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Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Varhaiskasvatustyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Säännöllisen varhaiskasvatuksen ryhmä- ja kerhotoiminta sekä pyhäkoulutyö. Jumalanpalveluskasvatus ja
perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen. Vuonna 2015 juhlitaan
päiväkerhotyön 70-vuotisjuhlaa.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Kasteen merkityksen vahvistaminen vauvaperheissä

Toteutumiseen Ekavauvaryhmissä ja perhekerhoissa kasteen merkityksen aktiivinen esillä pitäminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Teemaillan järjestäminen ensimmäistä lastaan odottaville perheille
tähtäävä keino 2
Onko pidetty kastetta esillä perheryhmissä ja niistä saatu palaute
Arviointitapa ja
mittarit:
Teemaillan toteutuminen, toteutunut osallistujamäärä sekä saatu palaute

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:

Arviointi:

4. TAVOITE

Kasteen merkitystä ja kummiutta pidettiin esillä perhekerhoissa ja ekavauvaryhmissä
työntekijöiden ja kerhoihin osallistuneiden aikuisten välisissä keskusteluissa. Lapsityönohjaaja
kävi pitämässä alustuksen ja hartauden kaste-teemalla kerran jokaisessa perhekerhossa ja
ekavauvaryhmässä toimintavuoden aikana. Kummeille on tehty perheiden kanssa
ystävänpäiväkortit. Perheiltä saatu palaute on ollut positiivista ja syntyneet keskustelut olivat
innostavia. Erillistä teemailtaa kasteesta ei järjestetty toimintavuoden aikana. Tähän syynä oli
teemaillasta vastuun ottaneen työntekijän pitkä virkavapaa.

Perheiden osallisuuden lisääminen jumalanpalveluskasvatuksessa
Perhekerhoissa lasten ja vanhempien osallisuuden ja subjektiivisen toimijuuden lisääminen
hartaushetkissä ja muksukirkoissa
Perhemessuissa lasten ja vanhempien aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen mm.
kolehdinkannossa, tekstien lukijoina ja esirukoilijoina.
Onko perhekerhoissa saatu lapsia ja vanhempia osalliseksi toteuttamaan perhekerhojen
hartaushetkiä ja muksukirkkoja sekä saatu palaute
Onko perhemessuissa mukana lapsia ja perheitä aktiivisina toteuttajina sekä saatu palaute
Perhekerhoissa valitaan viikon apulaisperhe, jonka tehtäviin kuuluu hartaudessa avustaminen
(kynttilän sytytys ja sammutus, triangelin soitto ja mahdollisesti päivän rukouksen valitseminen
rukjouspussista). Lapset ovat innostuneet ja myös innostaneet vanhempiaankin mukaan
apulaisperheeksi. Päiväkerhoissa "kirkkoapulaisella" on avustajan tehtäviä kerhohartaudessa.
Kaupunginkirkossa ja Lahjaharjun kappelissa järjestettiin syksyllä muksukirkko-hetki
perhekerhoille. Saatu palaute oli erittäin positiivista ja muksukirkko madalsi kynnystä tulla lasten
kanssa messuun ja kirkkoon. Perhemessuissa lapsia otettiin mukaan toteuttamaan messua mm.
tekstin lukijana, kynttilän sytyttäjinä, kolehdin kantajina ja ehtoollisavustajana. Myös messun
suunnitteluun voitaisiin enemmän ottaa perheitä mukaan. Saatu palaute on ollut hyvä, lapset ovat
itse mielellään messuavustajina.
Seurakunnan läsnäolo, näkyvyys ja viestintä seurakuntalaisille ja yhteiskunnassa
Kehitetään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (mm. facebook), paneudutaan viestintään ja
näkyvyyteen myös seurakunnan seinien ulkopuolella (mm. yhteistyökumppanit).
Yhteistyötä Jyväskylän Kesän kanssa pyhäkoulutyön osalta jatketaan kesällä 2015.
Tapahtumassa näytään, kohdataan lapsia ja perheitä sekä kerrotaan toiminnasta.
Onko paneuduttu viestintään ja näkyvyyteen.
Onko tehty yhteistötä Jyväskylän Kesän kanssa. Saatu palaute
Keskustan alueen varhaiskasvatuksen facebook-sivujen käyttöä on tehostettu, samoin myös
varhaiskasvatuksen näkyvyyttä Kaupunginkirkon facebooksivustolla. Näkyvyyttä on vielä varaa
tehostaa ja lisätä. Toimintaesitteitä on annettu myös yhteistyökumppaneille jaettavaksi MäkiMatin perhepuistoon ja MLL:n Tourutuvalle. Tapahtumien mainontaa voisi vielä tehostaa näillä
forumeilla. Jyväskylän Kesän kanssa toteutettiin yhteistyössä PopUp-pyhäkoulua kahtena
päivänä heinäkuussa. Pyhäkouluhetkiä oli yhteensä 14 ja näissä oli osallistujia 151 henkilöä.
Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia oli mukana Keskustan alueelta 2. Lasten Kesän päätteeksi
järjestettiin Puistokirkko Kirkkopuistossa, Kaupunginkirkon edustalla. Tämä kokosi n. 30 henkilöä.
Palaute PopUp-pyhäkoulusta ja Puistokirkosta oli positiivista. PopUp-pyhäkoulussa syntyi hyviä
keskusteluja vanhempien kanssa.
Nettipyhäkoulun kehittäminen osana alueen pyhäkoulutyötä

Toteutumiseen Nettipyhäkoulun kehittäminen yhteistyössä työntekijöiden ja vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien
tähtäävä keino 1 kanssa
Toteutumiseen Nettipyhäkoulun aktiivinen päivittäminen
tähtäävä keino 2
Onko nettipyhäkoulu löytänyt osallistujia
Arviointitapa ja
mittarit:
Saatu palaute
Nettipyhäkoulua ei syntynyt toimintavuoden aikana. Seurakunnan uudistuneet nettisivut eivät tue
tällaista toimintaa erityisen hyvin.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Käytämme mahdollisuuksien mukaan kimppakyytejä ja julkisia liikennevälineitä. Opetamme ja kannustamme
lapsia ja perheitä kierrätyksen ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Käytämme kädentöissä
kierrätysmateriaaleja. Suosimme tarjoiluissamme reilua kauppaa.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen. Seurakunnan näkyvyys ja viestinnän kehittäminen.

