ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö / nuoret aikuiset

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen
ehkäiseminen. Jo rakennettujen yhteistyöverkostojen avulla pyritään tavoittamaan tukea tarvitsevia nuoria aikuisia ja
ryhmiä. Toimintaa pyritään suunnittelemaan nuorten aikuisten omista toiveista ja tarpeista käsin heidän kanssaan.
Syksyllä 2015 heidän toiveistaan aloitettu kahvilatoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa. Nuoria aikuisia pyritään
rohkaisemaan ja tukemaan vapaaehtoistyöhön. Vuoden 2016 tavoitteisiin kuuluu myös verkostoyhteistyön
rakentaminen lukioiden kanssa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn pitkäjänteinen rakentaminen Keskustassa

Toteutumiseen Jo rakennettujen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen käytännössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Verkostoyhteistyön rakentaminen lukioiden kanssa.
tähtäävä keino 2
Mitä on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa? Palautetta myös muilta toimijoilta ja
Arviointitapa ja toimintaan osallistuneilta.
mittarit:
Onko lukioiden kanssa saatu yhteistyö käyntiin? Jos on, niin palautetta myös lukioilta.
2. TAVOITE

Nuorten aikuisten omista tarpeista ja toiveista lähtevä toiminta

Toteutumiseen Vuonna 2015 nuorten aikuisten toiveista käynnistyneen kahvilatoiminnan vakiinnuttaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nuorten aikuisten toiveiden ja tarpeiden kuuleminen ja niiden toteuttaminen mahdollisuuksien
tähtäävä keino 2 mukaan
Mikä on kahvilatoiminnan tilanne? Kokemuksia ja palautetta kahvilan kävijöiltä ja vapaaehtoisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kokemuksia ja palautetta työntekijöiltä ja nuorilta aikuisilta.
3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
4. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukeminen
Henkilökohtaiset kohtaamiset ja keskustelut nuorten aikuisten kanssa, tarvittaessa eteenpäin
ohjaaminen muiden palveluiden piiriin; mahdollisesti myös niihin nuoren tueksi lähteminen.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Kirkkopalveluiden nuorisodiakonian projekti, Jyväskylän
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, etsivä nuorisotyö, erilaiset hankkeet, yms.
1.Työntekijöiden kokemukset ja tilastot; nuorilta aikuisilta saatu palaute
Mitä yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty?
Nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyöhön rohkaiseminen
Nuorten aikuisten kahvilan vapaaehtoisten tukeminen ja uusien osallistujien ja vapaaehtoisten
kutsuminen. Muiden vapaaehtoistyön mahdollisuuksien rakentaminen ja toteuttaminen.
Hiljaisten ja yksinäisten tyttöjen pienryhmätoiminta Viitaniemen koululla yhdessä nuorisotyön
kanssa
Vapaaehtoisten ja osallistujien sekä työntekijöiden kokemukset kahvilatoiminnasta ja
mahdollisesta muusta vapaaehtoistoiminnasta.
Palaute pienryhmän tytöiltä, koululta ja työntekijöiltä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyritään pitämään esillä Jumalan luomistyön pohjalta nousevaa elämän ja luonnon varjelemista ja
ympäristöystävällisiä arvoja sekä toimimaan itse konkreettisissa tilanteissa niiden mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Tavoitteena on tukea nuoria aikuisia osallisuuteen elämästä ja seurakuntaelämästä, kuulla heidän omia tarpeitaan ja
rakentaa vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten aikuisten tukemiseksi. Tarkoituksena on vakiinnuttaa
mahdollisesti hyväksi havaittua toimintaa ja yhdessä nuorten aikuisten kanssa suunnitella uutta.

