ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö / Nuoret aikuiset

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen
ehkäiseminen. Jo rakennettujen yhteistyöverkostojen avulla pyritään tavoittamaan tukea tarvitsevia nuoria aikuisia ja
ryhmiä. Toimintaa pyritään suunnittelemaan nuorten aikuisten omista toiveista ja tarpeista käsin heidän kanssaan.
Café Taukopaikka jatkaa toimintaansa ns. matalan kynnyksen paikkana. Nuoria aikuisia rohkaistaan ja tukemaan
vapaaehtoistyöhön. Yhteistyötä lukion ja seurakunnan välillä syvennetään yhä ja kevään 2017 yhteisökahvituksia
(mukana oppilaitosdiakoni, opiskelijat ja lukion henkiläkunta) jatketaan ja kehitetään edelleen. Reformaation
merkkivuosi ja Suomi 100 juhlavuosi näkyy temaattisesti ohjelmissa ja toiminnoissa pitkin vuotta.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn pitkäjänteinen jatkaminen keskustassa.

Toteutumiseen Jo rakennettujen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen käytännössä. Lukioissa yhteisökahvit ja
tähtäävä keino 1 kirkon esilläolo.
Toteutumiseen Verkostoyhteistyön jatkaminen lukioiden kanssa. Somen käyttö.
tähtäävä keino 2
Mitä on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa? Palaute muilta toimijoilta ja toimintaan
Arviointitapa ja osallsituneilta.
mittarit:
Oppilaitostyössä hyväksi havaittua käytäntöäa halutaan jatkaa ja palaute positiivista.

Arviointi:

2. TAVOITE

Lukiotyössä yhteisötyö on sujunyt hyvin. Yhteisökahvit tulivat säännöllisiksi varsinkin Schildtin
lukiolla. Yhteisökahvit toteutettiin 2-3 kertaa viikossa (ei loma-aikoina,eikä päättöviikoilla) ja
kohtaamisia tuli vuoden aikana n.5800. Kahvittelujen yhteydessä on tullut hyviä keskusteluja
nuorten kanssa ja nuoret ovat pikkuhiljaa tottuneet kirkon työntekijän olemiseen lukiossa.
Diakoni on ollut pantapaidassa, mikä on ollut viestinä siitä että kirkon työntekijää on paikalla.
Palaute yhteisökahveista on ollut positiivista ja kahveja on tarkoitus jatkaa. Kahveilla on käynyt
myös jonkn verran henkilökuntaa. Eniten diakoni on tehnyt yhteistyötä Lyseon kuraattorin ja
Schildtin opon kanssa, myös parin opettajan. Rehtoreiden kanssa on keskusteluja käyty myös.
Diakoni on ollut mukana myös molempien lukioiden hyvinvointityöryhmissä ja pitänyt oppitunteja
hyvinvoinnista, diakoniasta ja ollut mukana hyvinvointipäivässä.
Nuorten aikuisten seurakunnan jäsenyyden tukeminen

Toteutumiseen Café Taukopaikan tunnettavuuden lisääminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Leiritoimintaa nuorille aikuisille (Sarpatti, Kaamosleiri yhteistyössä Yspin kanssa), retriitit.
tähtäävä keino 2
Palaute nuorilta aikuisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kävijämäärät / ilta / kevät ja syyskausi

Arviointi:

3. TAVOITE

Café Taukopaikka kokoontui säännöllisesti parillisten viikkojen torstai- iltaisin. Kävijöitä oli 8-20 ja
mukana myös uusia. Kaamosleiri oli yhteistyössä Yspin kanssa ja osallistujia oli 20. Keväällä ja
syksyllä leireiltiin Sarpatissa ja leirillä toteutettiin ehtoollishartaus, missä nuoret aikuiset olivat
yhdessä suunnittelemassa ja toteuttamassa hartautta. Nuorten aikuisten yhteinen joulujuhla oli
yhdessä Virta-illan kanssa Vanhassa pappilassa ja siellä pidettiin myös ehtoollishartaus. Café
Taukopaikkaa halutaan jatkaa, samoin leiritoimintaa.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukeminen.

