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TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Säännöllinen varhaiskasvatuksen kerho- ja ryhmätoiminta sekä pyhäkoulutyö. Jumalanpalveluskasvatus ja perheiden
kristillisen kasvatuksen tukeminen. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Laadukkaan päiväkerhotyön ylläpitäminen ja kehittäminen.

Toteutumiseen Vanhempainiltojen ja -keskustelujen järjestäminen vahvistamaan kasvatuskumpanuutta.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lapsen hengellisen kasvun kokonaisvaltainen tukeminen
tähtäävä keino 2
Lasten ja vanhempien kokemukset ja palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Syksyllä 2014 järjestettiin vanhempainilta Yliopistonkadun päiväkerholaisten vanhemmille.
Vanhempia tuli paikalle kovin vähän, mutta ilta koettiin tarpeellisena ja mukavana tapana
työntekijöiden kohdata vanhempia ja vanhempien toisiansa. Vanhempainvartteja järjestettiin
molemmissa kerhopisteissä syksyn 2014 aikana. Vanhemmilta saatun palaute oli positiivista ja
työntekijöiden kokemukset vanhempainvarteista olivat hyvät. Kristillinen kasvatus läpäivee koko
kerhotoiminnan. Kerhoissa panostetaan hartauselämään ja perheiden kristillisen kasvatuksen
tukemiseen. Perheiltä saatu palaute on ollut positiivista.

Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen

Toteutumiseen Kristillisessä kasvatuksessa kirkkovuoden teemojen ja pääsiäisen ilosanoman esilläpitäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Järjestämällä säännöllisesti perhemessuja, muksukirkkoja, teemakirkkoja ja perhepäiviä.
tähtäävä keino 2 Perhemessujen ja teemakirkkojen keskittäminen Kaupunginkirkkoon.
Seurakuntalaisten määrä tapahtumissa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute lapsilta ja vanhemmilta.

Arviointi:

3. TAVOITE

Kirkkovuosi on esillä kerhotoiminnassa. Perhemessuja on toteutettu useita kuluneena
toimintavuotena. Osa perhemessuista oli teemallisia, kuten kastettujen kirkko edellisen vuoden
aikana kastetuille ja sukupolvien ketju-messu lapsille ja isovanhemmille. Muksukirkkoja ei olla
pidetty, koska kerhotilojen yhteydessä ei ole sakraalitilaa. Perheille on järjestetty kirkkovuoden
teemoihin liittyviä perheiltoja, pääsiäispuutarhailta, enkeliaskarteluilta ja seimi-ilta. Perhemessuja
on järjestetty molemmissa jumalanpalveluspaikoissa. Seurakuntalaisten määrä on hieman
laskenut edellisestä vuodesta. Pääasiallisesti seurakuntalaisilta saatu palaute on kuitenkin ollut
positiivista.

Päivähoidon ja esikoulun kristillisen kasvatuksen tukeminen.

Toteutumiseen Uskontokasvatuksen mentorointi päiväkodeille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Joulu- ja pääsiäiskirkkojen järjestäminen päivähoidolle
tähtäävä keino 2
Palautekyselyt
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaverit

Arviointi:

4. TAVOITE

Mentorointi ei ole ottanut tuulta alleen. Toiminta on luonteeltaan vuorovaikutteista, emme voi
mennä päiväkotiin mentoroimaan ilman päiväkodin omaa paloa asiaan. Syksyllä toteutettiin
Honkaharjun päiväkodissa syksyn mittainen rukoushelmiprojekti esikoululaisten ja viisi-vuotiaiden
kanssa. Tästä saatu palaute oli erinomaista ja projektia on toivottu muihinkin päiväkoteihin. Jouluja pääsiäskirkot järjestettiin päivähoidolle sekä Kaupunginkirkossa että Lahjaharjun kappelissa
yhteensä 8 kirkkohetkeä pääsiäisenä ja yhtä monta jouluna. Päiväkodit tulivat mielellään
kirkkoihin, jouluna saimme vieraiksi myös sellaisia päiväkoteja, jotka eivät ennen ole osallistuineet
kirkkohetkiin. keväällä jäörjestettiin yhteinen tapaaminen päivähoidon seurakuntayhteyshenkilöille.
Paikalle saapui yksi yhteyshenkilö.
Pyhäkoulutyön kehittäminen ja vahvistaminen

Toteutumiseen Pyhäkoulutyön tunnettavuuden esillä pitäminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pyhäkouluohjaajien tukeminen ja palaverien ja virikeiltojen järjestäminen.
tähtäävä keino 2
Pyhäkoululaisten ja ohjaajien määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Lasten, vanhempien ja pyhäkouluohjaajien kokemukset j palaute.
Pyhäkoulutyölle saatiin näkyvyyttä osallistumalla Jyväskylän Kesän lasten tapahtumaan, Lasten
Kesään, PopUp-pyhäkoulua pitämällä. Kahden päivän aikana pidettiin yhteensä 17
pyhäkouluhetkeä ja tavoitettiin sata seurakuntalaista. Osa osallistuneista oli Jyväskylän lisäksi
mm. Helsingistä, Rovaniemeltä ja Laukaasta. PopUp-pyhäkoulua pidettiin myös Toivolan Vanhalla
Pihalla joulun alla yhtenä sunnuntaina. Täälläkin tavoitettiin miltei kolmekymmentä
Arviointi:
seurakuntalaista. Pappilan perhepyhäkoulu jatkoi edelleen, Lohikosken arkipyhäkoulu siirtyi
Lahjaharjun kappeliin messun yhteyteen. Lahjaharjun pyhäkoulu ei ole tavoittanut perheitä.
Pyhäkoulunohjaajia saatiin kaksi uutta ja kolme luopui vapaaehtoistyöstä pyhäkoulunohjaajan
tehtävissä. keväällä järjestettiin pyhäkoulutapahtuma Pappilan pihalla, tapahtumassa kävi 15
seurakuntalaista.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Otamme huomioon ympäristöasiat kaikessa toiminnassamme noudattaen kestävän kehityksen suosituksia.
Käytämme kimppakyytejä kulkemisiin. Perheiden enkeliaskarteluilta ja seimi-ilta järjestettiin
kierrätys- ja luonnonmateriaalein. Suosimme luomua ja Reilun kaupan tuotteita tarjoiluissamme.
Opastamme lapsia ja perheitä jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Retkiperhekerhossa suositaan
kimppakyytejä.
Arviointi:
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