ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet
Päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauvatoimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa sekä koululaisten
iltapäivätoimintaa yhteistyössä Jyvälän kanssa. Yhteistyötä MLL:n perhekahviloiden kanssa Vesangassa ja Kuohulla.
Kotikäyntejä lähinnä kasteperheisiin. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta. Pyhäkoulutoimintaa
vaapaaehtoisvoimin Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Erityispiirteenä on kerhojen toimiminen vuokratiloissa
Kypärämäessä. Erityispiirtenä on toimipisteiden puuttuminen alueseurakunnan reuna-alueilta. Painopisteinä ovat
ympäristökasvatus ja ekologisuus sekä luomakunnan pyhyyden vaaliminen.

TAVOITTEET 2013:
Lasten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja
koulua.
Toteutumiseen 1. Jatkamme kasteesta alkavaa kristillistä kasvatusta pitäen esillä hiljentymistä ja toisen ihmisen
tähtäävä keino 1 sekä ympärillä olevan luomakunnan kunnioittamista.
Toteutumiseen 2. Järjestämme perheille, päivähoidolle ja alakouluille pääsiäis- ja joulukirkkoja.
tähtäävä keino 2
Godly play-menetelmä (raamattuleikki) on ollut kokeiluna käytössä ja se on toiminut. Työntekijöille
on ollut Godly play-menetelmän koulutusta. Vanhemmilta ekavauva-ryhmässä on saatu hyvää
palautetta jouluevankeliumin esilläpitämisestä.
Pääsiäis- ja joukirkkojen toteuttamista on
hankaloittanut henkilöstömäärän vähentyminen. Pääsiäiskirkosta saatiin hyvää palautetta etenkin
Arviointi:
Kypärämäen koululta. Henkilökohtainen kutsu joulu- ja pääsiäiskirkkoihin kerholaisten perheille
aioitaan toteuttaa ensi vuonna, jotta perheet saataisiin paremmin tulemaan kirkkoihin.
Joulukirkkojen toteuttamisessa oli mukana vapaaehtoisia rooleissa.
1. TAVOITE

2. TAVOITE

Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti.

Toteutumiseen 1. Ekavauva-ryhmissä pidetään esillä parisuhdeasioita. Varhaisen tuen esilläpitäminen
tähtäävä keino 1 huomioiden ennaltaehkäisevästi perhe- ja kuritusväkivaltaa yhteistyössä muiden toim. kanssa.
Toteutumiseen 2. Varhaisen tuessa apuna esim. Parisuhteen palikat ja parisuhteen roolikartta.
tähtäävä keino 2
Ekavauva-ryhmien perheilloissa on käytetty Parisuhteen palikat -menetelmää, jonka avulla käyty
hyvää keskustelua. On käyty läpi mm.vanhempien oman lapsuuden perhetilanteita. Perheryhmissä
on pidetty esillä kaupungin tukipalvelutoimintoja mm.tilapäinen kotipalvelu, neuvolan perhetyö.
Neuvolan perhevalmennusiltoja on ollut enemmän kuin edellisinä vuosina, yht. 6 iltaa.
Arviointi:
Parisuhde-tapahtuma, jossa etsitty vapaaehtoisia pareja toimimaan, on ollut yhteistyössä YSP:n
perhetyön kanssa, Kortepohjassa syksyllä.

3. TAVOITE

Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja.

Toteutumiseen 1. Perheiden aktiivisempi mukaantulo kirkkohetkien ja perhemessujen toteuttamiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Vapaaehtoisten mukaantulo perhetyön toimintaan.
tähtäävä keino 2
Kypärämäessä on aktiivisia perheolkkarin kirkkohetkissä kävijöitä. Vanhempia on saatu enemmän
mukaan tekstinlukijoiksi kirkkohetkissä. Lasten joulukirkkoja oli toteuttamassa ulkopuolisia
vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Puuhamessuissa on vapaaehtoisia toimimassa mm.
keittiötehtävissä ja vastaanottotehtävissä. Kerhomummo on saatu päiväkerhoon. Kertomusten- ja
Arviointi:
satujen lukija on lupautunut kerhoihin. Parisuhde-työhön tuli muutama pariskunta (yhteistyö YSP:n
kanssa).

4. TAVOITE

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta
sekä kehitämme toimintamme arviointia.
1. Kehitetään uudet palautelomakkeet päiväkerho- ja perhekerhotyön käyttöön.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Kuukausittaiset toimintasuunnitelmat, joista tiedotetaan perheille. Vanhemmille suunnatut lapsen
tähtäävä keino 2 kokonaisvaltaista kehitystä tukevat kasvukeskustelut.
Uudet palautelomakkeet kerhotoiminnasta käytössä. On saatu hyvää palautetta toiminnasta;
lapsiryhmät eivät ole liian suuria; hyvät, ammattitaitoiset ohjaajat. Vanhempien kanssa on käyty
lasten kasvukeskusteluja, jotka todettu hyviksi, vanhemmat kokevat kristillisen kasvatuksen
tärkeäksi. Perheille on toiminnan suunnitelmista tiedotettu säännöllisesti. Toiminnan suunnittelu on
Arviointi:
vaatinut paljon muutosta, kun työntekijämäärä on vähentynyt; lastenohjaaja osa-aikaeläkkeellä,
lapsityönohjaaja siirtyi yhteistyöalueelle (kolme alueseurakuntaa). Toiminnassa on taloudellisuus
ollut vahvasti esillä. On yritetty säästää hankinnoissa!

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Keskitämme toiminnan tarjoiluhankinnat lähikauppaan, jonne kulku jalan ja käytössä kangaskassit. Pyritään
ottamaan huomioon ekologisuus lelu- ja muissa materiaalihankinnoissa.

Arviointi:

Meistä riippumattomista syistä lähikauppahankinnat eivät toteutuneet. Hankinnat on jouduttu
tekemään autolla, mutta olemme pyrkineet toteuttamaan sitä keskitetysti yhdessä ja myös muiden
työntekijöiden kanssa. Kierrätys on kerhotoiminnassa hyvin esillä ja lapset ovat siitä hyvin tietoisia.
Lasten kautta menee tietoa kierrätyksestä koteihin. Vanhemmat ovat tuoneet kierrätettävää
tavaraa toimintakäyttöön. Yksi lastenohjaajista on mukana seurakunnan ympäristötyöryhmässä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Työntekijöiden vähentyessä lapsi- ja perhetyön perustehtävien hoitaminen laadukkaasti alueseurakunnan laajalla
alueella. Toiminnan kynnyksen pitäminen mahdollisimman matalana.

