ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatus

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Säännöllisen varhaiskasvatuksen ryhmä- ja kerhotoiminta sekä pyhäkoulutyö. Jumalanpalveluskasvatusja perheiden
kristillisen kasvun tukeminen. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen. Vuonna 2016 valmistaudutaan
reformaation juhlavuoteen vuonna 2017.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

2. TAVOITE

Perheiden osallisuuden vahvistaminen jumalanpalveluskasvatuksessa
Perhekerhoissa lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen kerhohartauksissa ja
muksukirkoissa.
Perhemessuissa lasten ja perheiden aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen mm.
tekstien lukijoina, esirukoilijoina ja kolehdin kantajina.
Onko perhekerhoissa saatu lapsia ja perheitä toteuttamaan hartaushetkiä ja muksukirkkoja.
Saatu palaute
Onko perhemessuissa ollut lapsia ja perheitä mukana aktiivisina toteuttajina, saatu palaute.
Perhekerhojen kerhohartauksissa on molemmissa paikoissa ollut käytössä apulaisperhesysteemi. Perheet ovat olleet mukana toteuttamassa hartaushetkiä. Perheet ovat ottaneet
tehtävät vastaan, jotkut oikein odottavat omaa vuoroaan. Perhemessuissa lapset ja poerheet
ovat olleet aktiivisesti mukana toteuttamassa messua, Lapset ovat olleet ehtoollisavustajina
pitelemässä ehtoollisleipälautasta, lukemassa esirukousta ja tekstejä, elävöittämässä saarnaa ja
keräämässä kolehtia. Lapset ovat tulleet mielellään erilaisiin palvelutehtäviin messussa. Messun
suunnitteluun voitaisiin ottaa enemmän lapsia ja perheitä mukaan.

Kummiuden tukeminen

Toteutumiseen "Kummin kaa"- toiminnallinen tapahtuma lapsille ja kummeille.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Päiväkerhoissa ja perheryhmissä, erityisesti akavauvaryhmissä kummiuden esillä pitäminen.
tähtäävä keino 2
Onko järjestetty yhteinen tapahtuma lapsille ja kummeille, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko kerhoryhmissä pidetty esillä kummiutta, saatu palaute.

Arviointi:

3. TAVOITE

Syksyllä järjestettiin "Kummin kaa"- tapahtuma lapsille ja heidän kummeilleen. Tapahtuma keräsi
Vanhan Pappilan pihaan n. 50 henkeä. Kävijöiltä saadun palautteen mukaan tapahtuma oli
mieleinen ja järjestämme sellaisen uudelleen vuonna 2017. Kummiudesta on keskusteltu
perheryhmissä. Päiväkerholaiset ovat muistaneet kummejaan ystävänpäiväkorteilla sekä
kutsumalla heitä mukaan "Kummin kaa"- tapahtumaan.

Verkostoyhteistyön kehittäminen.

Toteutumiseen Toimintapäivä perhepäivähoitajille hoitolapsineen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteistyön kehittäminen yli työalarajojen ja alueseurakuntarajojen.
tähtäävä keino 2
Onko järjestetty toimintapäivä perhepäivähoitajille ja lapsille, saatu palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko löydetty uusia tapoja tehdä yhteistä työtä yli työala- ja alueseurakuntarajojen. Saatu
palaute

Arviointi:

4. TAVOITE

Pyhäkoulun esillä pitäminen ja vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien tukeminen.

Toteutumiseen Mahdollistetaan pääsy Pyhäkoulusymposiumiin kaikille alueen vapaaehtoisille
tähtäävä keino 1 pyhäkoulunohjaajille.
Toteutumiseen Perhekerhoissa pidetään perhepyhäkoulu syksy- ja kevätkauden alussa.
tähtäävä keino 2
Onko vapaaehtoisilla pyhäkoulunohjaajilla ollut mahdollisuus päästä Pyhäkoulusymposiumiin.
Arviointitapa ja Onko resurssoitu ja tiedotettu. Saatu palaute.
mittarit:
Onko perhekerhoissa pidetty perhepyhäkouluhetket. Saatu palaute.
Syksyllä järjestettiin perhepäivähoitajille ulkoilupäivä sekä Vanhan Pappilan pihalla että
Lohikosken kerhohuoneen pihapiirissä. Kunnalliset perhepäivähoitajat kutsuttiin kaupungin
perhepäivähoidon ohjaajien kautta ja yksityiset perhepäivähoitajat kutsuttiin henkilökohtaisesti.
Saadun palautteen perusteella järjestettiin vielä askarteluaamu kummassakin
päiväkerhopisteessä. Perhepäivähoitajat toivovat tällaisia aamupäiviä lisää, joten toiminta jatkuu
Arviointi:
suonna 2017. Yhteistyötä on laajennettu erityisesti oman alueseurakunnan nuorisotyön sekä
yhteistyöalue Kuokkalan varhaiskasvatuksen kanssa. Nuorisotyön kanssa tehdään yhteistä työtä
retkiperhekerhossa, erilaisissa tapahtumissa, koululaisten Right hand- koulutuksessa sekä
päivähoidon joulu- ja pääsiäiskirkoissa. Kuokkalan kanssa järjestettiin yhdessä lasten konsertteja
ja tapahtumia.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Käytämme mahdollisuuksien mukaan julkisia liikennevälineitä ja kimppakyytejä. Käytämme kädentöissä
luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Suosimme tarjoiluissamme Reilun Kaupan- tuotteita. Kannustamme ja
opetamme lapsia ja perheitä kierrätyksen ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
Varhaiskasvatuksen tiimi kulkee jopa työmatkkoja osittain kimppakyyteinä. Julkisia
liikennevälineitä suositaan aina kun se vain on mahdollista. Tarjoiluissa otetaan huomioon Reilun
Kaupan tuotteet ja luomutuotteet mahdollisuuksien mukaan. Kerhopisteissä kannustetaan lapsia
ja perheitä kierrätykseen mm. lajitteluun. Askartelemme paljon kierrätys- ja luonnon
Arviointi:
materiaaleista. Retkiperhekerhon kokoontumisissa vahvistetaan lasten ja perheiden
luontosuhdetta lähiluontoon. Retkiperhekerhossa opetellaan luonnon suojelua ja retkikohteita
mietitään sellaisiksi, että niihin olisi mahdollisimman helppoa tulla julkisilla liikennevälineillä.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. Seurakunnan näkysyys ja viestinnän kehittäminen.
Reformaation sekä itsenäisyyden juhlavuosi vuonna 2017.

