ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuoriso- ja rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Nuorille kohdistettua viikkotoimintaa sekä leirejä, retkiä ja tapahtumia. Rippikoululaisilla tutustumista seurakunnan
toimintaan omassa alueseurakunnassa. Keskustan alueella viisi rippikoululeiriä vuonna 2017. Seurakunnan yhteiset
painopisteet ovat reformaation merkkivuosi ja Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, joita lähestymme erityisesti kristillisen
kasvatuksen, osallistavan jumalanpalveluselämän ja yhdessä tekemisen kautta. Nuorisotyössä tuemme nuorten
kasvua kristittyinä mm. nuorten oman messun, raamisten ja muun kaikille avoimen toiminnan kautta.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Nuoret saavat hyviä kokemuksia luonnosta.

Toteutumiseen Nuorisotyö mukana Suomi 100 vuotta -teemavuoteen liittyvässä luontopäivässä. Joko 17.6.
tähtäävä keino 1 vaelluspäivä nuorille tai 26.8. vaelluspäivä kouluikäisille.
Toteutumiseen Tehdään ryhmien kanssa retkiä lähiluontoon, esim. Harjulle ja Rantaraitille.
tähtäävä keino 2
Itsearviointi sekä nuorten kokemukset luonnosta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutuivatko retket? Oliko osallistujia?
Teemavuoteen sisältyvä luontopäivä 26.8 toteutui, mutta paikka muuttui osallistujamäärän
vähyyden vuoksi. Tapahtuma oli mukava. Suunnitteluun ja toteutukseen meni liikaa resursseja
osallistujamäärään nähden. Nuorisotyön luontopäivä ei toteutunut osallistujamäärän vähyyden
vuoksi. Apuohjaajaryhmä teki retkipäivän Harjulle kesällä.
Arviointi:

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

Nuorten toiminta siirtyy koulutuskeskeisyydestä kohti monipuolisempaa yhteisöllisyyttä
Viikkotoiminnan uudelleen järjestäminen: perusisoskoulutus kuukausittaiseksi, keskiviikkoillasta
toiminnan kokoava keskus kaikenikäisille nuorille
Nuortenmessun mahdollisuudet keskiviikkoillan keskuksena. Nuoret messun aktiivisina
toteuttajina.
Kokoaako keskiviikkoilta yhteen kaikenikäisiä nuoria?
Nuorten palaute, kokemukset ja osallistuminen keskiviikkoiltojen toteutuksessa.
Perusisoskoulutus kuukausittaisena toimintana ei toiminut, syksyllä se siirtyi viikkotoiminnaksi.
Keskiviikkoilta kokoaa viikoittain eri ikäisiä nuoria. Nuorten messu kuukausittain osana
isostoimintaa. Nuorilta on saatu myönteistä palautetta syksyn toimintamallista.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kouluyhteistyön selkeytyminen työyhteisössä ja kouluilla

Toteutumiseen Koulutyövastuiden tarkistaminen työyhteisössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kumppanuuden korit vuosisuunnittelun välineenä.
tähtäävä keino 2
Onko vastuu jakautunut selkeästi ja tasapuolisesti? Ovatko työntekijät tehtävien tasalla?
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko uusi ops tuonut mukanaan yhteistyön mahdollisuuksia tai toimintatapoja? Millaisia?
Kouluyhteistyövastuita ei ole tarkistettu työyhteisössä. Kouluyhteistyö ja uuden opsin
hyödyntäminen vaatii vielä selkeyttämistä.

Arviointi:

Reformaation merkkivuosi koko alueseurakunnan yhteisessä tapahtumassa helatorstaina
2017
Toteutumiseen Teesipajat. Nuoret tutustuvat refomaation merkitykseen. Työskentelyn sato tuodaan
tähtäävä keino 1 tapahtumaan.
Toteutumiseen Valokuvan keinoin tutustutaan reformaation teemoihin kouluilla ja nuorten toiminnassa.
tähtäävä keino 2
Toteutuivatko pajat? Lähtivätkö nuoret/koulut mukaan valokuvaukseen?
Arviointitapa ja
mittarit:
Millaista sisältöä työskentelyt toivat yhteiseen tapahtumaan?
4. TAVOITE

Teesipajat toteutuivat leirillä. Niiden hyödyntäminen helatorstain tapahtumassa ei toteutunut,
koska tapahtumaa lyhennettiin. Valokuvakilpailu alakouluilla toteutui ja se sai monelta opettajalta
kiitosta.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Alueen kaikki rippikoulut pyrkivät noudattamaan vihreiden ripareiden pelisääntöjä. Vähennetään
paperitulosteiden määrää, esim. lisäämällä leirimateriaaleja nettisivuille.
Leirijaksot pyrittiin pitämään "vihreinä". Nettisivustoa ja Katrina-ohjelmaa käytettiin ainakin osalla
leireistä hyväksi ja perinteisiä leirikirjeitä ei lähetetty.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Nuorten vaellus/retkeily osaksi vuosittaista toimintaa. Toiminnan suunnittelu ja toteutus olemassaolevien tilojen
ehdoilla.

