ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Kuokkalan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Lapsi- ja perhetyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Tuemme ja vahvistamme lapsia ja perheitä elämään kristittyinä ja seurakunnan jäseninä. Luomme hyviä
verkostoitumisen mahdollisuuksia ja vertaistukea alueen perheille. Pidämme yllä yhteistyötä alueen muiden
toimijoiden kanssa. Tehtävämme on kristillisen tradition siirtäminen (mm. sakramenttikasvatus) seuraavalle
sukupolvelle yhdessä vanhempien, kummien ja isovanhempien kanssa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Olemme rohkeasti hengellisiä.

Toteutumiseen Toiminnassamme keskustelemme toista kunnioittaen ja kuunnellen uskosta ja arvoista.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Tarjoamme monipuolista toimintaa kristillisestä arvopohjasta käsin ja suunnittelemme ja
tähtäävä keino 2 toteutamme toimintaa ottaen huomioon Reformaatio 500 v ja itsenäisyyden 100 v juhlavuodet.
Palautteet, kävijämäärät, toteutuneet juhlavuodet tapahtumat
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Arviointi:

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

Perhetoiminnassa on kohdattu runsaasti perheitä, osallistujamäärät nousseet erityisesti
perhekerhossa ja äitienilloissa. Alueseurakunnan järjestämissä juhlavuoden juhlissa järjestimme
ohjelmaa perheille, päiväkerholaiset ja perhekerholaoset kirjoittivat teesejä, juhlavuoden teemat
olivat esillä päivä- ja perhekerhoissa ja pyhäkouluissa seikkaili mukana playmobil-Martti.
Juhlavuoden kunniaksi kutsuimme päiväkotien lapset Jukka Salmisen konserttiin sekä
järjestimme iltakonsertin lapsiperheille keväällä.

Välitämme reilusti.
Diakonisen työotteen ylläpitäminen mm. kasvatuskeskusteluissa, kohtaamisissa ja tukea
tarvitsevien lasten huomioimisessa.
Kehitämme ja toteutamme verkostoyhteistyötä mm. päiväkotien, neuvolan ja JKL:n kristillisen
opiston kanssa.
Tiimin arviointi, palautteet toiminnasta, päivähoidolle lähetettävän kyselyn vastaukset, opiston
kanssa toteutetut projektit

Diakoninen työote on ollut keskiössä erityisesti ekavauvaryhmissä, joiden määrää lisäsimme
syksyllä (2 ryhmää). Ryhmät toimivat yhteistyössä neuvolan kanssa. Diakoninen työote
(keskustelut, tukeminen ja ohjaus) on ollut vahvasti mukana myös Café Kiteen toiminnassa sekä
kerhotoiminnassa ja perheleirillä, jossa on kohdattu eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia
seurakuntalaisia. Verkostoyhteistyötä on tehty päiväkotien kanssa (lasten kirkkohetket,
pääsiäiskirkot, joulupolku, yhteistyöpalaveri). Uusi varhaiskasvatussuunnitelma haastaa meitä
uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan päiväkotien kanssa. Yrttisuon perhepuiston kanssa järjestimme keväällä Perheiden keväthulinat-tapahtuman, joka keräsi yhteen runsaasti lapsiper-heitä.
JKL:n kristillisen opiston opiskelijat olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Muksun kaa iltoja ja joulupolkua. Neuvolayhteistyötä ovat myös perhevalmennukset.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä.
Järjestämme kohdennettuja tilaisuuksia mm. kummeille ja kummilapsille, nelivuotiaille, vauva- ja
taaperoikäisille sekä säilytämme kirkkokorttikäytännön messuissa.
Kehitämme ja toteutamme yhteistyötä Yhteisen seurakuntapalvelun kanssa mm. muskareiden
yhteiset pääsiäis- ja joulukirkot ja kevätjuhla.
Keskustelut, palautteet, kävijämäärät, informoinnin onnistuminen, yhteiset tapahtumat,
kirkkokorttilahjojen määrät

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Lapsiperheiden tapahtumia ja tilaisuuksia järjestimme omana toimintanamme (mm. vauvakirkko,
ekaluokkalaisten siunauskirkko, Kummin kaa -päivä), yhteistyössä toisten alueseurakuntien ja
YSP:n kanssa (nukketeatteri Sananjalka, muskarimessu, Vauvan päivä) ja YSP:n
muskariopettajan kanssa (Mukulamessu, Mikkelinpäivän perhemessu). Muskariopettajalla on
tärkeä rooli muskariperheiden kutsumisessa alueseurakuntamme toimintaan.

Turvaamme toiminnan edellytykset

Toteutumiseen Jäsen 360 -segmentoinnin hyödyntäminen lapsiperheiden tarpeiden ja toiveiden hahmottamiseen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön kehittäminen yhteistoiminta-alueemme, Keskustan alueseurakunnan, kanssa.
tähtäävä keino 2
oma arviointi, tiimin arviointi, uudet toimintatavat, uudet toiminnat, palautteet toiminnasta
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Seurakuntalaisilta saamamme palautteen mukaan toimintamme koetaan sellaiseksi, että siihen
mukaan on helppo tulla ja siinä on hyvä olla. Yhteistoiminta-alueemme Keskustan
alueseurakunnan kanssa kehitetty toiminta (mm. 4 -vuotiaiden synttärijuhlat, Lasten pääsiäinen,
Lasten iltaleikit, perheretki, yhteiset tiimikokoukset) päättyi tämän vuoden loppuun. Viime vuosien
aikana hyvin alkuun päässeen yhteistyömme ja kehittämiemme yhteistyömuotojen päättyminen
harmittaa ja turhauttaa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Luonnon arvostamisen ja suojelemisen esillä pitäminen toiminnassamme.
Päiväkerhoissa on pidetty esillä kierrättämistä ja luonnosta ja eläimistä huolehtimista.
Toiminnassamme on suosittu kierrätysaskarteluja. Ekotekopassia saivat halutessaan täyttää sekä
lapset että aikuiset. Lapsityönohjaaja on alueseurakunnan ympäristötyöryhmän jäsen.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Kiinnitämme huomiota työssä jaksamiseen työn organisoinnilla ja kartoitamme keinoja haastavien lapsiryhmien
ohjaamiseen.

