ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakoski

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Lasten kristillinen kasvatus on tärkein tehtävämme. Tuemme sen toteuttamisessa myös koteja ja päivähoitoa
järjestämällä erilaisia tapahtumia, kirkkohetkiä, perhemessuja ja retkiä. Tuemme perhettä, parisuhdetta ja
vanhemmuutta. Pyrimme ennaltaehkäisemään perheiden kriisiytymistä.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Kristillisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen ottaen huomioon lapsen osallisuuden.
(Olemme rohkeasti hengellisiä)
Monipuolisen ja runsaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen lapsen luontaiset piirteet huomioiden.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toiminta suunnitellaan lapsen lähtökohdista käsin.
tähtäävä keino 2
Jatkuva keskustelu työntekijöiden, vanhempien, lasten ja kaupungin varhaiskasvatuksen
Arviointitapa ja työntekijöiden kanssa.
mittarit:
Mittarina toimii osallistujamäärät ja suulliset palautteet.

Arviointi:

Kristillistä varhaiskasvatusta on toteutettu monipuolisesti: päiväkerhoja, perhekerhoja, perheiden
kirkkohetkiä, perhemessuja, pyhäkoulua, retkiä, tapahtumia ja toimintapäiviä on pidetty
säännöllisesti. Kristillistä kasvatusta ja opetusta on pidetty esillä kaikissa tilanteissa. Toiminta on
suunniteltu niin, että se tukee lapsen osallisuutta. Tätä on painotettu erityisesti ja tilanteet
suunniteltu sen mukaisesti. Kävijämäärät ovat olleet erittäin hyviä ja erittäin kiitollinen suullinen
palaute on kannustanut työntekijöitä sekä työn tekemisessä että uuden suunnittelussa.

Perhetyö: Monipuolisen, kristill. toiminnan järjestäminen, kirkkohetkien lisääminen sekä
perheiden tukeminen arjessa. (Välitämme reilusti)
Toteutumiseen Varhaiskasvattajien työaika suunnitellaan siten, että heillä on aikaa ja riittävästi voimavaroja
tähtäävä keino 1 perhetyön toteuttamiseen ja ihmisten kohtaamiseen.
Toteutumiseen Työntekijät saavat riittävästi hyvätasoista koulutusta laadukkaan työn turvaamiseksi ja
tähtäävä keino 2 työssäjaksamiseksi.
Palaute kerätään keväällä "Tarinaviikkojen" puitteissa sekä kuunnellaan perheitä ja heidän
Arviointitapa ja palautteitaan jatkuvasti heitä kohdattaessa.
mittarit:
Mittarina toimii osallistujamäärät ja suulliset palautteet.
2. TAVOITE

Arviointi:

Perhetyötä on toteutettu lähinnä perhekerhojen ja perheiden kirkkohetkien sekä perhemessujen ja
tapahtumien muodossa. Kirkkohetkiin on panostettu erityisesti, jotta pienten lasten perheet voivat
osallistua myönteisin kokemuksin jumalanpalveluselämään. Erilaiset vapaamuotoiset tapahtumat
ovat myös lapsiperheiden suosiossa. Perhetyötä on tehty niillä resursseilla, mitä on käytettävissä
myös Tukea arkeen -toiminnan kautta. Toiminnalle on selvästi kysyntää ja sitä tullaan edelleenkin
toteuttamaan tarpeen mukaan. Kaupungin perhetyöntekijätkin kyselevät toiminnastamme ja
haluavat tiedottaa siitä asiakkailleen. Toiminta on nähty arvokkaaksi ennaltaehkäiseväksi
toiminnaksi laajalti. Tilaisuuksissa on käynyt osallistujia runsaasti ja suullisesti on saatu paljon
hyvää palautetta.

