ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Nuoriso- ja rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Viikkotoimintaa kouluikäisille ja rippikoulun käyneille, lisäksi leirejä, retkiä, tapahtumia. Rippikoululaisilla tutustumista
seurakunnan toimintaan omassa alueseurakunnassa. Keskustan alueella neljä rippikoululeiriä vuonna 2015.
Resurssien vähetessä on yhä tarkemmin mietittävä, mikä on kirkon nuorisotyön identiteetti. Pääpainon tulisi olla
kristillisessä kasvatuksessa, joka on seurakunnan yhteinen painopiste, sekä jumalanpalveluksen, rukouksen ja
Raamatun äärellä.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Lisäämme alueseurakunnan nuorisotyön näkyvyyttä ja tavoitettavuutta

Toteutumiseen Mainostus ja viestintä koulujen kautta. Koulun ilmoitustaululle oma tila seurakunnan mainoksille.
tähtäävä keino 1 Paperimainos 7-luokkalaisille ryhmäytyksen yhteydessä. Läsnäolo kouluilla.
Toteutumiseen Nettisivujen aktiivinen päivittäminen. Avoin kutsu Facebook-yhteisöön.
tähtäävä keino 2
Onko yhteistyö koulujen kanssa onnistunut?
Arviointitapa ja
mittarit:
Löytävätkö uudet nuoret toiminnan?

Arviointi:

Alakoulujen kanssa yhteistyö toiminut: aamunavaukset, tuntivierailut, koululaiskirkot. Luokkiin viety
esitteitä. Uutena Puistokoululla Arkiparkki-toiminta: nuorisotyö koululla joka toinen tiistai. 7luokkien ryhmäytyksessä oltu mukana ja kutsuttu toimintaan mukaan, tarjottu ja toteutettu myös
jatkoryhmätys-tunteja. Yläkoululla: rippikoulu-infot, aamunavaukset, pienryhmätoiminnan
suunnittelussa mukana, Friends-tuntien pitoa, koululaiskirkot. Syksyllä aloitti uusia kerholaisia
(alakouluikäisiä) n.20. Enemmän käytetty Facebookia kuin nettisivuja. Nettisivuihin pitäisi
panostaa enemmän.

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.
Toteutumiseen Ohjatun hiljaisuuden lisäämistä/harjoittelemista leireillä ja muussa toiminnassa.
tähtäävä keino 2
Raamiksen osallistujamäärät.
Arviointitapa ja
mittarit:
Hiljaisuusharjoitusten purku ja palaute
2. TAVOITE

Raamis on vakiinnuttanut paikkansa nuorten toiminassa, säännöllisesti nuoria mukana 10-20.
Hiljaisuuden kokemista on pyritty järjestämään ja Hiljaisuuden retriitti järjestettiin ja osallistujia oli.
Nuoret ovat itse toivoneet hiljaisuuden hetkiä ja olleet aktiivisina mukana toteuttamassa hartauksia
yms.
Arviointi:

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

Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja tuemme seurakunnan jäsenyyttä
Panostaminen koulutyöhön. 7-luokkalaisten ryhmäytys ja jatkoryhmäytys. Uskonnon
opetussuunnitelman noudattaminen, esim. kouluvierailut ja päivänavaukset.
Kaikki nuoret ovat samanarvoisia. Pyrimme kohtaamaan nuoria myös Saappaan katupäivystyksen
ja NettiSaappaan kautta.
Kuinka uskonnon ops toteutuu?

Arviointitapa ja
mittarit:

Oma arvio nuorten tavoittamisen onnistumisesta.
OPSiin tulisi panostaa entistä enemmän. Alakouluilla toteutuu melko hyvin: joka luokka-asteella
käy vierailija/oppilaat tulevat seurakunnan tiloihin. Nuorisotyönohjaajat ovat mukana Saappaan
toiminnassa. Kokemuksen mukaan kohtaamisia nuorten kanssa on ollut enemmän.

Arviointi:

4. TAVOITE

Tuemme kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta.

Toteutumiseen Isostoiminnan kehittäminen. Rippikouluopetus isostoiminnan pohjana. Isostoiminta
tähtäävä keino 1 seurakuntayhteyden ja yhteisöllisyyden synnyttäjänä.
Toteutumiseen Perheiden huomioonottaminen rippikoulussa.
tähtäävä keino 2
Oma arvio siitä, onko isostoiminta toteutunut toivotulla tavalla.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko vanhemmat ja perheet tavoitettu rippikoulussa?

Arviointi:

Isostoiminta on kehittymässä koulutuskeskeisyydestä yhteisöllisyyttä kohti. Vaikka isoskoulutus
toteutuu säännölllisesti, nuoret kokoontuvat muihinkin seurakunnan tilaisuuksiin (esim. raamis,
nuortenilta, askarteluillat). Vanhemmat on kutsuttu rippikoulusunnuntaihin, leirille sekä
vanhempainiltoihin ennen leiriä, konfirmaatiopäivän laulukierrokset. Olisi hyvä löytää uusia tapoja
ottaa koko perhe mukaan rippikouluun.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Nuortentilalla panostetaan jätteidenkierrätykseen. Vältetään turhia hankintoja. Suositaan Reilun kaupan
tuotteita.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Tavoitteena, että nuoret kokisivat seurakuntayhteyttä ja löytäisivät paikkansa seurakunnassa. Yhteisöllisyyden
tukeminen ja synnyttäminen. Nuorten retki lähetyskohteeseen (tms.) ja varojen kerääminen.

