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Nuoret aikuiset 204

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Keskustan alueseurakunnassa on paljon nuoria aikuisia ja heidän parissaan tehtävä työ on pitkään todettu tärkeäksi.
Tähän työhön ei kuitenkaan ole käytännössä ollut riittävästi työntekijäresurssia. Vuonna 2015 tavoitteena on saada
ja vakiinnuttaa työntekijäresurssit sekä työntekijöiden yhteistyö työalalle. Tavoitteena on käynnistää pitkäjänteinen
nuorten aikuisten omista tarpeista nouseva toiminnan suunnittelu yhdessä heidän kanssaan. Yhteistyössä
Kirkkopalveluiden nuorisodiakonian projektin, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa on tavoitteena etsiä ja tukea
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia.
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4. TAVOITE

Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn pitkäjänteinen rakentaminen Keskustassa
Työntekijäresurssien saaminen ja vakiinnuttaminen työalalle pappien työalajärjestelyiden ja
diakonian lokakuussa 2014 alkavan uusimuotoisen viran myötä
Nuorten aikuisten työn tiimin ja yhteistyön luominen papin, diakoniatyöntekijän ja nuorisotyön
kesken
Onko saatu työntekijäresurssit?
Onko tehty konkreettista yhteistyötä?
Työntekijäresurssit ovat vuoden 2015 aikana parantuneet ja vakiintuneet diakoniatyön osalta.
Keskustan alueella yksi neljästä diakonatyöntekijästä on vuonna 2015 tehnyt työtä nuorten
aikuisten kanssa (alueen nuoret aikuiset 50% ja lukiotyö 50%). Diakoniatyöntekijä on pystynyt
rajaamaan omassa tiimissään muuta työtään esim. siten, että vanhustyö on häneltä vähentynyt.
Koska diakoniatyöntekijän työajasta 50% on lukiotyötä, niin nuoria aikuisia ja heidän perheitään
on kohdattu myös lukiotyössä (keskustelut, kotikäynnit, taloudellinen auttaminen, ohjaaminen
eteenpäin). Nuorten aikuisten vastuualueelle nimetyn papin on ollut kokonaistyömääränsä vuoksi
mahdollista osallistua vain toiminnan puitteiden luomiseen ja pistemäisesti itse toimintaan.
Nuorisotyöntekijä on ollut mukana pienryhmähankkeen käynnistämisessä. Diakoni ja pappi ovat
pystyneet pitämään joitakin tiimipalavereita.
Nuorten aikuisten omista tarpeista ja toiveista lähtevä toiminnan suunnittelu
Nuorten aikuisten etsiminen ja kutsuminen ja suunnittelun käynnistäminen yhdessä heidän
kanssaan
Yhteistyö kaupungin ja muiden toimijoiden nuorisotyön ja etsivän työn kanssa nuorten aikuisten
tarpeiden kartoittamiseksi
Onko löydetty väkeä suunnittelemaan?
Onko saatu kartoitettua tarpeita, onko syntynyt suunnitelmia?
Keväällä 2015 ideoitiin omaa kahvilatoimintaa nuorille aikuisille keskustan alueella. Mukana
kahvilan suunnittelussa oli kymmenen nuorta aikuista. Kahvila on toiminut syksystä 2015 siten,
että toimijoina ovat aktiivisesti nuoret aikuiset. Kahvila kokoontuu joka toinen torstai Keskustan
nuorten tilalla ja kävijöitä on 5-10. Kahvilan tavoitteena on koota yhteen niitä nuoria aikuisia, jotka
hakevat seurakuntayhteyttä, muita nuoria aikusia ja niitä jotka haluavat käyttää omia
vahvuuksiaan vapaaehtoistyössä. Kahvilaan ovat löytäneet tiensä myös Jyväskylään muuttaneet.
Diakoni laittaa tiedotteet kahvilasta myös muille alueille. Lisäksi diakoni on ollut mukana Ohjaamohankkeen tapaamisissa, missä nuorten aikuisten kanssa töitä tekevät yhteistyötahot tapaavat
toisiaan. Lisäksi diakoni on mukana Tukinaisten kokoontumisissa, missä myös on muita
yheistyötahoja (esim. Turvanen).
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten etsiminen ja tukeminen
Nuorisodiakonian projekti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Kirkkopalveluiden kanssa;
projektin myötä saadan työlle tukea, työvälineitä ja -menetelmiä
Yhteistyö kaupungin ja muiden toimijoiden nuorisotyön ja etsivän työn kanssa nuorten aikuisten
tukemisessa
Onko löydetty syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia?
Onko heidän tukemisekseen tehty jotain?
Nuorisodiakonian projekti Kirkkopalveluiden kanssa on toteutunut niin, että yhteistyössä on
kartoitettu syrjäytymisvaarassa olevia jyväskyläläisten nuorten ryhmiä. Tämän seurauksena
diakoni on ollut yhteistyössä alueen nuorisotyöntekijän kanssa siten, että syksyllä 2015 aloitettiin
pienryhmätoimintaa yläasteikäisille hiljaisille, kiusatuille ja / tai yksin jääneille tytöille. Ryhmässä
ei kuitenkaan ollut riittävästi osallistujia ja ryhmää yritetään uudemman kerran keväällä 2016.
Pienryhmätoiminta on Kirkkopalveluiden kustantamaa hanketoimintaa ja yhdyshenkilönä on
Seppo Sulkko. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia on tavattu vastaanottotyössä ja tuettu
heitä kestustelemalla, tukemalla taloudellisesti tai ohjaamalla edelleen palvelujen piiriin. Vuonna
2015 keskustelemassa elämäntilanteestaan kävi nuoria aikuisia ja opiskelijoita enemmän kuin
vuonna 2014.
Nuorten aikuisten osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyöhön rohkaiseminen

Toteutumiseen 1.Nuorten aikuisten kutsuminen jumalanpalveluselämään ja kaikkeen seurakunnan elämään
tähtäävä keino 1 aktiivisiksi toimijoiksi
Toteutumiseen 2. Nuoria aikuisia kiinnostavien vapaaehtoistehtävien kartoittaminen ja niihin rohkaiseminen
tähtäävä keino 2
1. Onko nuoria aikuisia saatu lisää mukaan jumalanpalvelus- ja muuhun seurakunnan elämään?
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Onko löydetty nuoria aikuisia kiinnostavia vapaaehtoistehtäviä ja ovatko he lähteneet niihin
mukaan?
Nuoria aikuisia on saatu mukaan seurakunnan toimintaan. Café Taukopaikassa eli nuorten
aikuisten kahvilassa toimii nuoria aikuisia. Marraskuussa 2015 järjestettiin hartauskoulutusilta ja
kaksi osallistujaa käy pitämässä hartauksia palvelutaloissa. Nuoria aikuisia oli mukana myös
vapaaehtoisten kiitosjuhlassa Koivuniemessä joulukuussa 2015 ja osa heistä on ilmaissut
halukkuutensa erilaisiin leivontatalkoisiin ja muihin tapahtumiin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Pyritään pitämään esillä Jumalan luomistyön pohjalta nousevaa elämän ja luonnon varjelemista ja
ympäristöystävällisiä arvoja sekä toimimaan itse konkreettisissa tilanteissa niiden mukaan.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Tavoitteena on vakiinnuttaa, kehittää ja rakentaa alueseurakunnan työtä nuorten aikuisten parissa edelleen.
Päämääränä on tukea nuoria aikuisia osallisuuteen elämästä ja seurakuntaelämästä, kuulla heidän omia tarpeitaan
ja rakentaa vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa nuorten aikuisten tukemiseksi.

