ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Korpilahden alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Kouluikäisille tytöille ja pojille järjestettyä toimintaa seurakunnan sanomasta käsin, perheiden tukemista, 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 Osallistumme yhteisten teemajumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen esim. musiikki- ja
tähtäävä keino 2 toimintakerho.
suullinen palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
osallistujamäärät

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Tavoite on saavutettu hyvin. Yhteistyötä koulujen kanssa koululaiskirkkojen osalta on tehty, ja
koulut ovat olleet avoimia yhteistyölle. Oppilaat ovat saaneet itse vaikuttaa koululaiskirkon
toteutukseen. Oppilaat ovat opettajien avustuksella osallistuneet koululaiskirkkojen suunnitteluun
ja toteuttamiseen mm. esirukousten, tekstien lukemisen, draamanäytelmien, musiikkiesitysten,
pienten avustustehtävien yms. muodossa. Oppilaita koululaiskirkkojen suunnitteluun ja
toteutukseen on osallistunut kaikilta Korpilahden kouluilta. Joulun koululaiskirkon osalta suullinen
palaute on ollut positiivista: oppilaat jaksavat keskittyä jumalanpalvelukseen paremmin, kun ovat
itse osallisina sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Musiikki- ja toimintakerho on ollut mukana
radiojumalanpalveluksen suunnittelussa ja toteutuksessa keväällä.
Rohkaisemme elämään kristittyinä
Otamme aktiivisesti käyttöön Jyväskylän seurakunnan ja koulutoimen uskontokasvatuksen
opetussuunnitelman Korpilahdelle sovellettuna.
Osallistumme alueseurakuntien välisen yhteistoimnan suunnittellun ja totutukseen esim. retket,
leirit, tapahtumat, tilaisuudet.
suullinen palaute, palautekysely
osallistujamäärät
Opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja sovellettu Korpilahden tarpeisiin. Olemme tehneet
kouluvierailuja alakouluille ja koululaiset ovat myös vierailleet seurakunnan tiloissa
opetussuunnitelman mukaisesti. 4-luokkalaisille järjestettiin 10-synttärit, joihin osallistui noin 50
lasta. Palaute 10-synttäreistä oli pääosin positiivista, mutta toivottiin, että tilaisuus järjestettäisiin
ensi vuonna seurakuntatalolla koulun liikuntasalin sijaan. Kouluilta pyydettiin kirjallista palautetta
ops-vierailuihin liittyen, mutta vastauksia ei ole vielä tullut. Olemme kuitenkin itse löytäneet hieman
kehitettävää ensi vuodelle, vaikka vierailut menivätkin mielestämme hyvin. Yhteistyötä muiden
alueseurakuntien kanssa on jonkin verran tehty. Keväällä järjestettiin alueseurakuntien yhteinen
retki Power Parkiin sekä varhaisnuorten leiri yhteistyössä Säynätsalon alueseurakunnan kanssa.
Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen

Toteutumiseen Järjestämme eri työalojen kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia perheille esim. askarteluillat,
tähtäävä keino 1 yhteisvastuu
Toteutumiseen Tuemme kasvattajia keskusteluin.
tähtäävä keino 2
suullinen palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
osallistujamäärät, kontaktit

Arviointi:

Yhteistyötä eri työalojen kanssa on tehty monipuolisesti. Yhteistyössä on järjestetty mm. Lyhtymäkitapahtuma, pääsiäisvaellus sekä adventtitori. Lyhtymäki-tapahtuma järjestettiin Yhteisvastuun
hyväksi. Lisäksi yritettiin järjestää puuhapäiviä, mutta niihin ei saatu osallistujia. Vuoden aikana on
järjestetty kahdesti suuri Supermix-tapahtuma yhteistyössä helluntaiseurakunnan kanssa.
Tapahtumat oli suunnattu 6-12-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Supermix-tapahtumiin
osallistui yhteensä 90 lasta. Kasvattajien kanssa keskustelua sekä siihen panostamista olisi voinut
olla enemmän, ja siihen tavoitteeseen on hyvä tähdätä myös jatkossa. Perheitä on kuitenkin
mielestämme tuettu hyvin erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien merkeissä.

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 koulujen ja kerhojen kautta.
tähtäävä keino 2
suullinen palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
osallistujamäärät, kontaktit
4. TAVOITE

Arviointi:

Eri työalojen kanssa yhteistyössä on järjestetty mm. pääsiäisvaelluksia, puistokirkko, adventtitori
sekä yhteisvastuun hyväksi järjestetty Lyhtymäki-tapahtuma. Myös partion kanssa on pyritty
tekemään yhteistyötä puolin ja toisin. Tapahtumista on tiedotettu kouluilla silloin, kun siellä on
käyty esimerkiksi päivänavausten tai kerhojen merkeissä. Yhteistyö muiden työalojen kanssa on
sujunut hyvin ja siihen on mielestämme kannattavaa panostaa jatkossakin.

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

Arviointi:

Harkintaa on käytetty hankintojen suhteen. 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.

