ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan aluesrk.

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Säännöllinen varhaiskasvatuksen perhe- ja päiväkerhotoiminta. Aktiivinen ja seurakuntalaisten keskellä elävä
pyhäkoulutyö, mm. säännollisen pyhäkoulutoiminnan lisäksi erilaiset PopUp-pyhäkoulut. Jumalanpalveluskasvatus
ja perheiden kristillisen kasvun tukeminen kerhojen arjessa sekä erilaisten kirkkovuoteen liittyvien perheiltojen
avulla. Perheiden osallistaminen jumalanpalveluselämässä. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen.
Reformaation merkkivuosi ja Suomen 100-vuotis juhlavuosi otetaan huomioon kerhojen toiminnassa erityisesti
painottaen kristillistä kasvatusta ja yhdessä tekemistä.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Reformaation merkkivuoden esilläpitäminen päiväkerhoissa, pyhäkouluissa ja
perheryhmissä
Katekismusopetusta päiväkerhoissa, pyhäkouluissa ja perhekerhoryhmissä tutustumalla Lasten
katekismuksiin ja niiden sisältöön erilaisin toiminnallisin menetelmin.
Istutamme omanapuut perhetapahtumissa sekä Lohikosken kerhotilan leikkipihalle että Pappilan
pihaan. Päiväkerholaisille ja pyhäkoululaisille hankitaan omat Playmobil-Luther lelut.
Onko päiväkerhoissa, puyhäkouluissa ja perhekerhoryhmissä tutustuttu erilaisiin Lasten
Katekismuksiin ja niiden sisältöön. Saatu palaute.
Onko perhetapahtumissa istutettu omanapuut. Onko hankittu Playmobil-Luther lelut. Saatu palute
tapahtumista.
Päiväkerhoissa ja perheryhmissä on ollut käyty läpi Martti Lutherin elämää ja opetuksia Marttinuken avulla. Martti- nukesta tuli lapsille tärkeä ja se lähti elämään osana kerhon arkea. Pappilan
pihalla järjestettiin alueen yhteinen Reformaatiotapahtuma, jossa istutettiin omenapuu. Kerhoissa
tehtiin piirrustuksia aikakapseliin, joka haudattiin omenapuun alle. Lapset saivat kerhosta
lahjaksi playmobil Lutherit. Tavoitteessa onnistuttiin yli odotusten, sillä Martista tuli aidosti
odotettu hahmo osana kerhoa. Leikin, kädentöiden, elämyksellisyyden ja Martti nuken avulla
lapsille jäi varmasti mieleen asioita Lutherin elämästä. Tapahtumasta ja kerhojen sisällöstä saatu
hyvää palautetta perheiltä.

Huomioimme Suomen itsenäisyyden 100-vuotis merkkivuoden päiväkerhoissa,
pyhäkouluissa ja perheryhmissä
Järjestämme lapsille omat itsenäisyyspäivän juhlat 5.12.2017.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Syksyllä 2017 päiväkerhoissa ja perhekerhoissa tutustutaan kansansatuihin erilaisin menetelmin.
tähtäävä keino 2
Onko järjestetty lasten omat itsenäisyyspäivän juhlat. Saatu palaute ja osallistujamäärä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko tutustuttu kansansatuihin päiväkerhoissa. Saatu palaute.
Perheiden itsenäisyyspäivänjuhla Minnansalissa keräsi kokoon runsaan määrän perheitä Tuomo
Rannankarin Suomi 100 aiheisen ohjelman ääreen. Tapahtumasta tuli paljon hyvää palautetta
perheiltä. Kerhoissa askarreltiin lasten kanssa Suomi-100 aiheisia askarteluja ja pohdittiin miksi
on hyvä elää Suomessa. Kerhoissa myös tutustuttiin kansansatuihin. Tavoite toteutui hyvin.
Arviointi:

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

Arviointi:

