ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Korpilahti

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Säännöllisenä viikkotoimintana päivä- ja perhekerhoja kysynnän mukaan. Taidetiistain lanseeraaminen. Painopiste
suuntautuu vauva- ja pikkulapsiperheisiin; vauvaryhmä, taaperoryhmä. Perhekirkot, juhlat ja tempaukset yhteistyössä eri työalojen kanssa. Sitoudutaan koko seurakunnan painopisteeseen
`Toivon ja ilon
pääsiäinen` yhdessä muiden työalojen kanssa.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Toteutamme yhdessä kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia
Erilaiset ajankohdat (ilta) ja oheistoiminnot (kädentyö tms.) yhdessä eri työalojen kanssa.
Sisällöistä nouseva toiminnallisuus ja osallisuus. Vapaaehtoiset perheistä (väärtit, esirukous).
Kirkkohetkissä päivähoidon osallistaminen ryhmittäin esim. esirukous. Yhteinen suunnittelu
kauden alkaessa.
Palaute perheiltä, osallistujamäärät, työalojen keskinäinen arviointi.
Päivähoidon palaute
Erilaiset ajankohdat otettu huomioon, puistokirkko klo 15, adventtikirkko klo 18, pikkuväen kirkko
klo 16. Yhteinen suunnittelu työalojen työntekijöiden kanssa toteutunut. Sisällöstä nousevat
oheistoiminnot tapahtumissa ja niitä seuraavissa jumalanpalveluksissa toteutuneet; käden työpaja,
lyhdyt, soittimet (käytetty jumiksessa), esirukouspiirroksia heijastettavaksi kirkkoon. Päivähoidon
osallistuminen kirkkohetkiin on kevätkaudella ollut vähäisempää. Päivähoidon kanssa on yritetty
yhteistyötä esirukouksien laatimisessa, mutta se ei ole heille luontevaa, on koettu päiväkodissa
vaikeaksi. Pohjoisilla kylillä on aloitettu syksyllä kirkkohetket Tikkalan päiväkodilla/koululla, n. 3x
kaudessa. Kultaniityn päiväkoti oli mukana toteuttamassa joulukuussa Lasten tähtikirkkoa.

Rohkaisemme elämään kristittyinä
Perheiden arjen kunnioittaminen: tapahtumien ajankohdat ja sisällöt perheiden tarpeet ja toiveet
huomioon ottaen. Diakoninen perhetyö (kotikäynnit).
Rinnalla kulkeminen (esim. vanhempainvartit, eteiskeskustelut), vertaistuen tarjoaminen
(vauvaryhmä, taaperoryhmä, perhekerhot), joissa jakamista ja lähimmäisyyttä.
Perheiden tarpeiden ja toiveiden kysely ja havainnointi
Kävijämäärät
Ilta-ajankohdat otettu perheiden tarpeiden mukaisesti huomioon. Perheiden toiveista alkanut
iltaperhekerho alkoi syyskaudella, 6-8 perhettä n. 2x/kk:ssa, toinen ohjaaja on vapaaehtoinen.
Diakoninen perhetyö aktivoitunut syksyä kohti, kotikäynnit lisääntyneet, yhteistyötä diakoniatyön
kanssa esim. Mamit-ryhmän muodossa, joka toimii srk.talolla n. 2x/kk:ssa yhteistyössä neuvolan
perhetyön kanssa. Perheryhmissä on ollut paljon kävijöitä. Vauvaryhmästä vaihdetaan sujuvasti
taaperoryhmään. Päiväkerholaisten vanhemmat kohdataan vartti-keskusteluissa lähes 100%:sti.
Vanhempia kuunnellaan, rohkaistaan ja jaetaan heidän kanssaan lapsen kasvuun liittyviä asioita.

Tuemme perheiden kristillistä kasvatusta

Toteutumiseen Pikkukirkkojen toteuttaminen päiväkerhoissa. Iltapyhäkouluja esim. raamattuiltojen yhteydessä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Päiväkerholaisten kotiin kerhokirjeitä, joiden sisltöjen kautta tiedotusta sekä kristillisen
tähtäävä keino 2 kasvatuksen ja perinteen välittämistä.
Palaute lapsilta
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute vanhemmilta, kirjallinen palautekysely vanhemmille.

Arviointi:

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

Arviointi:

Pikkukirkkoja on toteutettu päiväkerhoissa. Iltapyhäkouluja ollut kevätkaudella, tilalle syyskaudella
tulivat iltaperhekerhot. Kerhokirjeitä on lähetetty koteihin, kirjeissä on ollut pieni tehtävä
vanhemmille yhdessä lapsen kanssa tehtäväksi. Facebookia on käytetty toiminnasta
tiedottamiseen, sitä kautta on ollut mahdollisuus linkittää kristilliseen kasvatukseen liittyviä
artikkeleita ja aiheita vanhemmille tiedoksi. Lapsen tekemä oma joulukirja "Jeesus syntyy" vei
joulun sanoman kerhosta kotiin. Vanhemmilta tuli siitä hyvää palautetta, kirja on koettu perheissä
arvokkaaksi.

Toimimme yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi
Perhekerhoihin panostaminen mm. työntekijäresurssien muodossa (diakoni/papit). Edullinen
perhekerhoruokailu. Tarjotaan vapaaehtoistehtäviä (kerhomummot, kahvinkeittäjät).
Yhteiset tapahtumat eri työalojen kesken, yhteistyöverkostossa toimiminen (mm. päivähoito, MLL,
neuvolan perhetyö, perheneuvola), yhteydet muiden aluesrk:ien perhetyön toimijoihin.
Keskustelut
Työntekijöiden keskinäiset arvioinnit.
Diakoniatyöntekijä on vetänyt säännöllisesti porinapiirejä perhekerhoissa. Perhekerhoruokailut
ovat toteutuneet. Vapaaehtoinen kerhomummo on ollut perhekerhossa juttukaverina ja antamassa
lapsille syliä. Pohjoisten kylien perhekerhossa on ollut säännöllisesti aktiivinen vapaaehtoinen
avustaja. Päivähoidon kanssa yhteistyössä Lyhtymäki-tapahtuma ja joulukirkko. Yhteistyötä on
ollut neuvolan perhetyön kanssa ja Korpilahden perhetoimijoiden kanssa kokoontumisia on ollut n.
2 kertaa vuodessa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Pidämme toimintamme peruspilarina luomakunnan arvostusta. Kasvatamme ekologisuuteen,
kohtuullisuuteen sekä vastuullisuuteen. Suosimme lähipalveluita mahdollisuuksien mukaan.

Arviointi:

Lasten toiminnassa ovat kierrätysmateriaalit ja luonnon materiaalit käytössä, niitä kerätään ja
tutkitaan lasten kanssa. Tutkitaan luontoa ja kannustetaan siihen, esim. lasten pöytä, johon lapsi
saa tuoda luonnosta jonkun tärkeän jota tarkastellaan ja ihmetellään. Lasten kanssa on siivottu
kirkon ympäristöä (aikuisten roskittamaa!), ja jätteitä lajitellaan. Käsien pesussa opetellaan
säästämään vettä ja saippuaa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Perheiden tarpeiden kuuleminen toiminnan järjestämisessä (erityyppiset ryhmät, erilaiset tapahtumat). Osallisuuden
ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Kylien huomioiminen kysynnän mukaan.

