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:
Reformaation merkkivuoden esilläpitäminen päiväkerhoissa, pyhäkouluissa ja
perheryhmissä
Toteutumiseen Katekismusopetusta päiväkerhoissa, pyhäkouluissa ja perhekerhoryhmissä tutustumalla Lasten
tähtäävä keino 1 katekismuksiin ja niiden sisältöön erilaisin toiminnallisin menetelmin.
Toteutumiseen Istutamme omanapuut perhetapahtumissa sekä Lohikosken kerhotilan leikkipihalle että Pappilan
tähtäävä keino 2 pihaan. Päiväkerholaisille ja pyhäkoululaisille hankitaan omat Playmobil-Luther lelut.
Onko päiväkerhoissa, puyhäkouluissa ja perhekerhoryhmissä tutustuttu erilaisiin Lasten
Arviointitapa ja Katekismuksiin ja niiden sisältöön. Saatu palaute.
mittarit:
Onko perhetapahtumissa istutettu omanapuut. Onko hankittu Playmobil-Luther lelut. Saatu palute
tapahtumista.
Huomioimme Suomen itsenäisyyden 100-vuotis merkkivuoden päiväkerhoissa,
2. TAVOITE
pyhäkouluissa ja perheryhmissä
Toteutumiseen Järjestämme lapsille omat itsenäisyyspäivän juhlat 5.12.2017.
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.
1. TAVOITE

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

