ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Kristillinen kasvatus seurakuntalaisten keskuudessa.

Toteutumiseen Vahvistamme ja kehitämme lasten kirkkohetkiä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa käytämme lasta osallistavia tapoja.
tähtäävä keino 2 Suunnittelussa kristillinen ja pedagoginen arvopohja.
Palautteet seurakuntalaisilta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Työyhteisöreflektointi

Arviointi:

2. TAVOITE

Kirkkohetkien suosio on kasvanut ja tavoittanut hyvin perheitä. Perhepäivähoitajat on saatu myös
mukaan. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat olleet vahvasti suunnittelussa ja toteutuksessa
mukana yhdessä papin ja kanttorin kanssa. Päiväkerhoissa huomioimme lapsille soveltuvat ja
innostavat tilat. Toiminta on suunniteltu niin, että se soveltuu lapsen iän mukaiseen toimintaan.
Näin se mahdollistaa kristillisen kasvatuksen yksilöllisesti lapsen huomioiden. Käytössämme on
myös lapsen kansiot dokumentointiin. Olemme vanhempien toiveesta ottaneet pitempiä kerhoja
mukaan ja liukuma-aikoja aloituksessa. Olemme tarjonneet perheille erilaisia perhekerhoja
(päivällä, illalla, vauvaikäisille ja taaperoikäisille) Tarjoamme myöskin Tukea arkeen toimintaa,
vanhempainvartteja, päiväkotiyhteistyötä, koululaisten touhutupaa, neuvolan perhevalmennusta,
retkiä, leirejä ja tapahtumia.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä.

Toteutumiseen Kehitämme luottamushenkilöiden roolia seurakunnan toimijoina.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jokainen työntekijä osallistuu uudistettujen nettisivujen päivitykseen.
tähtäävä keino 2
Luottamushenkilöiden osallistuminen ja näkyvyys.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nettisivujen ajantasalla olo.

Arviointi:

3. TAVOITE

Luottamushenkilöiden roolin kehittäminen on ollut haaste, mutta pidämme asiaa yllä. Työntekijä
valinnassa luottamushenkilö oli mukana. Nettisivujen kanssa työskennellään aktiivisesti ja
jokainen työntekijä on perehtynyt tiedottamiseen. Olemme kutsuneet henkilökohtaisella kirjeellä
perheitä kastettujen tapahtumaan ja 3-vuotiaiden synttäreille. Kouluunlähtevien siunaaminen on
toteutettu yhdessä päiväkotien kanssa.

Päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen.

Toteutumiseen Päiväkotihartaudet takaisin käyttöön.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Päiväkotien kutsuminen kirkkohetkiin ja kouluunlähtevien siunaamiseen (myös sen toteutus
tähtäävä keino 2 yhdessä)
Päiväkotien palautteet
Arviointitapa ja
mittarit:
Päiväkotien osallistumisen aktiivisuus.
Päiväkotien kanssa yhteistyö on toiminut hyvin. Hartauksia on käyty pitämässä ja näiden lisäksi
jouluna ja pääsiäisenä on tavoitettu kaikki alueen päiväkodit. Eskarilaisia on kutsuttu
kirkkopolkuihin tutustumaan kotikirkkoon ja koultielle siunattiin yli 100 lasta. Päiväkotihartauksiin
on suhtauduttu myönteisesti päiväkodeissa ja suullinen palaute on ollut positiivista.
Arviointi:

4. TAVOITE

Välitämme reilusti

Toteutumiseen Arkipäivän kristillisyys työssä ja työyhteisössä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Huomioimme perheiden erityistarpeet tarjoamalla tukea-arkeen kotikäyntityötä sekä
tähtäävä keino 2 vertaisryhmiä.
Palautteet perheiltä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Kotikäyntityön tavoitettavuus.

Arviointi:

Työyhteisömme tiimi on toiminut hyvin ja luottamuksellisesti toisiamme tukien. Hyviä suhteita
perheisiin on luotu ja perheet on kohdattu aidosti. Olemme kouluttautuneet ja pyrkineet
hakemaan tietoa perheiden moninaisuudesta tämän ajan haasteissa. Kotikäyntityö on toiminut
tarpeen mukaan. Vertaisryhmien toiminta on vahvistunut. Eka-vauva ryhmän on löytänyt moni
perhe ja uutena aloitettiin taapero-ikäisten perheryhmä.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet: Kierrätysmateriaalin käyttö, jätteiden lajittelu,
sähköinen viestintä, ympäristökasvatus lapsille, vältetään turhia hankintoja ja niissä huomioidaan
ekologisuus.
Olemme käyttäneet kierrätysmateriaalia kädentöissä. Jätteet on lajiteltu asianmukaisesti ja
opetettu myös lapsille lajittelua. Tulostamista on vähennetty ja pyritty käyttämään sähköisiä
viestimiä. Lapsia on neuvottu ja opetettu ympäristöasioissa. Hankintoja on tehty harkiten ja
liikkumisia autolla on pyritty järkeistämään.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Huomioidaan juhlavuoden 2017 teemat "Armoa" ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla.

