ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet

Toiminnan keskuksena on Keltinmäen alueseurakunnan nuorisotyö. Säännöllistä toimintaa ovat Keltinmäessä ja
Kortepohjassa pidettävät nuortenillat, samoin kuin kerran viikossa pidettävä isoskoulutus. Erityisenä painopisteenä on
isos- ja erityisesti avustajakoulutuksen edelleen kehittäminen. Samoin koulujen ja kaupungin nuorisotyön kanssa
tehtävä yhteistyö koetaan merkittäväksi.

TAVOITTEET 2013:
1. TAVOITE

Nuorten kohtaaminen avoimen viikkotoiminnan kautta.

Toteutumiseen Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäessä sekä Kortepohjassa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön kehittäminen kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Keltinmäessä ohjelmallisia kirkkovuoden kulun mukaisia nuorteniltoja pidettiin keskiviikkoisin
kevät/syyskaudella. Kortepohjassa nuorteniltoja toteutettiin avoimien ovien tyyppisesti hartauteen
päättyen. Illat olivat tarkoitettuja rippikouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Kaupungin kanssa
tehtävä yhteistyö oli nuorisotyöntekijämme mukana oloa ohjaajana Keltinmäen nuorisotilan
Arviointi:
iltakahviloissa.

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Arviointi:

3. TAVOITE

Isos- ja avustajakoulutuksen kehittäminen.
Haluamme vastata vanhempien nuorten tarpeisiin ja toiveisiin kehittämällä vapaaehtoistoimintaa.
Nuorien perehdyttäminen entistä laajemmin srk:n toimintaan.
Nuorten entistä syvempi perehdyttäminen jumalanpalvelus- ja hartauselämään, sekä Raamatun
sisältöön ja käyttöön.
Alueemme nuorille tarjottiin monenlaisia mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa erilaisia
nuorisotyön ja diakoniatyön ryhmiä. Sitoutuminen ryhmien aloitukseen vaikeata. Aktiivisesti
toiminnassa olevat nuoret ovat jo kaikessa mukana. Leireiltä palaamme messuun Keltinmäen
kirkkoon osallistumaan ja toteuttamaan sitä yhdessä. Raamattu on tullut tutummaksi nuorille ja
hartauselämässä olemme yhdessä oppineet ja kokeneet elämyksiä sähköisen hartausmateriaalin
kautta.

Kerhonohjaajien kouluttaminen.

Toteutumiseen Saada nuoria tulemaan kerhonohjaajakoulutukseen ja tavata heitä säännöllisesti.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistaa nuorten kristillistä identiteettiä ja tukea heitä kerhojen ohjaamisessa ja suunnittelussa.
tähtäävä keino 2
Nuoria on saatu edelleen riittävä määrä kerhonohjaajakoulutukseen. Koulutus toteutettiin
syyskauden alussa usean alueseurakunnan kanssa yhdessä. Nuorisotyönohjaajamme tapaa,
hoitaa, huoltaa heitä säännöllisesti. Kerhonohjaajat tarvitsevat tukea ja kannustusta lähes
viikottain.
Arviointi:

4. TAVOITE

Kouluyhteistyö.

Toteutumiseen Seurakunnan työntekijä vierailee kouluilla ja tapaa koululaisia ja opiskelijoita heille tutussa
tähtäävä keino 1 ympäristössä.
Toteutumiseen Koulujen kanssa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan aamunavaukset ja koulukirkot.
tähtäävä keino 2
Työntekijämme ovat laajasti toteuttaneet yhteistyötä koulujen kanssa, opetussuunnitelman,
hartauksien, koulukirkkojen, rippikouluinfojen, 10-synttäreiden ja monien muiden tapahtumien
kautta. Alueellamme on 7 alakoulua, lisäksi kouluyhteistyötä on tehty yhden yläkoulun ja kahden
lukion kanssa. Koulukirkkojen ja hartauksien suunnitteleminen yhdessä on oleellisesti lisääntynyt.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateriaaleja. Arvioimme entistä enemmän
materiaalihankintojen tarvetta ja pyrimme sähköisen median tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Olemme keskittäneet lähes kaikki hankintamme. Lisäsimme sähköisen median käyttöä ja pyrimme
lisäämään sitä edelleen. Kulutamme ja hankimme entistä vähemmän elintarvikkeita ja muita
materiaaleja. Muutamiin tapahtumiin olemme leiponeet itse. Leireillä ja retkillä opastamme ja
valvomme jätteiden lajittelussa.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Nuorisotyön edelleen kehittäminen Kortepohjassa.

