ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 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
isoskoulutuksen jatkuva kehittäminen, sekä koulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Nuorten kohtaaminen avoimen viikkotoiminnan kautta.

Toteutumiseen Säännöllisten nuorteniltojen järjestäminen Keltinmäen ja Kortepohjan kirkoilla.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön edelleen kehittäminen kaupungin nuorisotyön kanssa.
tähtäävä keino 2
Nuorten iltoihin osallistuneiden määrä ja palaute. Koetaanko seurakunnan toiminta vielä
Arviointitapa ja rippikoulun jälkeen merkitykselliseksi. Isoskoulutukseen tulevien määrä.
mittarit:
Luontevien yhteistyötapojen löytäminen kaupungin nuorisotyön kanssa. Tätä kautta myös niiden
nuorten tavoittaminen, jotka eivät muutoin ole seurakunnan toiminnassa mukana.
Nuorteniltoja on järjestetty säännöllisesti Keltinmäessä ohjelmallisesti kerran viikossa ja
oloiltatyylisesti kerran kuukaudessa. Osallistujia on ollut tiloihin nähden sopivasti n. 25
henkeä/kerta. Kortepohjan osalta mainontaa kouluille voisi lisätä. Kaupungin kanssa tehtävän
yhteistyön kehittäminen ei ollut mahdollista Keljonkankaan yhteistyökuvion vuoksi kevätkaudella.
Arviointi:

2. TAVOITE

Isoskoulutuksen kehittäminen.

Toteutumiseen Isoskoulutuksen sisältöä pyritään edelleen kehittämään. Myös muiden työmuotojen näkyminen
tähtäävä keino 1 isoskoulutuksessa.
Toteutumiseen Nuorten perehdyttäminen jumalanpalvelus- ja hartauselämään.
tähtäävä keino 2
Isoskoulutuksen käyneiden nuorien palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Isoskoulukseen sisällytetään jumalanpalvelusopetusta. Nuoria kutsutaan jumalanpalveluksiin
erilaisiin palvelutehtäviin.
Nuoret löysivät isoskoulutukseen. Isoskoulutuksessa oli mukana eri työmuotojen edustajia.
Nuorten palaute isoskouluksesta oli pääsääntöisesti positiivista. Isoskoulutuksessa on pidetty
jumalanpalvelusopetusta. Isoset ovat osallistuneet jumalanpalveluksiin ja olleet eri tehtävissä
jumalanpalveluksissa. Tämä on koettu hyväksi ja jatkossa toimintaa lisätään edelleen.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kerhonohjaajien kouluttaminen.

Toteutumiseen Kutsutaan nuoria kerhonohjaajakoulutukseen ja tavataan heitä säännöllisesti.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vahvistetaan nuorten kristillistä identiteettiä ja tuetaan heitä kerhojen ohjaamisessa ja
tähtäävä keino 2 suunnittelussa.
Kerhonohjaajia on saatu riittävästi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorilta saatu palaute heidän saamastaan koulutuksesta ja tuesta.

Kerhonohjaajia on saatu riittävästi ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin tarvittiin. Kerhonohjaajia
tavataan säännöllisesti ja henkilökohtaisesti. Heitä tuetaan ohjaustehtävissä ja suunnittelussa.

Arviointi:

4. TAVOITE

Kouluyhteistyö.

Toteutumiseen Seurakunnan työntekijä vierailee kouluilla ja tapaa opiskelijoita heille tutussa ympäristössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kirkon oman avoimen iltapäivätoiminnan (Kirkkis) kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Kouluvierailut tehdään yläasteella ja lukioissa ops:in mukaisesti. Nuoret saavat kokemuksen, että
Arviointitapa ja seurakunnan työntekijän kanssa voi tulla juttelemaan.
mittarit:
Koululaiset ja heidän perheensä löytävät mukaan seurakunnan järjestämään toimintaan.
Kouluvierailuja on tehty ops:n mukaisesti. Uutena kouluyhteistyötyömuotona on aloitettu
koulukahvilat Kilpisen koulussa. Tämän kautta työntekijät tulevat tutuiksi ja kynnys keskusteluun on
matala. Koululaiset ovat löytäneet Kirkkiksen ja vanhempia tavataan satunnaisesti toiminnan
ohella.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Käytämme mahdollisuuksien mukaan työssämme kierrätysmateriaaleja. Arvioimme materiaalihankintojen
tarvetta. Pyrimme sähköisen median tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Materiaalien hankinta on ollut harkittua.Sähköisen median käyttöä on lisätty.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Alueellisen nuorisotyön monimuotoisuuden säilyttäminen tiukentuvasta taloustilanteesta huolimatta.

