ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulu

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 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.

TAVOITTEET 2017:
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. Valmistelusta vastaa
nuorisotyön pappi.
Työntekijöiltä, rippikoululaisilta ja seurakuntalaisilta saatu palaute.
Isosilta, työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta saatu palaute.
Rippikoululaiset eivätkä muut nuoret toteuttaneet messuja keväällä 2017. Suurin syy tämän
tavoitteen epäonnistumiseen oli nuoriso- ja rippikoulupapin osa-aikainen virkavapaa (työssä
60%). Työaikaan ei mahtunut mitään nuorisotyötä, rippikoulutyötäkin vain aivan pakollinen.

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?
Reformaation 500-vuotis merkkivuosi ei näkynyt nuorisotyössä niin laajasti kuin tavoitteisiin on
kirjattu. Nuoret pääsivät osallistumaan yhteisiin isoihin tapahtumiin ja yksittäisissä illoissa ja
rippikouluissa merkkivuosi oli esillä.

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 huolehtii töiden tasapuolisesta jakaantumisesta ja siten työssäjaksamisesta.
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

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 tiiviisti yhteyttä alueen kouluihin ja teemme yhteistyötä opettajien ja oppilaitosten
kanssa. mm. koulupäivystysten, ryhmäyttämisten, rippikouluinfojen ja oppituntien kautta.
Kutsumme rippikoululaisten ja isosten vanhempia yhteisiin tapahtumiin, rippikoulun aloittavaan
starttikirkkoon, vanhempainiltoihin, rippikoulujen vierailupäiviin ja isosten siunaamiseen.
Kuinka paljon yhteistyötä koulujen kanssa tehtiin? Päivystykset, oppitunnit, rippikouluinfot.
Palaute opettajilta.
Miten vanhempia tavoitettiin?
Yhteistyö kotien ja koulujen kanssa oli tiivistä vuonna 2017. Päivystykset kouluilla toimivat
viikottain, rippikouluinfot pidettiin yhteistyössä yläkoulujen kanssa. Kouluilta on tullut hyvää
palautetta ja päivystyksissä kohdataan oppilaita ja koko koulun henkilökuntaa. Vanhempien
kohtaaminen oli aktiivista. Rippikoululaisten ja isosten vanhempia kutsuttiin aktiivisesti kirkolle ja
he myös tulivat. Esimerkiksi rippikoulun starttikirkossa oli 170 osallistujaa, joista 60 oli
vanhempia. Vanhempia oli merkittävästi enemmän kuin aiempina vuosina.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
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.
Kasviruokapäivä on pidetty jos se vain on ollut mahdollista leirikeskuksen puolesta.
Rippikouluissa ja isoskoulutuksessa pohdittiin entistä enemmän sekä työntekijätiimien että
nuorten kesken, kuinka voisimme tehdä oman osamme ympäristön suojelemiseksi.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Rippikoulun suosio säilyyy yhtä suurena kuin aiemminkin, samoin isoskoulutuksen. Rippikoululaisia ja isosia
rohkaistaan toimimaan yhdessä muiden ikäryhmien kanssa yhteiseksi hyväksi ja yhteisessä messussa.