Yhteydet päivähoitoon: Pyrimme turvaamaan päivähoidossa oleville monipuolisen kuvan
kristill. elämästä ja Raamatun kertomuksista. (Vahvistamme srk-yhteyttä)
Toteutumiseen Päivähoidon kanssa suunnitellaan yhdessä menetelmät, joilla turvataan ja tuetaan uskonnollistähtäävä keino 1 katsomuksellisen orientaation toteutuminen.
Toteutumiseen Järjestetään kirkolla ja päiväkodeissa kristill. kasvatusta ja kulttuuriperinnettä tukevaa toimintaa,
tähtäävä keino 2 tapahtumia ja tilaisuuksia. Säännöllistä yhteistä toimintaa.
Yhteiset keskustelut ja palaverit päivähoidon kanssa.
Arviointitapa ja
mittarit:
Mittarina toimii osallistuminen tapahtumiin ja palautteet päiväkodeista ja suoraan vanhemmilta.
3. TAVOITE

Arviointi:

4. TAVOITE

Päivähoitovierailuja joduttiin vähentämään syksyllä 2014 työntekijäjoukon pienentymisen vuoksi.
Yhteyksiä päivähoitoon jatketaan siitäkin huolimatta edelleen päiväkotihartauksien, erilaisten
kirkkohetkien, mentoroinnin, kirkkopolkuvierailujen ja kouluun lähtevien lasten siunauskirkkojen
myötä. Yhteistyö on kitkatonta ja molemmin puolin myös koettu hienoksi ja tärkeäksi toiminnaksi.
Työntekijät ovat erittäin motivoituneita tähän yhteistyöhön. Kodit ovat antaneet pääasiallisesti
täyden tuen yhteiselle toiminnalle. Päiväkodeissa tapahtuva toiminta on suunniteltu niin, että se
vahvistaa lasten tuntemusta kristillisestä sanomasta.

Pyhäkoulutyön ja perheiden hartauselämän kehittäminen ajan haasteiden mukaiseksi.
(Olemme rohkeasti hengellisiä)
Erilaisten pyhäkoulumuotojen ottaminen käyttöön.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Monipuolisten ja erityylisten perhehartuksien kehittäminen ja toteuttaminen kirkolla, kerholassa ja
tähtäävä keino 2 Sarpatissa.
Keskustelut perheiden kanssa ja palautteen kerääminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
Mittarina osallistujajoukot ei toimi. Ajan hengen mukaisesti pyhyyden äärelle tuleminen on
ilmeisesti toisarvoinen asia perheissä.
Pyhäkoulu on alueseurakunnassamme samanlaisten haasteiden edessä kuin koko
seurakunnassakin. Alueseurakuntamme ainoa pyhäkoulu toimii Puuppolassa. Lapsia Puuppolan
pyhäkoulussa on riittämiin, siitä olemme iloinneet. Saimme syksyllä uuden
pyhäkoulunopettajankin. Perhehartauksista parhaiten toimii perheiden kirkkohetket, joissa
kävijämäärät ovat tasaisesti lisääntyneet. Osallistuva joukko on ollut tyytyväinen toimintaan.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Energiaa säästetään (valot, turhat virrat jne.), jätteiden lajittelu, uusiokäyttö, luonnon materiaalien käyttö.
Ohjausta kerhoissa sekä lapsille että aikuisille.
Ympäristötyön tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Roskat lajitellaan, uusiokäyttöä on lisätty, luonnon
materiaaleja käytetään paljon, erityisesti leireillä ja energiaa säästetään. Ohjausta on annettu sekä
lapsille että aikuisille.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Kristillisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen laadukkaasti ja monipuolisesti koskien kaikkia Tikkakosken
alueseurakunnan lapsiperheitä. Haasteena yhä lisääntyvät lapsiperhemäärät Puolustusvoimien uudistuksen myötä.
Suuret osanottajajoukot. Tarvitsemme ehdottomasti neljä lastenohjaajaa työhön tai toimintaa joudutaan karsimaan
huomattavasti. ( Turvaamme toiminnan edellytykset)

