ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Kuokkala

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

nuorisotyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Kristillinen kasvatus, kasteopetus kouluikäisten ja nuorten parissa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja ja
koulua.
Reformaatio- juhlavuoden materiaalin läpikäyminen koulujen kanssa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Uskonnon opsin kokonaisvaltainen läpivieminen.
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Reformaation juhlavuosi tulee tietoon Kuokkalan alueella.

Jokainen luokka Kuokkalan kouluissa tulee kohdatuksi.
Reformaation tiimoilta pidimme Auta armias-tunteja, sekä päivänavaukset aiheesta jokaisella
koululla. Reformaatio aiheena tuli paremmin esille alakouluilla. Yläkoululla asiaa sivuttiin lähinnä
aamunavauksissa. Uskonnon opsia toteutimme suunnitelman mukaisesti, mutta jonkin verran
luokkia jää pois opettajien aloitteesta. Kaikille luokka-asteille tarjottiin opsin mukaisia vierailuja.

Arviointi:

2. TAVOITE

Kehitämme ja tuomme selkeästi esiin sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja.

Toteutumiseen Nuorten surun kohtaamisen- ryhmän toiminnan käynnistyminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Koulupäivystysten vakiintuminen.
tähtäävä keino 2
Surn kohtaamisen- ryhmä tulee tietoon ja tunnetuksi Kuokkalassa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Keskusteluyhteyden luominen alueen lapsien kanssa. Alueen työntekijät tulevat henkilökohtaisesti
tutuiksi.
Sumu ryhmä käynnistyi ja materiaalipaketit koulujen käyttöön kasattiin. Surulaatikot ja ohjeistus
toimitetaan kouluille. Koulupäivystykset alakouluilla ovat toteutuneet 85%. Päivystyksessä
asioivien lasten määrä ei ollut kovin runsas, keskimäärin 1>/kerta. Yläkoulun kahvituntityyppiset
päivystykset pyörivät koko vuoden ajan keskiviikkoisin. Kohtaamisia kahvitunnilla tuli paljon.
Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia srk-elämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen Nuorten viikkomessujen käynnistäminen ja iltakahviloiden vakiintuminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Koko kaupungin nuorisotyöntoimijoiden pyörittämä nuorisotila kauppakeskuksilla. 3. Kouluikäisille
tähtäävä keino 2 tarjotaan paikallista toimintaa.
Iltakahvilat kokoavat muitakin kuin alueen isosia. Viikkomessuissa alueen nuorten osallisuus.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Vähintään kerran kuussa yksi Kuokkalan nuorisotyöstä on mukana kauppakeskuksella. 3. Sekä
kevät, että syyskaudella on tapahtumia.
Nuorten viikkomessuja oli vuoden aikana yhteensä 6 kertaan ja niiden toteuttamisessa olivat
nuoret isossa vastuussa (musiikki yms.) Iltakahvilat toteutuivat seitsemänä perjantaina.
Osallistujista noin puolet olivat nuoria, jotka eivät ole isostoiminnassa mukana. Keskimäärin illan
osallistujamäärä oli n. 50 henkilöä. Sepän kauppakeskuksen vuorot jaettiin tasapuolisesti myös
meidän alueen nuorisotyön ohjaajien kesken.

Käytämme tiloja, osaamista ja talouden voimavaroja tasapuolisesti, joustavasti ja
yhteisöllisyyttä tukevasti.
Tuemme nuorten ja aikuisten omaehtoista kokoontumista Polttolinjalla ja seurakuntalaisuutta.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Talouden seuranta ja keskittyminen vähän taloudellisia resursseja vaativiin toimintoihin.
tähtäävä keino 2
Tilojen käyttöaste ja talouden toteutuminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toiminnan tavoittavuus ei pienene vähenevistä rahoista johtuen.

Pysyimme budjetissa, mutta suunniteltua remonttia ei vieläkään Polttolinja 37:n tiloihin tullut, johon
ehdimme jo vähän varautua.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Osallistumme keväällä linnunpönttöjen rakenteluun.
Linnunpöntöt jäi tänä vuonna rakentamatta, mutta sensijaan Polttiksella käyneet lapset ja nuoret
osallistuivat ekopassi haasteeseen.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Laadukas nuorisotyö ja nuorten entistä vahvempi sitouttaminen alueen jumalanpalveluselämään.

