ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Rippikoulutyön tehtävänä on vastata oman alueen rippikouluryhmistä ja järjestää muu tarvittava rippikouluopetus
alueella, lähinnä aikuisrippikoulut. Rippikoulutyön tehtävänä on myös kouluttaa halukkaista nuorista isosia ja
ryhmänohjaajia kaikkien työmuotojen leireille ja tapahtumiin. Vuonna 2018 rippikoulutyö alkaa orientoitua uuden
rippikoulusuunnitelman käyttöönottoon. Jyväskylän seurakunnassa uusi rippikoulusuunnitelma Suuri ihme otetaan
täysipainoisesti käyttöön vuonna 2019, mutta koska vuoden 2019 rippikoulu alkaa jo syksyllä 2018
rippikoulusuunnitelmaa aletaan toteuttaa jo silloin.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Uuden rippikoulusuunnitelman (Suuri ihme) koulutuksiin osallistuminen ja uuden
suunnitelman siirto Vaajakoskelle.
Koulutuksiin osallistuminen

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulutyötä tekevän tiimin (papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, diakoni) pohdinta, mitä uusi
tähtäävä keino 2 suunnitelma tarkoittaa omassa toimintaympäristössämme Vaajakoskella.
Koulutuksiin osallistuminen. Kuinka moni työntekijä osallistui ja kuinka moneen koulutukseen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Uuden rippikoulusuunnitelman toteuttamissuunnitelman teko
2. TAVOITE

"Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta"

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1 Rippikoululaiset osallistuvat oman konfirmaatiomessunsa suunnitteluun ja toteutukseen.
Toteutumiseen Isoskoulutettavat osallistuvat yhden messun suunnitteluun ja toteutukseen koulutusvuoden aikana.
tähtäävä keino 2
Miten rippikoululaiset olivat mukana oman kofirmaatiomessunsa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Osallistuivatko kaikki isoskoulutettavat yhden messun suunnitteluun ja valmisteluun.
3. TAVOITE

"Otamme kaikessa toiminnassamme ja valinnoissamme huomioon ympäristövaikutukset"

Toteutumiseen Kasvisruokapäivä rippikoululeireille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Konkreettinen ympäristönsuojelupäivä rippikoululeireille. Mitä juuri minä voin tehdä ympäristön
tähtäävä keino 2 hyväksi?
Toteutuiko kasvisruokapäivä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuiko ympäristönsuojelupäivä.
"Olemme hyvä työyhteisö, joka huolehtii työhyvinvoinnistaan erityisesti tukemalla
työyhteisötaitoja"
Toteutumiseen Nuorisotyön tiimi kokoontuu säännöllisesti sopimaan käytännön asioista ja suunnittelemaan
tähtäävä keino 1 toimintaa. Tiimi huolehtii (tarvittaessa esimiehen johdolla)siitä, että työtehtävät jakaantuvat tasan.
Toteutumiseen Tiimin kokoukset alkavat rukouksella.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko kokoukset ja tasapuolinen työnjako.
Arviointitapa ja
mittarit:
Alkoivatko kokoukset rukouksella.
4. TAVOITE

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Jo mainittu kasvisruokapäivä rippikoululeireillä. Jätteiden huolellinen kierrättäminen niin leireillä kuin
nuorisotiloissakin.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Rippikoulun suosio säilyy yhtä suurena kuin aiemminkin, samoin isoskoulutuksen. Rippikoululaisia ja isosia rohkaistaan
toimimaan yhdessä muiden ikäryhmien kanssa yhteiseksi hyväksi ja yhteisessä messussa.

