ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Keskeisenä tavoitteena vuonna 2014 on yhdessä nuorten aikuisten kanssa suunnitella sellaista toimintaa, joka on
heidän omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaista. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten aikuisten yhteisöllisyyttä ja
osallisuutta, erityisesti yhteistyökumppaneiden avulla etsiä ja tukea syrjäytymisvaarassa olevia. Tavoitteena on myös
tarjota seurakunnan taholta nuorille aikuisille keskustelufoorumi uskon ja rakkauden, elämäntavan, etiikan ja
monenlaisten elämän valintojen kysymyksissä. Niinikään tavoitteena on myös rohkaista ja auttaa nuoria aikuisia
ryhtymään puheista tekoihin esimerkiksi lähimmäisenrakkauden ja palvelun parissa.

TAVOITTEET 2014:
Nuorten aikuisten toiveista ja tarpeista lähtevä toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja
suunnittelu
Toteutumiseen Nuorten aikuisten työntekijätiimin ja seurakuntalaisten yhteinen työskentely toiveiden ja
tähtäävä keino 1 mahdollisuuksien kartoittamiseksi
Toteutumiseen Yhteistyö ja verkostoituminen kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa nuorten aikuisten tarpeiden
tähtäävä keino 2 kartoittamiseksi
Onko saatu suunnitelmia aikaan, onko joku suunnitelma toteutunut?
Arviointitapa ja
mittarit:
Mukana olleiden seurakuntalaisten palaute
1. TAVOITE

Vuoden 2014 aikana yksi alueseurakunnan diakonian viroista muutettiin niin, että viran
toimenkuvasta 50 % kuuluu alueseurakunnan erityisesti nuoriin aikuisiin kohdistuvaan työhön ja
50 % oppilaitostyöhön. Virassa lokakuussa 2014 aloittanut Elina Lintulahti ryhtyi heti kartoittamaan
kaupungin ja eri toimijoiden tekemää työtä nuorten aikuisten parissa. Loka-joulukuussa hän on
luonut yhteyksiä ja perustaa yhteistyölle eri toimijoiden kanssa, selvittänyt mihin nuoria aikuisia voi
Arviointi:
eri tilanteissa ohjata ja kertonut mitä seurakunta puolestaan voi heille tarjota. Kartoitustyössä
erityisiksi tukea tarvitseviksi ryhmiksi ovat hahmottuneet syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet
ja yksinhuoltajaäidit. Papiston puolelta kappalainen on työnkuvansa vuoksi voinut osallistua
lähinnä nuorten aikuisten parissa tehtävän työn suunnitteluun ja yhteyshenkilönä toimimiseen,
mutta vähemmän käytännnön toteuttamiseen.
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, syrjäytymisvaarassa olevien etsiminen ja
2. TAVOITE
tukeminen
Toteutumiseen Vuonna 2013 diakoniatyön kanssa projekti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten äitien
tähtäävä keino 1 tukemiseksi. Vuonna 2014 jatkoa samalle projektille tai uusi vastaavanlainen projekti.
Toteutumiseen Yhteistyössä diakoniatyön ja kaupungin nuoriso- ja sosiaalityön kanssa syrjäytymisvaarassa
tähtäävä keino 2 olevien hyväksi tehtävä työ, mahdollisten pienryhmien perustaminen, miesten illat ja leirit
Mitä on tehty?
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute seurakuntalaisilta ja yhteistyökumppaneilta.

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Vuoden 2014 aikana alueseurakunta lähti mukaan Kirkkopalveluiden nuorisodiakonian projektiin
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten löytämiseksi ja tukemiseksi. Kirkkopalveluiden puolelta
projektin yhteyshenkilönä on diakoniajohtaja Seppo Sulkko. Alueseurakunnasta projektissa
mukana ovat diakonia- ja nuorisotyö sekä YSP.n puolelta erityisnuoriso- ja oppilaitostyö.
Työskentelyssä on tarkoitus löytää ja perustaa nuorista erityisesti apua tarvitseva kohderyhmä /
ryhmiä, joiden toimintaan Kirkkopalveluilta voi saada rahallista tukea. Tällä hetkellä suunnitelmissa
on ensisijaisesti hiljaisten kiusattujen tyttöjen ryhmä. Muita mahdollisia ryhmiä ovat aikuisten
miesten hyväksikäyttämät teinitytöt ja jälkihuollossa olevat nuoret miehet. Nuorten miesten illat ja
leiri keväällä Vesalassa ovat jatkuneet myös v. 2014. Osallistujat ovat hieman vähentyneet, mutta
yhteyden kokemus on ollut heille merkittävä.
Kristillisen uskon, rakkauden ja elämäntavan yhteyden etsintä
Keskustelufoorumin tarjoaminen uskon, etiikan ja erilaisten nuorten aikuisten ajankohtaisten
kysymysten pohtimiselle, mahdollinen kahvilatoiminta jossa keskustelumahdollisuus
Etsitään konkreettisia mahdollisuuksia, joissa nuoret voivat toteuttaa vastuullista elämäntapaa ja
lähimmäisenrakkautta, yhteistyö esim. Changemakereiden kanssa
Onko ollut keskustelu- ja toimintamahdollisuuksia?
Palaute toiminnassa mukana olleilta.

Arviointi:

Nuorten aikuisten futsal-peli-illoissa on käynyt runsaasti väkeä ja siellä on kerätty v. 2014
ennätyskolehti Keskustan nimikkoläheteille. Nuorten miesten iltojen osanottajat ovat olleet
talkoissa esim. suuren Miesten illan järjestelyissä. Kansan Raamattuseuran nuorten kanssa on
vietetty yhteinen onnistunut joulujuhla ja yhteistyötä nuorten tukemiseksi on vahvistettu.
Kahvilatoimintaa kohtaamispaikkana on alustavasti suunniteltu. Nuorten aikuisten kutsuminen
vapaaehtoistyöhön on ollut esillä ja jatkuu vuonna 2015.

4. TAVOITE
Toteutumiseen 1.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2.
tähtäävä keino 2
1.
Arviointitapa ja
mittarit:
2.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Pyritään pitämään esillä ympäristöystävällisiä arvoja ja toimimaan itse niiden mukaan; pyritään edistämään
keskustelua ekologisesta elämäntavasta Jumalan luoman maailman varjelemisena.
Toiminnassa on pidetty esillä ympäristöystävällisiä arvoja ja pyritty itse toimimaan niiden mukaan
niin paljon kuin mahdollista.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Nuorten aikuisten tarpeista lähtevän toiminnan toteuttaminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen,
kristillisen uskon ja elämäntavan etsiminen ja toteuttaminen nuorten aikuisten keskuudessa

