ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnastaja. Vuoden 2018 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 perhetapahtumien avulla. Perheiden
osallistaminen jumalanpalveluselämässä. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen. Yhteistyön kehittäminen koko
kasvatuksen kentällä sekä yhteistoimnta-alueella.

TAVOITTEET 2018:
1. TAVOITE

Kohtaamme lapsia ja perheitä arjen verkostoissa

Toteutumiseen Järjestämme Kaupunginkirkossa viikottaista, avointa toimintaa lapsille ja perheille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsumme päiväkoteja ja perhepäivähoitajia yhteisiin hetkiin sekä Kaupunginkirkkoon että
tähtäävä keino 2 kerhopisteisiimme.
Onko Kaupunginkirkkoon järjestetty avointa toimintaa lapsille ja perheille. Saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko kutsuttu päiväkoteja ja perhepäivähoitajia. Ovatko päiväkodit ja perhepäivähoitajat tulleet
yhteisiin hetkiin. Saatu palaute.
Annamme eväitä lapsille ja nuorille turvalliseen kasvuun
2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:
3. TAVOITE

Kristillinen kasvatus on päivä- ja perhekerhotyön perustus, joka toteutuu näkyvänä kerhojen
hartauselämässä ja läpäisee koko kerhotyön.
Teemme yhteistyötä oman alueseurakunnan nuorisotyön kanssa mm. äitien ja tyttöjen leiri sekä
kesätoimintaa alakouluikäisille.
Onko kiinnitetty huomiota päiväkerho- ja perhekerhotyön hartauselämään. Läpäiseekö kristillinen
kasvatus koko kerhotyön. Saatu palaute.
Onko tehty yhteistyötä nuorisotyön kanssa. Onko järjestetty leiri ja kesätoimintaa. Saatu palaute.
Kannamme yhdessä vastuuta seurakunnasta ja sen jumalanpalveluksesta

Toteutumiseen Järjestämme perhekerhojen kirkkohetkiä säännöllisesti. Näissä toteutuu toiminnassa mukana
tähtäävä keino 1 olevien perheiden jumalanpalvelusyhteisö.
Toteutumiseen Tuomme perhemessuihin teemallisuutta ja säännöllisyyttä.
tähtäävä keino 2
Onko järjestetty säännöllisesti perhekerhojen kirkkohetkiä. Saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko tuotu teemallisuutta ja säännöllisyyttä perhemessuihin. Saatu palaute.
4. TAVOITE

Huomioimme viestinnän tärkeyden jokapäiväisessä toiminnassamme

Toteutumiseen Tehostamme toimintaamme sosiaalisessa mediassa. Rohkaisemme seurakuntalaisia Eväät ja
tähtäävä keino 1 Laastareita-blogiin kirjoittajiksi.
Toteutumiseen Otamme WhatsApp-palvelun käyttöön perheiden kanssa viestinnässä.
tähtäävä keino 2
Onko tehostettu toimintaa sosiaalisessa mediassa. Onko saatu seurakuntalaisia mukaan kirjoittajiksi
Arviointitapa ja blogiin. Saatu palaute.
mittarit:
Onko WhatsApp otettu käyttöön viestinnässä. Saatu palaute.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2018
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. Lisäämme sähköistä viestintää.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2019-2020
Otamme huomioon vuonna 2019 Jyväskylässä järjestettävät Kirkkopäivät. Tehostamme yhteistyötä yhteistoimintaalueellamme sekä yli työalarajojen omassa alueseurakunnassa.

