ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

VAAJAKOSKEN ALUESEURAKUNTA

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 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 vapaaehtoistyöhön.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Heikommassa olevien löytäminen ja tukeminen

1. Jalkautuminen seurakuntalaisten pariin.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
2. Kehitetään yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa.
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
1. Kohtaamisten määrä omien toimipaikkojen ulkopuolella.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Yhteydenpitoa alueen toimijohin toteutettu.
Diakonia on jalkautunut alueelle (kotikäynnit, laitoskäynnit, muu toiminta). Kohdattujen määrä on
hiukan lisääntynyt "kirkon" ulkopuolella. Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa (palvelutalot,
yritykset, järjestöt) on lisääntynyt. Diakonian tekemää työtä pohditaan, suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä eri tahojen kanssa.
Arviointi:

2. TAVOITE

Vastuunkannon ja vapaaehtoisuuden kehittäminen

1. vapaaehtoistoiminnan rekrytoinnin kehittäminen (esim. Suurella Sydämellä sivu)
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
2. henkilökohtainen kontakti ihmisiin (erilaiset osaamistaidot)
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
1. Rekrytilaisuuksien toteuttaminen.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Vapaaehtoisuuden tärkeyden ymmärtäminen seurakuntalisten parissa
Vapaaehtoistyötä on pyritty kehittämään monella eri tavalla. Vapaaehtoistyö.fi (entinen Suurella
Sydämellä sivu) on ollut käytössä. Asiaa on markkinoitu myös kohtaamisten aikana sekä
erityisesti sosiaalisen meidian kautta. Vapaaehtoisuuden merkitystä on korostettu, mutta itse
rekrytointitilaisuutta ei ole järjestetty.
Arviointi:

3. TAVOITE

Seurakuntalaisen arjessa eläminen ja mukana oleminen

1. Sururyhmä
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
2. Vanhemman väen syntymäpäivät (kevät / syksy)
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
1. Pidetään sururyhmä
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Syntymäpäiväjuhlien toteuttaminen, kutsuttujen osallistumisaktiivisuus

Arviointi:

4. TAVOITE

Diakonatyö on ollut monella eri tavalla mukanan ihmisen arjessa. Sururyhmä on toteutettu
perinteen mukaisesti. Siinä on kohdattu läheisensä menettäneitä ihmisiä surun keskellä.
Syntymäpäivät järjestetään edelleen kerran keväällä ja syksyllä. Kutsutaan kaikki alueen
syntymäpäiväsankarit saattajineen, vaikka järjestelmä ei mahdollistakaan osoitteita suoraan,
vaan ne on hoidettava suuren työn kautta. Syntymäpäivät ovat suuri menestys ja iso joukko
seurakuntalaisia kokoontuu kirkolle juhlimaan.

Yhteisvastuukeräys

1. suunnitelmallisuuden lisääminen
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
2. Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
1. Keräystoiminnan suunnitelmallisuus parantunut etukäteen.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. Yhteydenottojen ja kontaktien määrä
Suunnitelmallisuutta on lisätty. Erilaisia Yhteisvastuun tapahtumia toteutettiin yhteistyössä
paikallisten partiolaisten, Vaajan Valppaat, kanssa. Yhteistyökumppaneita kartoitettiin ja löydettiin
sekä alueellisesti että myös koko seurakunnallisesti.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Kestävän kehityksen mukainen materiaalien käyttö, kierrätys, tulostus/kopiointi järkeväksi, toinen työntekijä
sirrtynyt julkisen liikenteen käyttäjäksi (vaihtoehto pyöräily), kimppakyydit mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnassa käytettiin mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja. Tulostamista on pyritty
vähentämään. Kimppakyytejä on käytetty. Lähimatkoja on toteutuettu myös kävellen.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Heikommassa asemassa olevien tavoittaminen ja tukeminen. Seurakuntalaisten aktivoimista osallistumaan
alueseurakunnan monipuoliseen toimintaan. Yhteistyö muiden alueseurakuntien ja yksiköiden kanssa.
Osallistuminen Mediamissioon ja Reformaation juhlavuoteen.