4. TAVOITE

Perheiden osallisuuden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä
Perhemessuihin järjestetään "palvelutehtäväkioski", josta saa halutessaan valita palvelutehtävän
messussa.
Perhekerhojen muksukirkkoja järjestetään säännöllisesti perhekerhoissa. Myös täällä
"Palvelutehtäväkioskin" avulla madalletaan kynnystä olla erilaisissa palvelutehtävissä.
Onko perhemessuissa ollut palvelutehtäväkioski, onko sitä kautta saatu perheitä erilaisiin
palvelutehtäviin. Saatu palaute.
Onko järjestetty perhekerhojen muksukirkkoja. Ovatko perheet lähteneet mukaan
palvelutehtäviin. Saatu palaute.
Perhemessuissa ei ole ollut esillä palvelutehtäväkioskia, mutta lapsia on kuitenkin ollut mukana
avustamassa messussa. Perhekerhojen kirkkohetket on järjestetty kerran kaudessa
Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa. Perhekerhojen kirkkohetkissä on ollut vähäinen
osallistujamäärä. Paikalla olleilta perheiltä saatu palaute on ollut positiivista. Jatkossa edelleen
on tarvetta keskittyä vahvistamaan perheiden jumalanpalveluselämää.

Yhteistyön lisääminen eri työalojen kanssa sekä verkostoissa,

Yhteistyön lisääminen seurakunnan työalarajojen yli. Yhteistyön lisääminen erityisesti nuorisotyön
kanssa järjestämällä yhteistä perhetoimintaa, mm. äiti-tytär-toimintaa.
Yhteistyön lisääminen verkostoissa. Säännöllisten puistohetkien järjestäminen Mäki-Matin
perhepuistossa yhteistyössä Mäki-Matin perhepuiston kanssa.
Onko yhteistyö lisääntynyt seurakjunnan työalarajojen yli. Onko järjestetty yhteistä toimintaa
Arviointitapa ja nuoristotyön kanssa. Saatu palaute.
mittarit:
Onko yhteistyö lisääntynyt eri verkostoissa. Onko järjestetty säännöllisiä puistohetkiä Mäki-Matin
perhepuistossa. Saatu palaute.
Yhteistyössä nuorisotyön kanssa on järjestetty äiti-tytär leiri, josta saatu palaute oli positiivista.
Perheiltä tuli toive kahden yön mittaisesta leiristä jatkossa. Lisäksi nuorisotyön kanssa on
järjestetty yhteistyössä Retkis- retkiperhekerhoja muutaman kerran viime vuoden aikana.
Toimintaa olisi tarpeellista kehittää, jotta mukaan osallistuisi useampia perheitä tai miettiä onko
toimintaa järkevää ylipäänsä jatkaa. Myös päivähoidon joulu- ja pääsiäsikirkot on tehty
Arviointi:
yhteistyössä nuorisotyön kanssa, yhteistyö on ollut hedelmällistä. Mäki-Matin perhepuistossa ja
Lounaispuistossa on käyty säännölisesti syksyn aikana vierailemassa. Lounaispuistossa ei ole
juurikaan ollut kävijöitä. Jalkautuminen pidetään kuitenkin tärkeänä ja puistovierailuja jatketaan
keväällä Mäki-Matissa. Puistovierailut ovat mahdollistaneet uudenlaisen tavan kohdata myös
toiminnassa jo olevien kerholaisten perheitä.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Käytämme kimppakyytejä ja julkisia liikennevälineitä aina kun se on mahdollista ja järkevää.Suosimme
tarjoiluissamme Reilun Kaupan tuotteita sekä luomutuotteita. Opetamme ja kannustamme perheitä
kierrätyksen ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
Olemme käyttäneet kimppakyytejä ja julkisia aina kun se on ollut mahdollista. Tarjoiluissa on
käytetty Reilun kaupan tuotteita. Jatkossa voisi kiinnittää vielä enemmän huomiota myös
luomutuotteiden käyttöön. Kerhopisteissä on roskille erilliset lajitteluasiat, joiden käyttöä on
harjoiteltu lasten ja perheiden kanssa.
Arviointi:
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Seurakuntalaisten osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Seurakunta elää, näkyy ja vaikuttaa siellä,
missä ihmiset liikkuvat. Tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen sosiaalisessa mediassa.

