ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö & Erityisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Toiminta tulee koostumaan oloilloista, isoskoulutuksista, nk. Jatkojen jatkojen toiminnasta, nuortenilloista,
yökahvilasta sekä leireistä ja retkistä. Vuoden 2014 painopisteenä on lisätä tietoisuutta toiminnasta nuorten
keskuudessa sekä saada lisää uusia nuoria toimintaan mukaan.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Luodaan suvaitsevaista ja lämminhenkistä ilmapiiriä, jonne on mukava tulla mukaan.

Toteutumiseen Ollaan läsnä, jutellaan nuorten kanssa ja luodaan omalla olemuksella rentoa ilmapiiriä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarkkaillaan tilanteita, ettei kiusaamista pääsisi esiintymään.
tähtäävä keino 2
Arvioidaan nuorilta saadun palautteen perusteella ja mitataan kävijä-/osallistujamäärällä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tässä on onnistuttu hyvin. Nuorten kanssa on hyvä, avoin ja luottamuksellinen keskusteluyhteys.
Muutamat nuoret myös hakeutuvat oma-aloitteisesti keskustelemaan työntekijöiden kanssa
vaikeistakin asioista. Kiusaamistilanteita ei ole ilmennyt.
Arviointi:

2. TAVOITE

Perustetaan ja kehitetään nk. Jatkojen jatkoille toimintaa.

Toteutumiseen Ajankohdat sovittuna jo ja toimintaakin alustavasti suunniteltuna työntekijöiden kesken.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Ollaan läsnä, ja kuunnellaan nuoria ja heidän ideoitaan, ja annetaan eväitä elämään.
tähtäävä keino 2
Kuinka innostuneita jatkojen jatkot ovat aina tapaamiskerroista ja kuinka usein he käyvät niissä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Erillistä toimintaa ei syntynyt, koska osallistujia ei ollut, mutta ko. nuoret osallistuivat aktiivisesti
muuhun nuorisotyöhön vaikka heille erikseen suunnattua toimintaa ei järjestetty.

Arviointi:

Lisätä yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten koulut, kodit, kaupunki ja ihan
jumalanpalveluselämänkin kanssa.
Toteutumiseen Pienryhmän/-ryhmien perustaminen tueksi nuorille heidän eri elämäntilanteissa. (Ryhmien
tähtäävä keino 1 muodostaminen yhteydessä koulun kanssa.)
Toteutumiseen Näkyminen koulun arjessa enemmän.
tähtäävä keino 2
Saatu palaute yhteistyö-/verkostokumppaneilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatu palaute nuorilta, ja arvioimalla onko saatu toteutumaan tavoitteet.
3. TAVOITE

Ennestään monipuolista yhteistyötä oli vaikea lisätä, mutta kuolupäivystyksiä on lisätty yläkoululla
ja kaupungin nuorisopalvelujen kanssa kokeiltiin iltakahvilatoimintaa, mutta se ei vetänyt
osallistujia. Pienryhmien perustaminen yhteistyössä koulun kanssa ei toteutunut.
Arviointi:

4. TAVOITE

Pidetään yllä kristillisiä arvoja ja jatketaan Raamatun tutuksi tekemistä.

Toteutumiseen Keskustellaan yhdessä eri aiheista.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pidetään Raamisjengiä.
tähtäävä keino 2
Nuorilta saadun palautteen kautta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Mietitään itse, ollaanko omalla toiminnalla onnistuttu välittämään kristillisiä arvoja nuorille.
Raamattu on ollut esillä kaikissa nuorisotyön tilaisuuksissa ja sitä on tutkittu nuorten kanssa myös
järjestelmällisesti. Erilaisia aiheita on ollut monipuolisesti esillä.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Pidetään toiminnassa esillä Jumalan luomistyön arvokkuutta ja kristityn tehtävää varjella luomakuntaa.
Jatketaan jätteiden lajittelua nuorisotilassa.
Toteutui.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Toiminnassa mukana olevien nuorten määrän kasvattaminen ja toimintaan juurruttaminen sekä turvallisen ilmapiirin
luominen. Yleisesti nuorten elämässä läsnä oleminen.

