ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuoriso- ja rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet
Viikkotoimintaa kouluikäisille ja rippikoulun käyneille, leirejä, retkiä, tapahtumia. Rippikoululaisilla tutustumista oman
alueseurakunnan toimintaan. Keskustalla 6 rippikouluryhmää vuonna 2016, yksi Unkarissa yhteistyössä Kuokkalan
ja YSP:n kanssa. Resurssien vähetessä on yhä tarkemmin mietittävä, mikä on kirkon nuorisotyön identiteetti. Koska
yhteiseksi painopisteeksi on valittu mm. seurakuntalaisen tukeminen ja työyhteisön hyvinvointi, pääpaino tulisi olla
nuorten kristillisessä kasvatuksessa sekä jumalanpalveluksen, rukouksen ja Raamatun äärellä. Ns. toimistotöiden ja
uudenlaisten ohjelmien haltuun otto vievät resursseja ja työaikaa tältä perustyöltä.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Lisäämme alueseurakunnan nuorisotyön näkyvyyttä ja tavoitettavuutta

Toteutumiseen 1.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Nettisivujen aktiivinen päivittäminen. Avoin kutsu Facebook-yhteisöön. Nuorten ottaminen
tähtäävä keino 2 mukaan toiminnan tiedottamiseen.
1.
Arviointitapa ja
mittarit:
Löytävätkö uudet nuoret toiminnan? Löytyykö innostuneita nuoria nettisivujen yms.
päivittämiseen.
Seurakunnan nuorten uudet nettisivut avattiin syksyllä 2016. Olemme syksystä lähtien aktiivisesti
lisänneet sosiaalisen median käyttöä (Whatsapp, Instagram, Snapchat), joka on nopeuttanut
tiedon kulkua ja lisännyt yhteyden pitoa. Yhteys rippikoululaisiin on lisääntynyt. Facebook ei enää
tavoita niin hyvin nuoria. Innokkaita nuoria nettisivujen tai Facebookin/Instagrammin
päivittämiseen ei ole löytynyt.
Arviointi:

Rohkaisemme lapsia ja nuoria elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja
Raamatun oman hengellisen elämän tueksi.
Toteutumiseen Hartauselämä mukana kaikessa toiminnassa. Nuortenmessu ja raamis osana säännöllistä
tähtäävä keino 1 viikkotoimintaa, erityisesti huomioidaan isos- ja jatkokoulutustoiminnassa.
Toteutumiseen Ohjatun hiljaisuuden lisäämistä ja harjoittelua leireillä ja muussa toiminnassa.
tähtäävä keino 2
Raamiksen osallistujamäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
Hiljaisuusharjoitusten purku ja palaute.
2. TAVOITE

Raamiksissa on käynyt joka viikko 5-10 nuorta ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa nuorten
viikkotoiminnassa (keskiviikkoisin tunnin verran, aiheet rukoushelmiä seuraten, hiljaisuuden helmi
on aina meditaatio- kerta). Ohjattuja hiljaisuuden hetkiä on järjestetty raamiskertojen lisäksi
leireillä. Nuorten kokemukset ovat olleet hyviä.
Arviointi:

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

Työntekijöiden työssä jaksaminen ja motivointi rippikoulu- ja nuorisotyössä.
Rippikoulutyötä tekevät osallistuvat yhteiseen rippikoulutyön koulutuspäivään (suunnitteilla
työporukan tiimiyttäminen)
Kerran kuussa pidempi tiimipalaveri sekä joka kuukausi lyhyempi palautepalaveri menneestä
(toimintojen palautekalenteri).
Työyhteisön osallistuminen koulutuspäivään.
Onko palavereista tullut osa säännöllistä toimintaa?
Rippikoulutyön koulutuspäivään osallistuminen oli vähäistä. Yhtään kokonaista vetäjätiimiä ei
ollut koolla. Palautepalaverit eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla, mutta asiat ehdittiin käsitellä
tiimipalavereissa. Tiimipalavereista on tullut säännöllisiä.

Arviointi:

4. TAVOITE

Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja seurakunnan jäsenyyttä.

Toteutumiseen Nuorisotyö osallistuu reformaation juhlavuoteen huomioimalla sen toiminnassaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kaikki nuoret ovat samanarvoisia. Pyrimme kohtaamaan nuoria myös Saappaan
tähtäävä keino 2 katupäivystyksen ja NettiSaappaan kautta.
Miten reformaation juhlavuosi on näkynyt nuorten toiminnassa?
Arviointitapa ja
mittarit:
Oma arvio nuorten tavoittamisen onnistumisesta.
Reformaatio on näkynyt suunnittelutasolla syksyllä 2016. Keväällä osallistuimme Nettisaappaan
päivistysvuoroihin. Resurssit eivät riittäneet kuin muutamaan päivystykseen.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Vihreiden ripareiden kriteerit käyttöön Keskustan rippileireillä ja nuorisotyössä. (7 kohtaa)

Arviointi:

Vihreiden ripareiden kriteerit olivat käytössä kaikilla leireillä. Vihreys näkyi yhteisissä säännöissä
(valot pois, kierrätys jne.), työntekijöiden ohjaamien sessioiden aiheissa (mm.ympäristö, valinnat,
luonto) sekä opetusmetodeissa (mm. mentiin ulos luontoon, käytettiin digilaitteita paperien
sijaan). Jokaisella leirillä oli vähintään yksi kasvisruokapäivä. Nuoret ottivat pääosin hyvin
vastaan säännöt jne. Kasvisruoka oli ainoa, joka aiheutti joitakin negatiivisia kommentteja.
Pyrimme opettamaan vastuullisuutta ja antamaan hyviä kokemuksia luontoon ja ekologisuuteen
liittyen, kaikki Jumalan luoma on arvokasta.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Tavoitteena, että nuoret kokisivat seurakuntayhteyttä ja löytäisivät paikkansa seurakunnassa. Yhteisöllisyyden
tukeminen ja synnyttäminen.

