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TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

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

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Kristillinen kasvatus seurakuntalaisten keskuudessa

Toteutumiseen Kasvatuksen kokonaisvaltaisuus, lapsilähtöisyys, perheiden arvostaminen, uskon traditioiden
tähtäävä keino 1 vahvistaminen ja uusien luominen
Toteutumiseen Pidämme yllä ja vahvistamme myönteistä julkisuuskuvaa tominnassamme ja tiedottamisessa.
tähtäävä keino 2
Palautekyselyt ja vanhempainvartit.
Arviointitapa ja
mittarit:
Työyhteisöreflektointi

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Toiminnassamme lapsi on ollut keskiössä. Kaikki toiminta on pyritty tekemään niin, että lapsen
etu ja tarpeet, sekä kristillinen arvopohja muodostavat toiminnan tavoitteet. Olemme järjestäneet
mm. pehmolelukirkon, 3-v synttärit, kastettujen illan, kouluunlähtevien siunaamisen.
Lastenkirkkohetkiä on suunniteltu vahvasti perheiden kanssa yhdessä.Toimintaa on ollut
tapahtumien, päiväkerhojen ja perhekerhojen lisäksi: Tukea arkeen toimintaa,
päiväkotiyhteistyötä, koululaisten touhutupaa, pyhäkoulua, neuvolan perhevalmennusta, retkiä,
leirejä. Päiväkerholaisten vanhemmille on pidetty vanhempainvartteja. Palautetta voi antaa
nettisivujen kautta edelleen, mutta suurempaa kirjallista kyselyä ei toteutettu. Perhekerhot ovat
edelleen suosiossa. Päiväkerhoissa oli 60 lasta. Kastekoteihin jaettavan kirjan uusiminen
toteutui.
Välitämme reilusti
Ennaltaehkäisemme kiusaamista kehittämällä tunnetaitoja lapsilla. Puutumme heti tilanteisiin, jos
kiusaamista ilmenee.
Tuemme perheitä, parisuhdetta ja vanhemmuutta rinnalla kulkien arkipäivän kristillisyydessä,
sekä vertaisryhmin.
Lasten ja perhekerhojen kyselyt.
Vertaisryhmien ja matalan kynnyksen toiminnan toteutuminen.
Olemme panostaneet päiväkerhoissa hyvään ryhmäilmapiiriin. Otimme käyttöön PIKI (pienten
lasten kiusaamisen ehkäisy) materiaalin kerhoissa, sekä kouluttauduimme tähän. Tunnetaitoja on
opeteltu ahkerasti eri tavoin. Olemme kulkeneet rinnalla arkipäivän kristillisyydessä esimerkiksi
tarjoamalla "Tukea arkeen"- kotikäyntejä ja tähän liittyvää tukea. Vertaisryhminä on toiminut
ekavauvakerho ja taaperorokerho. Iltaperhekerho tavoittaa työssäkäyviä perheitä. Neuvolan
perhevalmennuksessa olemme olleet mukana.

Vahvistamme seurakuntayhteyttä

Toteutumiseen Huomioimme suomen 100-v juhlat, sekä reformaation juhlavuoden omalla alueella, sekä koko
tähtäävä keino 1 seurakunnassa.
Toteutumiseen Huolehdimme tiedottamisesta sähköisesti, sekä muilla tavoin.
tähtäävä keino 2
Tapahtumien toteutuminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nettisivujen ajantasaisuus.

Arviointi:

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

Suomi 100 ja reformaation juhlavuosi oli esillä koko vuoden mm. päiväkerhossa Lutherin vierailut.
Juhlavuosi huipentui juhlaan itsenäisyyspäivän aattona kirkossa, missä esiintyi Taika-Petteri,
sekä itsenäisyyspäivänä diakonian kanssa järjestettyyn perheiden itsenäisyyspäiväjuhlaan
Koivuniemessä. Tiedottamista lisättiin ajanmukaistamalla puhelimet, joilla viestintä helpottui ja
tehostui.

Työhyvinvoinnin vahvistaminen
Huolehdimme jokainen osaltamme tiedon kulusta ja osaamisen jakamisesta. Autamme ja
tuemme toisiamme tiimissä.
Pyrimme pitämään yllä hyvää työergonomiaa. Pidämme kävelykokouksia. Osallistumme alueen
ja koko seurakunnan työyhteisöpäiviin.
Koulutuksien jakamisen toteutuminen. Ideoiden jakamisen toteutuminen.
Tiedon kulku ja työssä jaksaminen.
Tiimin tuki ja toimivuus on ollut erinomaista, kunnioittavaa ja kannustavaa. Olemme yhdessä
ideoineet ja jakaneet tietoa. Sairaspoissaoloja on ollut todella vähän. Olemme pitäneet muutamia
kävelykokouksia.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet; käytämme kierrätysmateriaalia, lajittelemme jätteet, vältämme
turhaa kopiointia käyttämällä sähköisiä viestimiä, vältämme turhia hankintoja. Ympäristökasvatus lapsille.
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 2018-2019
Toimintaa suunnitellessa pyrimme ottamaan huomioon jäsen 360 ja toimimaan "matalan kynnyksen periaatteella"
unohtamatta kristillistä arvopohjaa.Pidämme huolta omasta hyvinvoinnista, joka tukee koko varhaiskasvatuksen
toimintaa.

