ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Aikuistyö / nuoret aikuiset

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 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.
Syksyllä 2015 heidän toiveistaan aloitettu kahvilatoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa. Nuoria aikuisia pyritään
rohkaisemaan ja tukemaan vapaaehtoistyöhön. Vuoden 2016 tavoitteisiin kuuluu myös verkostoyhteistyön
rakentaminen lukioiden kanssa.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn pitkäjänteinen rakentaminen Keskustassa

Toteutumiseen Jo rakennettujen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen käytännössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Verkostoyhteistyön rakentaminen lukioiden kanssa.
tähtäävä keino 2
Mitä on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa? Palautetta myös muilta toimijoilta ja
Arviointitapa ja toimintaan osallistuneilta.
mittarit:
Onko lukioiden kanssa saatu yhteistyö käyntiin? Jos on, niin palautetta myös lukioilta.

Arviointi:

2. TAVOITE

Rakennettuja yhteistyöverkostoja on hyödynnetty käytännössä varsinkin lukiotyössä.
Oppilaitosdiakoni on mukana Jyväskylän Lyseon ja Schildtin lukion hyvinvointyöryhmissä.
Keväällä 2016 aloitettiin Jyväskylän Lyseolla ns. Yhteisökahvit ja tämä toimintamuoto
mallennettiin myös kaikkiin muihin toimipisteisiin paitsi Voionmaalle, missä kahvit aloitettiin
tammikuussa 2017. Kahvitteluja oli 17 ja kohtaamisia 1500. Lukiolaisia kävi myös jonkin verran
keskustelemassa/taloudellista apua saamassa. Diakoni on saanut lukioiden sisältä muutamia ns.
luottohenkilöitä, jolloin asioiden sopiminen on helppoa isossa talossa. Palaute lukiolta on ollut
positiivinen ja opiskelijoita ilahduttavat yhteisökahvit. Mahdollisuuksia jonkinlaiseen
pienryhmätoimintaan, missä diakoni olisi mukana, on myös viritelty.
Nuorten aikuisten omista tarpeista ja toiveista lähtevä toiminta

Toteutumiseen Vuonna 2015 nuorten aikuisten toiveista käynnistyneen kahvilatoiminnan vakiinnuttaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nuorten aikuisten toiveiden ja tarpeiden kuuleminen ja niiden toteuttaminen mahdollisuuksien
tähtäävä keino 2 mukaan
Mikä on kahvilatoiminnan tilanne? Kokemuksia ja palautetta kahvilan kävijöiltä ja vapaaehtoisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kokemuksia ja palautetta työntekijöiltä ja nuorilta aikuisilta.

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Café Taukopaikka - nuorten aikuisten kahvila nimi muutettiin Café Taukopaikka - nuorten
aikuisten ja aikuisten kahvilaksi, koska koettiin että aiempi nimi oli liian rajaava. Kahvila toimii yhä
joka toinen torstai ja kävijöitä on 4-15. Café Taukopaikka teki kaksi yhden yön leiriä Sarpattiin,
keväällä ja syksyllä. Leireillä oli n. 12-15 osallistujaa ja leirejä on tarkoitus jatkaa myös
tulevaisuudessa. Leiristä saatu palaute oli positiivista ja syksyn leirillä yhdessä tehty messu
koettiin hyvänä, samoin hengellisyys luonnon keskellä. Nuorten aikuisten leirille Lappiin
lähdettiin 31.1.2016, leiriläisiä oli 22 ja keskustan alueen diakoni oli mukana. Keskustan osallistui
myös Lapin leirin kustannuksiin. Café Taukopaikalla on Facebook sivut ja kävijöillä on What´s up
ryhmä ja näiden kautta toimintaa mainostetaan. Toiminnasta tiedotetaan myös lehdessä ja
seurakunnan intersivuilla.
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tukeminen
Henkilökohtaiset kohtaamiset ja keskustelut nuorten aikuisten kanssa, tarvittaessa eteenpäin
ohjaaminen muiden palveluiden piiriin; mahdollisesti myös niihin nuoren tueksi lähteminen.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Kirkkopalveluiden nuorisodiakonian projekti, Jyväskylän
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, etsivä nuorisotyö, erilaiset hankkeet, yms.
1.Työntekijöiden kokemukset ja tilastot; nuorilta aikuisilta saatu palaute

Arviointitapa ja
mittarit:

Mitä yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty?

Arviointi:

Tuttuja yhteistyöverkostoja on käytetty ja lukioiden kanssa yhteistyö on lisääntynyt (oppitunnit
diakoniasta, opotunnit, yhteisökahvit). Diakoni on ollut tarvittaessa mukana esimerkiksi
sosiaalitoimistossa tai muualla, minne nuori aikuinen on kokenut tarvitsevansa tukea.
Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on tavattu vastaanottotyössä, oppilaistoskäynneillä tai
kotikäyneillä. Heille on annettu keskusteluapua, taloudellista apua ja ohjattu eteenpäin.

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

Arviointi:

Nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyöhön rohkaiseminen
Nuorten aikuisten kahvilan vapaaehtoisten tukeminen ja uusien osallistujien ja vapaaehtoisten
kutsuminen. Muiden vapaaehtoistyön mahdollisuuksien rakentaminen ja toteuttaminen.
Hiljaisten ja yksinäisten tyttöjen pienryhmätoiminta Viitaniemen koululla yhdessä nuorisotyön
kanssa
Vapaaehtoisten ja osallistujien sekä työntekijöiden kokemukset kahvilatoiminnasta ja
mahdollisesta muusta vapaaehtoistoiminnasta.
Palaute pienryhmän tytöiltä, koululta ja työntekijöiltä.
Nuorten aikuisten osallisuutta on vahvistettu antamalla heidän olla mukana suunnittelemassa ja
toteuttamssa Café Taukopaikkaa. Heitä on myös rohkaistu mukaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin
ja heitä on mukaan saatukin (leivontatalkoot, YV-tapahtuma, tapahtuma kävelykadulla elokuussa,
hartauden pitäminen). On haluttu tarjota nuorille aikuisille mahdollisuus löytää omaa paikkaansa
seurakunnasta ja tavata muita ihmisiä. Esimerkiksi nuorten aikuisten leipomistalkoissa on voinut
olla vain mukana, vaikkei olekaan halunnut leipoa. Kirkkopalveluiden nuorisodiakonian hanke on
käynnistynyt yhdessä nuorisotyön kanssa ja mukana on viisi tyttöä. Tyttöjen toiveesta toimintaa
jatketaan kevään 2017 loppuun saakka.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Pyritään pitämään esillä Jumalan luomistyön pohjalta nousevaa elämän ja luonnon varjelemista ja
ympäristöystävällisiä arvoja sekä toimimaan itse konkreettisissa tilanteissa niiden mukaan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Tavoitteena 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.

