ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 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. Vuonna 2017 toiminnassa huomioidaan myös reformaation
ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Kouluyhtesityön kehittäminen

Toteutumiseen 1. Työntekijä vierailee isoimmilla kouluilla useammin
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Tarjotaan aktiivisemmin kouluille oppitunteja, koulupäivystystä ja muuta toimintaa.
tähtäävä keino 2
1. Kouluvierailujen määrä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Oppitunti- ja muut yhteistyöpyynnöt

Arviointi:

2. TAVOITE

Koulupäivystystä järjestettiin Vaajakosken ja Vaajakummun yhtenäiskouluilla. Reformaation
merkeissä tehtiin oppituntivierailuja ja aamunavauksia. Taika-Petterin kanssa tehtiin kolmen
koulun kiertue aiheesta hyvä kaveri. Koulut antoivat tästä erittäin hyvää palautetta. Janakan
koululla jatkettiin koulukuraattorin kanssa pienryhmätoimintaa, jossa harjoiteltiin mm tunnetaitoja.
Koulu on ollut tyytyväinen tästä yhteistyöstä. Koulukirkkoja järjestettiin pääsiäisenä kaksi ja
jouluna viisi. Koulujen kanssa on toimiva yhteistyö ja varhaisnuorisotyöntekijä on tuttu kasvo
kouluilla.

Kerhotyön kehittäminen ja kerholaisten sitouttaminen kerhoonsa

Toteutumiseen 1. Kerhonohjaajien tukeminen ja ohjaaminen kerhokauden aikana, mm.
tähtäävä keino 1 kerhonohjaajapalavereiden määrän ja laadun avulla.
Toteutumiseen 2. Kerhojen rakenteen ja keston uudelleenpohdinta yhteistyössä kerhonohjaajien kanssa.
tähtäävä keino 2
1. Kerholaisten ja kerhonohjaajien määrä ja sitoutuminen koko kerhokaudeksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kerholaisilta ja kerhonohjaajilta saatu palaute.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kerhonohjaajia on vähän, joten kerhojakin on toiminut vain muutama. Nuorilla on kiire
koulussa/opinnoissa ja paljon muita harrastuksia. Myös kerholaisissa selvä pudotus
aikaisempaan. Toisaalta kerhoissa, jotka toimivat, on sitoutuneita kerholaisia. Suurin tarve on 7-9vuotaiden kokkikerhoille. On keksittävä uusia toimintatapoja, jotka toimivat sekä ohjaajille että
kerholaisille. Syksyllä tarjottiin kahtena sunnuntaina leivontakerhoa 9-13-vuotiaille, mutta
ilmoittautuneita ei ollut.

Koululaiset mukaan jumalanpalveluksiin.

Toteutumiseen 1. Lapsia mukaan toteuttamaan jumalanpalvelusta, yhteistyössä mm. koulujen kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Erityisiä kutsujumalanpalveluksia alakouluikäisille.
tähtäävä keino 2
1. Jumalanpalveluksissa käyneiden kouluikäisten määrä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Kouluikäisille suunnattujen kutsujumalanpalveluksien määrä

Arviointi:

4. TAVOITE

Koulukirkot toimivat hyvin. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä koulun kanssa. Joulun alla
koulukirkoissa kävi yhteensä 1127 koululaista, opettajaa, vanhempaa. Näitä täytyy ehdottomasti
jatkaa ja kehittää, koska tällä toiminnalla tavoitetaan suuri osa vaajakoskelaisista alakoululaisista.
Syyslomaleirin päätimme kirkossa messuun ja sinne olimme yhdessä valmistelleen esirukouksen.
Leiriläiset myös lukivat sen.

Partioyhteistyön kehittäminen

Toteutumiseen 1. Työntekijä näkyvämmäksi partiolaisille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Tarjotaan aktiivisemmin esim. hartauksien pitoa partioilloille.
tähtäävä keino 2
1. Kutsujen ja vierailujen määrä osallistua partiotoimintaan.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Partiolaisilta saatu palaute.
Työntekijä kävi alkuvuodesta partion johtajiston palaverissa kertomassa uudesta tilastoinnista ja
esittäytymässä. Tämä ei ole vuoden aikana tuottanut kutsuja partiokoloille. Tilastointi on ollut
haastavaa ja siihen ei ole vielä löytynyt toimivaa ratkaisua.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Viranhaltija käyttää omassa työssään mm. kierrätysaskartelua ja luonnon löytyviä materiaaleja. Hän myös
pyrkii välttämään turhaa tulostamista. Kerhoissa ja leireillä pyritään lisäämään lasten ja apuohjaajien
tietoisuutta ympäristöasioista ja kerrotaan miten voisi vähentää kulutusta.
Kerhoihin on tulostettu reseptit valmiiksi, jotta vältytään turhalta tulostukselta. Askartelutarvikkeita
on ostettu vain tarpeeseen. Kauppa-asiointi hoidetaan kestokauppakasseilla ja
kestohedelmäpusseilla. Kerhonohjaajat velvoitetaan huomioimaan kierrätys kerhoissa.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Kerho- ja leirityön kehittäminen.

