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Valtuustoaloite 14.12.2015 Tuulikki Väliniemi et al: Hyvin hankkeiden tulokset
hyödynnettävä täysimääräisesti
Tuulikki Väliniemen ja 17 muun kirkkovaltuutetun 14.12.2015 allekirjoittamassa
aloitteessa kiinnitetään huomiota kahteen hankkeeseen, jotka olivat päättymässä
vuoden 2015 lopussa. Nämä olivat Eevi-Riitta Kukkosen vetämä vanhustyö
kehittämishanke ja Jukka Rantasen isännöimä Aseman pysäkki. Näistä jälkimmäinen
ei tarkkaan ottaen ollut hanke, vaan kyse oli 1990-luvulla perustetusta avoimen
diakoniatyön toimintamuodosta, jonka toiminta Yhteisen seurakuntapalvelun
toiminnan osana päättyi vuoden 2015 lopussa.
Aloitteen lähtökohdaksi nostetaan seurakuntamme vuonna 2010 laaditun strategian
tavoite: ”Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja
syrjäytyneisyyden vähentämiseksi”. Vanhustyön kehittämishankkeen tavoitteena oli
tukea ennen muuta yksin asuvia vanhuksia säilyttämään toimintakykynsä ja Aseman
pysäkin kohdalla toimia arkipäivisin matalan kynnyksen kokoontumispaikkana.
Aloitteessa todetaan, että molemmissa hankkeissa on luotu laaja vapaaehtoisten
vastuunkantajien ryhmä, jonka työpanos olisi tarpeen myös jatkossa monestakin
syystä. Lisäksi todetaan, että luotu laaja yhteistyöverkosto on merkittävä voimavara
ja että edellä mainitut hanketyöntekijät ovat työllään luoneet erinomaisen pohjan työn
jatkamiselle ja hyvään tulokseen pääsemiselle strategiamme toteuttamiselle
käytännössä.
Vanhustyön kehittämishankkeen piti alun perin päättyä jo vuoden 2014 lopussa,
mutta se sai vuoden jatkoaikaa, jotta hankkeen yhteydessä luodut uuden
toimintamallit voitaisiin jalkauttaa mahdollisimman hyvin alueseurakuntiin. Tämä oli
hankkeen keskeinen tavoite alusta lähtien. Hankkeessa kehitettyjä toimintamuotoja
onkin alueseurakunnissa otettu käyttöön kunkin alueen päättämällä tavalla, tarpeiden
ja mahdollisuuksien mukaan. Pilottialueilla uudet toimintamallit ovat vakiintuneet
hankkeen tavoitteiden mukaisesti osaksi säännöllistä, vanhusten parissa tehtävää
työtä. Vapaaehtoiset vastuunkantajat ovat mukana aktiivisina toimijoina.
Aseman pysäkin isännän tehtävä määriteltiin vuonna 2011 seurakunnan
henkilöstösuunnitelmassa määräaikaiseksi, ja henkilöstösuunnitelman kirjauksen
mukaan tilanne arvioitiin vuonna 2015. Tuolloin todettiin erilaista avoimen diakonian
toimintaa olevan laajasti eri alueseurakunnissa ja päätettiin jatkaa Aseman pysäkin
toimintaa osana Keskustan alueseurakunnan avointa diakoniatoimintaa. Toiminnassa
on mukana laaja joukko vapaaehtoisia vastuunkantajia. Toimintaa on kehitetty
määrätietoisesti ja tavoitteellisesti.
Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta antoi jo keväällä 2015 diakonian
työalasihteerin tehtäväksi erilaisen avoimen diakoniatoiminnan vahvistamisen
tukemisen alueseurakunnissa sekä monipuolisten diakonian vastuutehtävien
tarjoamisen seurakuntalaisille. Tämä tehtävänannon mukaisesti diakoniatyössä on
kehitetty ja toteutettu avointa toimintaa niin vanhustyön kehittämishankkeen kuin
Aseman pysäkinkin toiminnasta saatujen oppien pohjalta.

