ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaisnuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Perustoimintaa alakouluikäisille Tikkakoskella on kerhot, leirit ja retket sekä kouluyhteistyö. Sekä yhteistyö toisten
alueseurakuntien kanssa, erityisesti kerhonohjaajakoulutuksen osalta. Painopisteenä vuonna 2014 on toiminnan
kehittäminen ja vakiinnuttaminen 5.-7.-luokkalaisille, ns. väliinputoajille.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Kouluikäisille suunnatun jumalanpalveluksen/messun järjestäminen kerran
toimintakaudessa. (Olemme rohkeasti hengellisiä)
Suunnitellaan ja toteutetaan alakouluikäisille suunnattu jumalanpalvelus.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsutaan alakouluikäisiä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalvelusta/messua.
tähtäävä keino 2 Yhteistyötä koulun kanssa.
Saadaanko jumalanpalvelus/messu toteutettua.
Arviointitapa ja
mittarit:
Miten kohderyhmä on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Jumalanpalveluksen/messun
osallistujamäärä.
Keväällä 2014 Palmusunnuntaina järjestettiin Juniorikirkko, joka oli tarkoitettu erityisesti
alakouluikäisille. Kirkkoa tehtiin yhdessä kerhojen kanssa. Kokkikerho vastasi kirkkokahveista ja
muut kerhot olivat tekemässä mm. esirukousta. Kirkon jälkeen oli kahvit ja sai tehdä
virpomisvitsoja. Syksyllä 2014 ei valitettevasti kirkkoa järjestetty, muuttuneiden työntekijävoimien
takia.
Arviointi:

Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti.
(Välitämme reilusti)
Toteutumiseen Kerhot, leirit ja retket tarkoitettu kaikille alueen seurakuntalaisille ja siellä voi saada apua ja
tähtäävä keino 1 jaksamista.
Toteutumiseen Pidämme toiminnassa esillä kansainvälisiä asioita. Esim. lähetystyötä ja näin lisäämme tietämystä
tähtäävä keino 2 asioita.
Osallistujamäärä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko kansainväliset asiat otettu huomioon leirillä?
2. TAVOITE

Talvilomaleiri 24.-26.2.2014 oli lähetystyöteemainen. Leiriläiset tekivät kirjeitä ja kuvia, jotka
lähetettin Riitta Luumelle Israeliin. Leirillä pidettiin esillä lähetystyön asioita ja toisten auttamista.
Kerhoissa lähetystyö oli myös esillä. Toinen kokkikerho teki kevätkauden ruokia eri maista.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.
(Vahvistamme seurakuntayhteyttä)
Monipuolista toimintaa alakouluikäisille.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Uusien toimintatapojen luominen ja vakiinnuttaminen. Ns. junnuiltojen järjestäminen.
tähtäävä keino 2
Osallistujamäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
Miten "junnuillat" on toteutuneet?

Arviointi:

"Junnuillat" saivat nimekseen Hengari, ja se on tarkoitettu 5.-6.-luokkalaisille. Ohjelma Hengarissa
on aika vapaamuotoista ja muotoutuu sen mukaiseksi, ketä milloinkin on paikalla. Hengari
kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoiltapäivänä. Keväällä 2014 Hengaria aloiteltiin Puuppolan
kerhotilassa, mutta se ei oikein siellä lähtenyt käyntiin. Syksyllä 2014 Hengari siirrettiin
Tikkakosken kirkolle ja siellä on ihan hyvin käynyt kuudesluokkalaisia tyttöjä.

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuut-ta
sekä kehitämme toimintamme arviointia. (Turvaamme toimintamme edellytykset)
Toteutumiseen Resurssien puitteissa pyrimme järjestämään monipuolista ja laadukasta toimintaa alakouluikäisille
tähtäävä keino 1 yhteistyössä oman alueseurakunnan kanssa ja koko seurakunnallisesti.
Toteutumiseen Otamme huomioon säästötavoiteet toiminnassa ja sen suunnittelussa.
tähtäävä keino 2
Miten toimintaa on pystynyt järjestämään?
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko säästötavoitteet toteutuneet ja miten ne ovat vaikuttaneet toimintaan?
4. TAVOITE

Arviointi:

Yhteistyö koko seurakunnallisesti ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa on toteutunut hyvin.
Seurakunnallisesti yhteistyötä tehdään erityisesti kerhonohjaakoulutuksen ja kerhonohjaajien
virkistystoiminnan puiteissa. Joulun alla ollut virkistysilta ei oikein koonnut kerhonohjaajia, mutta
Tikkakoskelta keronohjaajia oli 4, mikä oli hieno saavutus. Yhteistyö koko seurakunnallisesti toimii
hyvin. Kaupungin nuorisopalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä viidesluokkalaisten ryhmäytysten
sekä PopUp-nuokkareiden kanssa. Nämä ovat uusia työmuotoja ja ne ovat toteutuneet hyvin.
PopUp-nuokkari pidettiin Puuppolan jälkkärissä kerran syksyn aikana. Yhteistyötä on tarkoitus
jatkaa. Viidesluokkalaisten ryhmäytys oli myös uusi yhteistyön muoto ja se palveli hyvin.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Ympäristökasvatus kulkee mukana kaikissa toiminnoissa muun ohjelman rinnalla.
Ympäristökasvatus on kulkenut hyvin mukana muun ohjelman rinnalla. Olemme ottaneet
ympäristöasiat huomioon.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Perustoiminnan säilyttäminen resurssit huomioon ottaen.