Toteutumiseen Henkilökohtaiset kohtaamiset ja keskustelut nuorten aikuisten kanssa, tarvittaessa eteenpäin
tähtäävä keino 1 ohjaaminen muiden palveluiden piiriin; mahdollisesti myös niihin nuoren tueksi lähteminen.
Toteutumiseen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (sosiaalitoimi/lukion muut tukitoimet). Kotikäyntityö.
tähtäävä keino 2
Työntekijöiden kokemukset ja tilastot. Nuorilta saama palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Henkilökohtaisia kohtaamisia oli vastaanotolla, lukioilla, Café Taukopaikan yhteydessä ja leireillä.
Diakoni on kuunnellut ja ohjannut/rohkaissut tarvittaessa eteenpäin ( esim. psykologi,
terveydenhoitaja, Kela, sosiaalitoimi, Ohjaamo). Yhteistyötä eri tahojen kanssa on tehty tarpeen
mukaan. Keskustelujen tarvetta on ollut säännöllisesti ja on ollut tuntumaa, että kuunteleminen,
jakaminen ja ohjaaminen ovat tärkeitä asioita. Café Taukopaikassa nuoret aikuiset ovat myös
saaneet jakaa omaa arkeaan muiden kanssa ja ryhmä on keskustelevainen. Lukioissa kokeiltiin
tyttöjen pienryhmätoimintaa (diakoni ja kuraattori). Ryhmässä oli 3-4 tyttöä, jotka kokivat
yksinäisyyttä lukiossa. Ryhmä kokoontui viisi kertaa.

Nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyöhön rohkaiseminen

Toteutumiseen Café Taukopaikan vapaaehtoisten tukeminen ja uusien osallistujien ja vapaaehtoisten
tähtäävä keino 1 kutsuminen. Muiden vapaaehtoistyön mahdollisuuksien rakentaminen ja toteuttaminen.
Toteutumiseen Lukioissa opiskelijoiden rohkaiseminen yhteisökahvien toteuttamisessa.
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisten ja osallistujien sekä työntekijöiden kokemukset kahvilatoiminnasta ja
Arviointitapa ja mahdollisesta muusta vapaaehtoistoiminnasta.
mittarit:
Paljonko heitä tulee tehtäviin? Palaute koululta, diakonin tutuksi tuleminen.

Arviointi:

Café Taukopaikassa nuoret vapaaehtoiset ovat osallistuneet suunnittelemiseen ja toteuttamiseen
ja ottaneet vastuuta illasta työntekijän estyessä. Sarpatin leireillä ehtoollishartaudet on tehty
yhdessä. Nuorista aikuisista on saatu myös muutama aktiivi ja he olivat mukana toteuttamassa
erilaista jumalanpalvelusta yhdessä Yspin kanssa Kaupunginkirkossa kolme kertaa.
Vapaaehtoisia oli myös YV-tapahtumassa ja perheille suunnatussa uuden vuoden tapahtumassa
Kirkkopuistossa. Lukioissa oppilaskunta on yhdessä ottanut vastuuta yhteisökahveista (Lyseo) ja
nuoret ovat auttaneet diakonia kahvien laittamisessa lukioilla.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Pyritään pitämään esillä Jumalan luomistyön pohjalta nousevaa elämän ja luonnon varjelemista ja
ympäristöystävällisiä arvoja sekä toimimaan itse konkreettisissa tilanteissa niiden mukaan.
Café Taukopaikassa, leireillä ja tapahtumissa jaettiin mahdollinen ylimääräinen ruoka nuorille
aikusille ja näin ei tullut ruokahävikkiä. Juotiin Reilun kaupan kahvia ja kertakaäyttöastioita
käytettiin vain silloin kun oikeiden astioiden käyttäminen olisi ollut erittäin haasteellista. Matkat eri
työpisteiden välillä mentiin jalkaisin ja pidemmillä matkoilla kimppakyydeillä/ bussilla.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Tavoitteena vv. 2018-19 on tukea nuoria aikuisia osallisuuteen elämästä ja seurakuntaelämästä, kuulla heidän omia
tarpeitaan ja rakentaa vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten aikuisten tukemiseksi. Tarkoituksena on
vakiinnuttaa mahdollisesti hyväksi havaittua toimintaa ja yhdessä nuorten aikuisten kanssa suunnitella uutta.

