ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Päivä- ja perhekerhotoimintaa kirkoilla. Ekavauva-toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Yhteistyötä MLL:n
perhekahviloiden kanssa Vesangassa ja Kuohulla. Yhteydet alakouluihin erityisesti koululaiskirkkojen kautta.
Koululaisten Kirkkis-iltapäivätoimintaa yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Pyhäkoulutoimintaa vapaaehtoisvoimin
Keltinmäessä ja Kortepohjassa. Erityispiirteinä on kerhojen toimiminen vuokratiloissa Kypärämäessä ja toimipisteiden
puuttuminen alueseurakunnan reuna-alueilta. Painopisteinä ovat ympäristökasvatus sekä ilon ja toivon pääsiäinen.

TAVOITTEET 2014:
Lasten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja
koulua.
Toteutumiseen Jatkamme kasteesta alkavaa kristillistä kasvatusta pitäen esillä hiljentymistä ja toisen ihmisen
tähtäävä keino 1 kunnioittamista. Pidämme esillä ehtoolliskasvatusta.
Toteutumiseen Järjestämme perheille, päivähoidolle ja alakouluille pääsiäis- ja joulukirkkoja.
tähtäävä keino 2
Lapsilta ja perheiltä saadut välittömät palautteet. Lasten havainnointi. Perheiden sitoutuminen
Arviointitapa ja toimintaan.
mittarit:
Osallistujamäärä kirkoissa ja saadut palautteet.
1. TAVOITE

Arviointi:

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

Arviointi:

Joulu- ja pääsiäiskirkot ovat toteutuneet hyvin, kerhoperheitä ollut paljon mukana. Lapset ovat
esittäneet lauluja. Kypärämäen kirkkohetkiin perheet eivät osallistu, soppapäiväkään ei ole
innostanut käymään. Palautekyselyissä ei ole mitään selitystä ilmennyt. Kypärämäen perheolkkari
hiipuu, kävijät ovat vähentyneet, (kirkon myynti?!). Ehtoolliskasvatusta on ollut esillä kirkkohetkissä
ja Puuhamessuissa. Kirkon messuissa perhekävijät ovat lisääntyneet. Kuohun ja Vesangan
päiväkodeille on toteutettu joulukirkko ja kirkot toteutetaan myös jatkossa.

Tuemme perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta monipuolisesti ja asiantuntevasti.
Aktiivinen keskusteluyhteys vanhempien kanssa ja vertaistuen mahdollistaminen. Perheryhmissä
käytetään tukena mm. Vanhemmuuden - ja Parisuhteen palikat- menetelmää.
Yhteistyön tekeminen eri asiantuntijoiden kanssa mm. Ekavauva-ryhmissä esim. ravitsemus-, unija ensiapuasioissa.
Lastensuojelutyöntekijöiden välittämä palaute varhaisen puuttumisen vaikutuksista perheiden
elämässä (Ekavauva-ryhmät).
Vanhemmilta saatu palaute. Asiantuntijoilta saadun informaation hyödyllisyys.
Vanhemmuuden- ja parisuhteen palikat ovat olleet käytössä perheryhmissä, Ekavauva-ryhmissä
on saatu hyviä keskusteluhetkiä. Keskusteluyhteys ryhmissä toimii hyvin ja vertaistuki toteutuu,
vanhemmat ovat saaneet ystäviä toisistaan. Ekavauva- ryhmät on koettu tarpeellisiksi, palaute on
ollut positiivista, ja Kortepohjassa on tarvetta ryhmille enemmän kuin pystytään tarjoamaan.
Lastenohjaajien perhevalmennuskäynnit tuovat perheitä Ekavauva-ryhmiin. Yhteistyö neuvolaan
on parantunut. Vesangan MLL:n perhekahvilaan on yhteys toiminut hyvin, käydään 2 kertaa
kaudessa. Vesangasta tulee perheitä mukaan toimintaan.

Vahvistamme toiminnassamme suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja taloudellisuutta sekä
kehitämme toimintamme arviointia.
Toteutumiseen Otetaan palautelomakkeet käyttöön päiväkerho-ja perhekerhotyöhön. Vanhemmille suunnatut
tähtäävä keino 1 lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevat kasvukeskustelut.
Toteutumiseen Sähköisen viestinnän lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Facebook-sivujen käyttöönotto.
tähtäävä keino 2
Keskusteluaktiivisuus ja saadut palautteet..
Arviointitapa ja
mittarit:
Havainnointi asioiden ja tiedottamisen tavoittamisesta.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

Vanhempien kanssa käytyjä kasvukeskusteluita ns. vanhempain vartteja on käyty, vanhemmat
ovat varanneet keskusteluaikoja mutta keskusteluja käydään paljon myös lasta hakiessa.
Palautelomakkeet toimivat ja niiden kautta myös palautteita saadaan. Sähköinen viestintä on
vanhempien kanssa otettu käyttöön, paperiset viestilaput ja -vihkot ovat jääneet pois käytöstä.
Facebook-sivut on otettu käyttöön, tykkääjiä ollut 52. Päivähoidolta joulu- ja pääsiäiskirkkojen
osalta tulisi saada palautetta, palautekyselyt kehiteltävä myös heille. Kypärämäen kerhotilasta
tietokoneen puuttuminen vaikeuttaa sähköistä viestintää.

Ilon ja toivon pääsiäinen

Toteutumiseen Lapsityön osaamisen antaminen työryhmän käyttöön.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Alueseurakunnan lapsi- ja perhetyön toimintaan yhteinen pääsiäisajan suunnitelma.
tähtäävä keino 2
Toimiva yhteistyö.
Arviointitapa ja
mittarit:
Tiimissä yhteinen suunnittelu ja sille ajan varaaminen.
Yhteistä isompaa tapahtumaa ei ole ollut, mutta omat pääsiäiskirkot toteutuivat suunnitellusti.
Pääsiäisajan suunnitelma kerhotoiminnassa on toteutunut yhteistyössä Kortepohjan - KypärämäenKeltinmäen lastenohjaajien kesken hyvin. Kerhoperheet osallistuivat pääsiäiskirkkoihin hyvin.
Alueen moniammatillinen yhteistyö toimii hyvin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Ympäristökasvatus sisältyy koko toimintaan. Pyritään ottamaan huomioon ekologisuus lelu- ja muissa
materiaalihankinnoissa.

Arviointi:

Kierrätystä pidetään esillä kerhotoiminnassa ja roskia lajitellaan. Lelujen hankinnassa otetaan
huomioon lelujen kestävyys ja laadukkuus. Käytetään entisiä tavaravarastoja loppuun. Järjestetään
vuosittain kirpparitapahtumia perhetoiminnassa. Vanhemmat suhtautuvat myönteisesti
mahdollisuuteen lahjoittaa kerhotoimintaan kierrätyskelpoista materiaalia. Toiminnassa käytetään
Reilun kaupan kahvia ja teetä. Osallistutaan Reilun kaupan viikon sekä srk:n ympäristötyön
vuosikellon mukaisiin tapahtumiin. Osallistutaan tuikkujahtiin (koululuokat keräävät), johon kirkolta
kerätyt tuikut lahjoitetaan. Lähikaupan käyttö olisi ympäristöystävällisempää ja taloudellisempaa
(työajankäyttö, polttoainekustannukset)- ristiriitaa ympäristödiplomiin nähden.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Työntekijäresurssin vähentyessä lapsi- ja perhetyön perustehtävien hoitaminen laadukkaasti alueseurakunnan laajalla
alueella. Toiminnan kynnyksen pitäminen mahdollisimman matalana.

