ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö/ Nuoret aikuiset

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2019 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan tarkoituksena on nuorten aikuisten auttaminen, tukeminen ja rinnalla kulkeminen. Jo rakennettujen
verkostojen avulla pyritään tavoittamaan tukea tarvitsevia nuoria aikuisia, mutta myös heitä joitka kaipaavat
seurakuntayhteyttä ja muita ihmsiä. Kirkko menee sinne missä ihmisetkin ovat ja on mukana ihmisten arjessa. Samalla
kirkko on mukana tuomassa yhteisöllisyyttä sekä lukioissa, että keskustan alueella. Lukioissa yhteisökahvit jatkuvat
säännöllisesti ja keskustan alueella Café Taukopaikka jatkaa toimintaansa. Nuoria aikuisia rohkaistaan myös tulemaan
mukaan seurakunnan tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja annetaan heille mahdollisuus myös olla mukana toteuttamisessa
(Kirkkopäivät 2019).

TAVOITTEET 2019:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Autamme tukea tarvitsevia
Päivystys lukioilla ja mahdollisuus tarjota siellä keskusteluapua tai muuta apua sovitusti. Keskustan
alueella päivystäminen ja sovitut tapaamiset. Kotikäyntityö, taloudellinen auttaminen, tuen
Lukioilla yhteisökahveilla kuulumisien vaihtaminen ja yleinen juttelu. Café Taukopaikka on edelleen
matalan kynnyksen paikka, minne on helppo tulla. Café taukopaikalla on rooli myös yksinäisyyden
Lukioilla on käytössä ns. fiilisvihko, missä saadaan jotain tietoa nuorten mahdollisista huolista.
Nuorilta aikuisilta saama palaute.
Yhteistyöverkostoissa toimiminen omien arvojemme mukaisesti
Lukioissa liikkuessa viran tunnuksien käyttäminen (pantapaita) ja näin viestittäminen seurakunnan
läsnäolosta.
Muistuttaminen lähimmäisenrakkaudesta ja toisten ihmisten kunnioittamisesta (esim. oppitunnit
lukioilla, hartaudet ja yleiset keskustelu). Tarvittaessa ja pyydettäessä hengellisistä asioista
Keskustellaanko lähimmäisenrakkaudesta? Jutellaanko niistä asioista kirkon työntekijän kanssa,
mitkä liittyvät hengellisyyteen?
Halutaanko meidän kanssa tehdä yhteistyötä?
Olemme mukana rakentamassa tai vahvistamassa yhteisöllisyyttä

Toteutumiseen Lukioissa yhteisökahveilla ja muissa tapahtumissa/ tilaisuuksissa mukana oleminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Café Taukopaikassa yhteisen iltapalan valmistaminen. Leireillä yhdessä ruoan laittaminen yhdessä
tähtäävä keino 2 ja yhteiset ateriat.
Kentältä tullut palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät Café Taukopaikassa.
4. TAVOITE

Kirkon työn tunnetummaksi tekeminen

Toteutumiseen Luottamusmiesten mukaan kutsuminen esimerkiksi lukioiden kahvituksiin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tiedottaminen vuoden 2019 kirkkopäivistä lukioissa ja siellä, missä nuoria aikuisia on.
tähtäävä keino 2
Saivatko luottamusmiehet kuvan kirkon työstä lukiomaailmassa? Olivatko nuoret aikuiset tietoisia
Arviointitapa ja Kirkkopäivistä ja olivatko mahdollisesti mukana? Keskusteltiinko Kirkkopäivistä?
mittarit:
Ympäristöohjelman toteuttaminen yksikössä vuonna 2019
Pyritään pitämään esillä Jumalan luomistyön pohjalta nousevaa elämän ja luonnon varjelemista ja
ympäristöystävällisiä arvoja sekä toimimaan itse konkreettisissa tilanteissa niiden mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021
Tavoitteena on tukea nuoria aikuisia osallisuuteen elämästä ja seurakuntaelämästä, kuulla heidän omia tarpeitaan ja
rakentaa vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssan nuorten aikuisten tukemiseksi. Tarkoituksena on vakiinnuttaa
mahdollisesti hyväksi havaittua toimintaa ja yhdessä nuorten aikuisten kanssa suunnitella uutta.

