ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Pyrimme tekemään tavoittavaa nuorisotyötä, jossa nuoret kohdataan kouluissa, oppilaitoksissa, harrastuksissa ja
verkossa. Olennaista on kohtaaminen paikoissa ja tilanteissa, joissa nuoret jo ovat, ja joista heitä ei pyritä
kokoamaan toisaalle. Seurakunnan yhteydessä nuorilla on mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja ottaa vastuuta
seurakunnan rakentamisesta. Nuorisotyöllä vahvistetaan nuoren kristillisen identiteetin kasvua, tulevaisuuden toivoa
ja turvallista suuntaa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

"Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia"
1. Nuoret suunnittelevat ja totauttavat viikkomessuja kerran kuussa osana isoskoulutusta. Lisäksi
nuoria rohkaistaan osallistumaan seurakunnan yhteisiin jumalanpalveluksiin.
2.Nuorten leireille järjestetään omat messut tai leiri päätetään tulemalla jumalanpalvelukseen
omalle kirkolle.
1. Työntekijöiltä, nuorilta ja seurakuntalaisilta saatu palaute keväällä 2016.
2.Isosilta ja nuorten toiminnassa mukana olleilta saatu palaute.
"Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja"

Toteutumiseen 1.Uskallamme luottaa toimintaa ja sen suunnittelua nuorten käsiin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Työntekijät pyrkivät tunnistamaan ja tukemaan nuorten motivaatiota, jotta he voivat toimia.
tähtäävä keino 2
1. Oliko nuorilla mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja sen toteuttamiseen? Millä tavoin?
Arviointitapa ja Nuorilta saatu palaute.
mittarit:
2. Työntekijöiltä saatu palaute. Oliko vapaaehtoisia? Uusia mahdollisuuksia vapaaehtoisuuteen?
"Tuemme seurakuntamme työntekijöiden hyvinvointia kiinnittämällä huomiota
työyhteisötaitoihin ja hengellisen elämän hoitamiseen."
Toteutumiseen 1. Avoin ja vastaanottavainen ilmapiiri nuorisotiimissä. Huomioidaan työntekijä vaihdokset,
tähtäävä keino 1 opastetaan ja annetaan aikaa oppia.
Toteutumiseen 2. Tiimikokoukset alkavat lyhyellä yhteisellä rukouksella.
tähtäävä keino 2
1. Työilmapiiri, onko se hyvää ja luottamusta heärttävää?
Arviointitapa ja
mittarit:
2.Toteutuiko yhteinen rukous säännöllisesti?
3. TAVOITE

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

"Nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja ja kouluja"
1. Pidämme yllä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Osallistumme oppilashuolto palavereihin,
päivystämme kouluilla ja oppilaitoksissa. Työntekijät näkyvät kouilla arjessa ja juhlissa.
2. Pyrimme pitämään toimintaa avoimena ja toivotamme vanhemmatkin tervetulleiksi nuorten
tapahtumiin yms.
1. Kuinka paljonyhteistyötä koulujen kanssa tehtiin? Palaute kouluilta ja työntekijöiltä.
2. Miten vanhempia tavoitettiin/kohdattiin?

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Nuorten ympäristökasvatus (taloudellinen vedenkäyttö, valojen sammutus, kierrätys, kulutustottumukset) ja
niiden konkreettinen huomioiminen.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuden lisääminen. Nuorten rohkaiseminen vapaaehtoisuuteen ja
vastuunkantaminen.

