ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet
Vaajakosken alueseurakunnan diakonia järjestää päivystysvastaanottoja sekä Vaajakosken kirkolla että Jyskän srkkodissa. Vastaanotolla pyritään antamaan yksilökohtaista hengellista-, henkistä- ja taloudellista tukea. Myös
kotikäyntejä tehdään. Diakoniatyö järjestää päiväpiirejä, retkiä ja leirejä. Lähialueen palvelutaloissa pidetään
hartauksia. Diakonia tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaehtosityöhön.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Heikommassa asemassa olevien löytäminen ja tukeminen.

Toteutumiseen 1. Yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa lisätään.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen 2. Henki & Elämä lehti, juttu teemasta (lisänä netti tms.)
tähtäävä keino 2
1. Yhteistyö lisääntynyt
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Juttu/juttuja Henki & Elämä lehdessä tai netissä tai muussa mediassa.
Yhteistyö lisääntynyt alueen toimijoiden kanssa. Myös alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Jyp
Myötätuuli kampanja toi myös juttuja mediaan (radio, lehdet, internet, some). Alueen
heikommassa olevia on tavoitettu, vaikka osa jää edelleen "hukkaan". Etsivää työtä kehitetään
jatkuvasti.
Arviointi:

2. TAVOITE

Vapaaehtoisten ja vastuunkantajien määrän lisääminen (esim. YV-keräys)

Toteutumiseen henkilökohtainen kontakti ihmisiin (erilaiset osaamistaidot)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen yhteistyö nuorisotyön kanssa
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisuus seurakuntalaisten piirissä lisääntyy
Arviointitapa ja
mittarit:
Hyvä yhteistyö paranee ja kehittyy nuoristotyön kanssa.
Yhteistyö nuoristotyön ja muiden työalojen kanssa on edelleen vahvistunut. Erityisesti YV
keräyksen tiimoilta. Uusia vapaaehtoisia Yv-toimintaan ei juurikaan ole saatu, yksi uusi tuli, josta
iloitsemme suuresti.
Arviointi:

3. TAVOITE

Seurakuntayhteyden vahvistaminen

Toteutumiseen rohkaistaan ja aktivoidaan "jo mukana olevia seurakuntalaisis" kutsumaan muita mukaan.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen yhteydenotto oman alueseurakunnan aluelle muuttaneisiin ihmisiin
tähtäävä keino 2
saadaanko uusia seurakuntalaisia mukaan toimintaan
Arviointitapa ja
mittarit:
yhteydenottojen määrä (uudet srk:laiset)
Diakoniatyöntekijät rohkaisevat omassa työssään seurakuntalaisia osallisuuteen. Tietoa alueelle
muuttavista seurakuntalaista ei saada diakoniatyöhön. Vanhat vastuunkantajat ja vapaaehtoiset
ovat pääsääntöisesti jatkaneet mukana toiminnassa ja muutama uusi on tullut mukaan.
Arviointi:

4. TAVOITE

Kristillinen kasvatus mukana diakoniatyön arjessa

Toteutumiseen Kristillinen usko mukana toiminnassa (esim. käskyt, Katekismus jne.).
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Hengellisyys näkyvästi läsnä diakoniatyössä.
tähtäävä keino 2
Kerhoissa ja tapaamisissa käsitellään käskyjä, Katekismusta, kirkkovuoden teemoja.
Arviointitapa ja
mittarit:
Seurakuntalaisten tietämys (kristinuskon keskeiset opit) lisääntynyt.
Kristillinen usko on vahvasti mukana kaikessa diakonian työssä. Raamattu, Katekismus, virsikirja
ovat käytössä kerhoissa, piireissä, laitos- ja kotikäynneillä. Käsitelty käskyjä, kirkkovuotta (esim.
hartaudet) sekä keskusteltu kristinuskon asioista erilaisissa tilanteissa. Messun jälkeen tapahtuva
yksityinen ehtoollinen diakoniatyöntekijän viemänä kotiin on otettu käyttöön Vaajakoskella.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
kierrättäminen arjessa, esimerkiksi paperin ja muiden materiaalien uudelleenkäyttö.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Heikommassa asemassa olevien tavoittaminen ja tukeminen. Seurakuntalaisten aktivoimista osallistumaan
alueseurakunnan monipuoliseen toimintaan. Yhteistyö muiden alueseurakuntien ja yksiköiden kanssa.
Osallistuminen Mediamissioon ja Reformaation juhlavuoteen.

