ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö/Nuoret aikuiset

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 erityispiirteet ja painopisteet
Toiminnan tarkoituksena on nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäiseminen. Jo
rakennettujen verkostojen avulla pyritään tavoittamaan tukea tarvitsevia nuoria aikuisia. Toimintaa suunnitellaan ja
toteutetaan nuorten aikuisten toiveista käsin ja yhdessä heidän kanssaan. Nuoria aikuisia rohkaistaan olemaan
toimijoina Café Taukopaikassa ja muussakin seurakunnan toiminnassa. Lukioissa yhteisökahvit ovat säännölliset ja
myös tätä kautta tavoitetaan nuoria aikuisia. Yhteistyötä lukioiden ja seurakunnan välillä kehitetään edelleen. Nuoria
aikuisia rohkaistaan osallistumaan vuoden 2018 seurakuntavaaleihin.

TAVOITTEET 2018:
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

Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn pitkäjänteinen jatkaminen keskustassa.
Jo rakennettujen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen käytännössä. Kirkon läsnäolo lukioissa ja
yhteisökahvien säännöllisyys siellä. Ryhmätoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.
Sometyöskentelyn lisääminen (Facebook, What´s up, Instagram). Tiedottamisessa Jyväskylän
seurakunnan nettisivujen käyttäminen aktiivisemmin.
Nuorten aikuisten saavutettavuus. Kuinka he löytävät ryhmätoimintaan? Paljonko on kohtaamisia
lukioissa?
Palaute mahdollisilta yhteistyötahoilta ja nuorilta aikuisilta.
Nuorten aikuisten seurakunnan jäsenyyden tukeminen.
Café Taukopaikan toiminnan jatkaminen ja monipuolistaminen. Lisääntynyt yhteistyö alueiden ja
Yspin kanssa.
Leiri -ja retkitoiminnan vakiinnuttaminen nuorille aikuisille (leirit ja retket keväällä ja syksyllä).
Hiljaisuuden viljely (retriitit)
Kävijämäärät.
Palaute mahdollisilta nuorilta aikuisilta.
Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Toteutumiseen Henkilökohtaiset keskustelut nuorten aikuisten kanssa ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (esim. sosiaalitoimi, koulun terveydenhoitaja).
tähtäävä keino 2
Palaute nuorilta aikuisilta/ läheisiltä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Työntekijöiden kokemukset ja tilastot.
4. TAVOITE

Nuoren aikuisen osallisuuden vahvistaminen ja toimiminen seurakunnassa

Toteutumiseen Ohjaaminen mukaan niihin ryhmiin/tapahtumin, mitä seurakunnalla on nuorille aikuisille. Yhdessä
tähtäävä keino 1 tekeminen ja rohkaiseminen olemaan toimijana seurakunnassa, ei vain toiminnan kohteena.
Toteutumiseen Vuoden 2018 seurakuntavaaleihin osallistaminen.
tähtäävä keino 2
Miten kiinnostuneita nuoret aikuiset ovat vaaleista? Ovatko mukana?
Arviointitapa ja
mittarit:
Ovatko nuoret aikuiset aktiivisina toimijoina seurakunnassa? Palaute toiminnasta.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
Pyritään pitämään esillä Jumalan luomistyön pohjalta nousevaa elämän ja luonnon varjelemista ja
ympäristöystävällisiä arvoja sekä toimimaan itse konkreettisissa tilanteissa niiden mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
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.

