ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Tikkakosken alueseurakunnassa rippikoulutyö toteutetaan päivä-, leiri ja lähiopetusrippikouluina. Rippikouluun kuuluu
seurakuntaan tutustumisjakso, joka ilmenee muun muassa jumalanpalveluksissa ja erillisissä rippikoulutapahtumissa.
Isoskoulutus on oleellinen osa rippikoulutyötä.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Toteutamme yhdessä rippikoululaisten ja vanhempien kanssa yhteisiä jumalanpalveluksia

Toteutumiseen Rippikoululaisia kehotetaan osallistumaan jo tutustumisjaksolla jumalanpalvelusten suunnitteluun
tähtäävä keino 1 ja toteuttamiseen
Toteutumiseen Vanhempia kehotetaan antamaan ehtoolliskasvatusta rippikoululaiselle
tähtäävä keino 2
Osallistumismäärät nuorten messujen suunnittelussa
Arviointitapa ja
mittarit:
Ehtoolliskävijämäärän osallistujamäärä
Rippikoululaisia ei osallistunut jumalanpalvelusten suunnitteluun. Perheisiin jaettiin "Leipää ja
viiniä" infolehtinen ehtoollisesta.

Arviointi:

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

Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti
Pyrimme tekemään yhteistyötä diakoniatyön kanssa, ja huomioimaan mahdollisen avun tarpeen
(esim. rippikoulujen maksuvapautus, materiaali)
Osallistumme yhteisvastuukeräykseen vähintään isosten toimesta. Pidämme myös yllä
kansainvälistä vastuuta.
Yhteistyö vanhempien ja rippikoululaisten kanssa.
Palaute ja arviokeskustelu
Isoskoulutettavat osallistuivat Yhteisvastuukeräykseen kerääjinä. Tämä toteutettiin yhdessä
diakoniatyön kanssa. Alueseurakunnan diakoniatyöntekijä osallistui rippikouluhärdellin
toteutukseen.

Arviointi:

3. TAVOITE

Otamme seurakuntaamme muuttaneisiin rippikoululaisiin ja heidän vanhempiinsa yhteyttä

Toteutumiseen Järjestämme tapahtumia, jossa kohtaaminen on henkilökohtaisesti mahdollista
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Panostamme rippikoulujen kommunikointiin netin välityksellä (omat nettisivut, facebook,
tähtäävä keino 2 innofactor) sekä mainostukseen edellisen lisäksi lehden ja kouluyhteistyön välityksellä
Palautekysely rippikoulujen päätteeksi
Arviointitapa ja
mittarit:
Puolivuosittainen arviointi rippikoulutiimin kanssa

Rippikoulujen infot julkaistiin seurakuntamme nettisivuilla ja rippikoululaisiin ja heidän
vanhempiinsa oltiin yhteydessä Innofactor Primen kautta tekstiviesteillä ja sähköposteilla.
Rippikouluryhmiltä kysyttiin intensiivijakson yhteydessä palautetta rippikoulusta. Palaute ei
poikennut tavallisesta.
Arviointi:

4. TAVOITE

Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen rippikoulun yhteydessä

Toteutumiseen Työntekijöiden ajanmukainen koulutus
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Isosten oleminen osallisena rippikoulun suunnittelutiimiä
tähtäävä keino 2
Annamme aikaa ja resursseja rippikoulun suunnittelulle ja toteutukselle.
Arviointitapa ja
mittarit:
Mahdollistamme rippikoulua koskevan koulutuksen alueemme rippikoulutyötä tekevälle
työntekijälle.
Työntekijät osallistuivat seurakunnan työntekijöille suunnattuun rippikoulupäivään. Isoset
osallistuivat rippikoulujen intensiivijaksojen suunnitteluun.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Ympäristötyö huomioidaan opetuksessa ja asennekasvatuksessa rippikoulujakson aikana.
Ympäristökasvatus on integroitu koko rippikouluopetukseen intensiivijaksojen aikana.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Rippikoulukirjojen hankinta, leirikonsertin järjestäminen, Koivuniemen säilyttäminen Tikkakosken leiripaikkana

