ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 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. Vuosi 2018 on seurakuntavaali vuosi.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

"Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun."

Toteutumiseen 1.Olemme nuorille läsnä turvallisina aikuisina ja rinnalla kulkijoina.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.Pidämme yllä kristillisyyttä. Kristillisyys näkyy työssämme toimiessamma nuorten kanssa, mutta
tähtäävä keino 2 myös osana toimintaa, kuten hartaudet ym.
1.Palautteen kysyminen suoraan nuorilta. Kokevatko he, että nuorisotyöntekijät ovat heitä varten.
Arviointitapa ja Ovatko he tulleet kohdatuksi?
mittarit:
2.Ovatko nuortenillat, leirit ym sisältäneet hartauden? Miten lähimmäisenrakkaus on näkynyt
nuorisotyössä? Palautteen kerääminen ja oman toiminnan tutkiminen.
"Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen Jumalanpalveluksesta"
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1 1.Nuorisotyönleireillä pidetään aina leiri Jumalanpalvelukset tai leiriltä tullaan kirkkoon Jumalanpalvelukseen.
Toteutumiseen 2.Pidämme seurakuntavaaleja esillä ja pyrimme saamaan nuoria ehdokkaita. Myös nuorten
tähtäävä keino 2 äänestämiseen pyritään erityisesti rohkaisemaan.
1.Tarkastellaan vuoden lopussa, onko leireillä pidetty Jumalanpalveluksia.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Saatiinko nuoria ehdokkaita? Äänestivätkö nuoret? Pidettiinkö vaaleja esillä nuorisotyössä?
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE

Kiinnitämme huomiota viestintään ja sen näkyvyyteen.
1.Nuorisotyön nettisivujen päivittäminen säännöllisesti. Tapahtumien, retkien ja leirien
mainostaminen.
2.Nuorisotiimi pyrkii pysymään ajan hermoilla someviestinnässä. Ottaa haltuun uusia kanavia ja
hylkää rohkeasti vanhoja. Pyydetään nuoria mukaan viestintään.
1.Kysytään eirtyisesti nuorilta, onko viestintä saavuttanut heitä. Kokevatko nuoret viestinnän olevan
riittävää?
2. Saatiinko nuoria mukaan viestinnän toteuttamiseen?
Nuorten osallistaminen ja rohkaisu vastuunkantamiseen

Toteutumiseen 1. Pyrimme saamaan nuoret mukaan suunnitteluun ja toiminnan toteuttamiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Haluamme ohjata täysi-ikäisyyden saavuttaneita nuoria vapaaehtoisuuteen.
tähtäävä keino 2
1. Ovatko nuoret olleet mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Onko nuoria aikuisia saatu vapaaehtoisiksi?
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Vähennämme kulutusta. Muistamme kierrättää ja sammuttaa valot. Käytämme kierrätysmateriaaleja.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Yhteistyön lisääminen yhteistoiminta alueen (Huhtasuon alusrk) kanssa. Nuorisotyön neuvottelupäivin
järjestämisvastuu Jyväskylän srk. Kirkkopäivät Jyväskylässä. Seppopäivät (partio) Jyväskylässä.

