ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta, varhaiskasvatus

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

päiväkerho, perhekerho, vauvakerho, pyhäkoulu

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Tuemme perheiden kristillistä kasvatusta tarjoamalla avoimia varhaiskasvatuspalveluja ja perhetoimintaa.
Huomioimme perheiden erillaisuuden ja tavoitettavuuden.Teemme yhteistyötä eri työmuotojen ja ulkopuolisten
tahojen kanssa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kristillinen kasvatus seurakuntalaisten keskuudessa

Toteutumiseen Huomioimme päiväkerhojen 70-vuotisjuhlavuoden. (mm. lastenvirsilaulajaiset)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarjoamme laadukasta avointa varhaiskasvatusta jossa käytämme lasta osallistavia tapoja.
tähtäävä keino 2 Suunnittelussa pedagokinen ja kristillinen arvopohja.
Asiakaspalautteet
Arviointitapa ja
mittarit:
Työyhteisöreflektointi

Arviointi:

2. TAVOITE

Päiväkerhotyön juhlavuotta juhlistettiin lastenlaululaulajaisten "Kirkkorallaa" merkeissä, sekä
alueiden yhteisessä kevätjuhlassa, jossa esiintyi Pekka Laukkarinen. Kirkon päiväkerhon
eteisessä on huomioitu juhlavuosi valokuvin. Päiväkerhoissa huomioimme lapsille soveltuvat ja
innostavat tilat. Toiminta on suunniteltu niin, että se soveltuu eri ikäisten lasten toimintaan ja näin
se mahdollistaa myös kristillisen kasvatuksen lapsen yksilöllisesti huomioiden. Käytössämme on
myös lasten kansiot dokumentointiin. Vanhempien palautteita olemme ottaneet huomioon mm.
ottamalla käyttöön pidemmät kerhot ja liukuma ajat aloituksessa. Olemme tarjonneet
päiväkerhojen lisäksi perhetoimintaa, kirkkohetkiä , "Tukea-arkeen" toimintaa,
vanhempainvartteja, päiväkotiyhteistyötä, neuvolassa perhevalmennusta retkiä ja tapahtumia.
Sähköisten eli verkossa tapahtuvienpalvelujen kehittäminen

Perhekerhot nettisivuille
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jokainen työntekijä päivittää nettisivuja
tähtäävä keino 2
Asiakaspalautteet
Arviointitapa ja
mittarit:
Työyhteisöreflektointi
Nettisivuja ollaan pidetty ajantasalla. Perheet ovat seuranneet nettisivuja ja sitä kautta myös on
tultu varhaiskasvatuksen toimintaan mukaan. Facebookissa julkaistu myös kutsuja.

Arviointi:

3. TAVOITE

Päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen

Toteutumiseen Mentoroinnin syventäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vierailut päiväkoteihin. Pappi mukana
tähtäävä keino 2
Päiväkotien palautteet
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Mentorointi ei lähtenyt käyntiin, mutta materiaalia on lainattu päiväkotiin. Palattiin takaisin
päiväkotihartauksiin ja aloitettiin musiikkipainotteiset hartaudet. Alueen kaikkissa päiväkodeissa
on käyty vuoden aikana. Vastaanotto on ollut positiivista. Eskareita on kutsuttu kirkolle
kirkkopolkuihin tutustumaan kotikirkkoon. Kirkkohetkiin myös on kutsuttu päiväkoteja. Eskarilaiset
siunattiin koulutielle yhteistyössä päiväkotien kanssa. Järjestettiin joulu- ja pääsiäishartaudet
alueen päiväkodeille kutsumalla toimipisteisiin tai vierailemalla.

Tuemme perheitä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti

Toteutumiseen Erilaiset vertaistuet (eronneitten messu, yh-ryhmä diakonian apuna)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Arkipäivän kristillisyys ja kohtaaminen
tähtäävä keino 2
Asiakaspalautteet ja keskustelut työyhteisössä
Arviointitapa ja
mittarit:
Erilaisten vertaisryhmien toiminta

Arviointi:

Vertaisryhmistä vauva-ryhmä ensimmäisen vauvan saaneille perheille vauvan kanssa toimi
aktiivisesti, sekä myös neljä eri perhekerhoa pienten lasten vanhemmille ja lapsille. Neuvolassa
olimme mukana vastaamassa odottavien perheiden perhevalmennuksesta. Teimme myös
ennaltaehkäisevää kotikäyntityötä. Eronneitten messu, joka suunniteltiin pidettäväksi peruuntui.
Yh-ryhmä loppui.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet: kierrätysmateriaalin käyttö, jätteiden lajittelu,
sähköinen viestintä, ympäristökasvatus lapsille, vältetään turhia hankintoja ja niissä huomioidaan
ekologisuus.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Huomioidaan vuoden 2017 juhlavuoden teemat "armoa" ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla.

