ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Korpilahden alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö/rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulutyö ja sen jälkeinen nuorisotyö on kristittynä kasvamista ja elämistä yhdessäolon ja vastuullisten tehtävien
kautta, yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Seurakunnan yhteinen painopiste vuonna 2014 on Toivon ja ilon pääsiäinen.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Toteutamme yhdessä jumalanpalveluksia

Toteutumiseen Suunnittelemme ja toteutamme koululaiskirkot tiiviimmässä yhteistyössä koulujen kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoululaisten ja isosten kanssa osallistumme jumalanpalveluksien suunnitteluun ja
tähtäävä keino 2 toteutukseen.
suullinen palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
osallistujamäärät

Arviointi:

2. TAVOITE

Yhteistyötä koulujen kanssa on koululaiskirkkojen osalta tehty hyvin. Niin opettajat kuin oppilaatkin
ovat olleet mukana yhteistyössä suunnittelemassa ja toteuttamassa koululaiskirkkoja.
Rippikoululaiset ovat osallistuneet oman konfirmaatiojumalanpalveluksensa suunnitteluun
esittämällä saarna-ajatuksia, esirukousaiheita ja virsitoiveita sekä tekemällä alttaritauluja ja
piirrustuksia. Rippikoululaiset ovat osallistuneet myös konfirmaation toteutukseen tekstinlukijoiden
roolissa. Myös isoset ovat osallistuneet jumalanpalveluksiin edellä mainituin keinoin. Lisäksi isoset
esittivät rippikoulun aloitusmessussa seurakuntalaisille laulun.

Rohkaisemme elämään kristittyinä

Toteutumiseen Otamme aktiivisesti käyttöön Jyväskylän seurakunnan ja koulutoimen uskontokasvatuksen
tähtäävä keino 1 opetussuunnitelman Korpilahdelle sovellettuna.
Toteutumiseen Teemme yhteistyötä Alkio-opiston kanssa esim. joululaulutilaisuus.
tähtäävä keino 2
suullinen palaute, palautekysely
Arviointitapa ja
mittarit:
suullinen palaute, palautekysely

Arviointi:

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

Opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja sovellettu Korpilahden tarpeisiin. Ops:n etenemisestä
olemme pitäneet ops:iin osallistuneiden työntekijöiden kanssa palautepalaverin, jossa käytiin
kokemuksia kahden vuoden ajalta kirjaten muistio, jota hyödynnetään seuraavissa opsvierailuissa. Kouluilta palautetta ops:iin liittyen ei ole saatu. Yhteistyötä Alkio-opiston kanssa on
jonkin verran tehty. Pappi on käynyt syksyllä esittäytymässä opiskelijoille, ja opistolla on papin
päivystys kerran kuussa. Adventin aikaan Alkio-opistolla järjestettiin Kauneimmat joululaulut tilaisuus, johon osallistui 45 henkilöä. Alkio-opistolta on kysytty sähköpostitse palautetta
laulutilaisuudesta, mutta vastauksia ei ole saatu. Oman kokemuksemme mukaan tilaisuus onnistui
hyvin.
Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen
Tarjoamme yläkoululaisten huoltajille kasvatuksellista vanhempainiltaa syksyllä yhteistyössä esim.
MLL:n tai koulun vanhempaintoimikunnan kanssa.
Järjestämme rippikoululaisten huoltajille kasvatuksellisen tapaamisen ennen rippikoulua,
rippikoulusunnuntaissa myös kasvatuksellinen näkökulma.
osallistujamäärät
suullinen palaute

Arviointi:

Rippikoululaisten huoltajille kasvatuksellinen tapaaminen ennen rippikoulua on toteutunut Siivet ja
juuret -iltojen muodossa. Lisäksi rippileirejä ennen on järjestetty vanhempainillat. Huoltajat olivat
paikalla myös rippikoulun aloitusmessussa, mutta silloin kasvatuksellinen näkökulma jäi aika
ohueksi. Kasvatuksellista vanhempainiltaa yläkoululaisten vanhemmille ei valitettavasti ole
järjestetty ja tavoitteet näiltä osin jäävät toteutumatta.

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi
Toteutumiseen Teemme yhteistyötä eri työalojen kanssa - diakoniatyö: yhteisvastuu, vastuuviikko, nenäpäivä;
tähtäävä keino 1 lähetystyö: tempaukset
Toteutumiseen Tehostamme tiedottamista - facebooksivut, Prime: sähköpostit, tekstiviestit.
tähtäävä keino 2
osallistujamäärät
Arviointitapa ja
mittarit:
suullinen palaute
4. TAVOITE

Arviointi:

Yhteistyötä eri työalojen kanssa on tehty melko monipuolisesti. Yhteistyössä on järjestetty mm.
Lyhtymäki-tapahtuma Yhteisvastuun hyväksi, pääsiäisvaelluksia, puistokirkko-tapahtuma sekä
adventtitori. Myös partion kanssa on pyritty tekemään yhteistyötä puolin ja toisin. Tiedottamisen
monipuolistamiseen on kiinnitetty huomiota; Korpilahden alueseurakunnan nuorisotyö on saanut
omat Facebook-sivut ja isosille on perustettu oma suljettu Facebook-ryhmä. Facebookin kautta on
pyritty tiedottamaan paikallisista nuorisotyön tilaisuuksista ja tapahtumista sekä myös
suuremmista nuoriin liittyvistä jutuista. Primea on käytetty informaation jakamiseen tekstiviestien ja
sähköpostien välittämiseen.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Vähennämme kulutusta, harkitsemme hankintoja, uusiokäytämme, lajittelemme.

Arviointi:

Hankintojen suhteen on käytetty harkintaa. Olemme pyrkineet lajittelemaan jätteet oikein ja
vähentämään turhan jätteen syntymistä. Ennen poisheittoa on käytetty harkintaa siinä, olisiko
asioita mahdollista uusiokäyttää. Joitakin elintarvikkeita on epähuomiossa hankittu kerralla liikaa ja
osasta pääsi vanhentumaan päiväys. Tämä on hyvä huomioida jatkossa, että pilaantuvista
tuotteista tehdään vain pieniä hankintoja kerrallaan. Muuten tämä tavoite on saavutettu hyvin.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja lisääminen. Yhteistyön
lisääminen alueella ja koko seurakunnallisesti. Ollaan näkyviä keskustassa ja kylillä.

