaittaisella virkavapaalla.
Nuorten leirit ja isosleirit kuitenkin päätettiin aina messuun joko Vaajakosken kirkolla tai
leirikeskuksen kappelissa.

Arviointi:

2. TAVOITE

"Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja"

Toteutumiseen 1.Uskallamme luottaa toimintaa ja sen suunnittelua nuorten käsiin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Työntekijät pyrkivät tunnistamaan ja tukemaan nuorten motivaatiota, jotta he voivat toimia.
tähtäävä keino 2
1. Oliko nuorilla mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja sen toteuttamiseen? Millä tavoin?
Arviointitapa ja Nuorilta saatu palaute.
mittarit:
2. Työntekijöiltä saatu palaute. Oliko vapaaehtoisia? Uusia mahdollisuuksia vapaaehtoisuuteen?
Syksystä alkaen nuorteniltojen ohjelma ja hartaus suunniteltiin aina nuorten kanssa. Nuoret
vastasivat toteutuksesta ja suunnittelusta. Työntekijät olivat tukena. Tästä syntyi syksyn aikana
niin luonteva tapa, että se on jatkunut kivuttoman automaattisesti myös kevätkaudelle.
Arviointi:

"Tuemme seurakuntamme työntekijöiden hyvinvointia kiinnittämällä huomiota
työyhteisötaitoihin ja hengellisen elämän hoitamiseen."
Toteutumiseen 1. Avoin ja vastaanottavainen ilmapiiri nuorisotiimissä. Huomioidaan työntekijä vaihdokset,
tähtäävä keino 1 opastetaan ja annetaan aikaa oppia.
Toteutumiseen 2. Tiimikokoukset alkavat lyhyellä yhteisellä rukouksella.
tähtäävä keino 2
1. Työilmapiiri, onko se hyvää ja luottamusta heärttävää?
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Toteutuiko yhteinen rukous säännöllisesti?
3. TAVOITE

Tämä tavoite on myöskin jäänyt toteutumatta osittaisten ja määräaikaiseten virkavapaiden
tähden. Nuorisotiimi ei vuonna 2017 päässyt kokoontumaan säännöllisesti.

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"
1. Pidämme yllä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Osallistumme palavereihin, päivystämme
kouluilla. Toteutamme uuden OPS:n mukaista uutta seurakuntayhteistyöliittettä.
2. Pyrimme pitämään toimintaa avoimena ja toivotamme vanhemmatkin tervetulleiksi nuorten
tapahtumiin yms.
1. Kuinka paljonyhteistyötä koulujen kanssa tehtiin? Miten uusi seurakuntayhteistyöliite toteutui?
Palaute kouluilta ja työntekijöiltä.
2. Miten vanhempia tavoitettiin/kohdattiin?
Yhteistyö alueen koulujen kanssa on edelleen hyvää ja toimivaa. Nuorisotyö on mukana
syksyisin ja talvella seitsemäs luokkalaisten ryhmäytyksissä. Päivystämme myös alueen kouluilla
viikottain. Pidämme rippikouluinfot kahdeksas luokkalaisille ja osallsitumme erilaisiin yhteistyö
palavereihin. Vanhemmat pyrittiin kohtaamaan aina kun mahdollista, vanhemmilta tuli myös
kirjallista kiitosta kauden päätteksi, jonka mukaan teemme arvokasta työtä alueen nuorten
parissa ja hyväksi.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Nuorten ympäristökasvatus (taloudellinen vedenkäyttö, valojen sammutus, kierrätys, kulutustottumukset) ja
niiden konkreettinen huomioiminen.
Tämä on ollut jo vuosia meillä periaatteena ja se toteutuu hyvin. Viikoittain ne tosin nousevat
esiin, kun niistä muistutellaan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuden lisääminen. Nuorten rohkaiseminen vapaaehtoisuuteen ja
vastuunkantaminen.

