ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Vaajakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Vaajakosken alueseurakunnan diakonia järjestää päivystysvastaanottoja sekä Vaajakosken kirkolla että Jyskän srkkodissa. Vastaanotolla pyritään antamaan yksilökohtaista hengellistä-, henkistä- ja taloudellista tukea. Myös
kotikäyntejä tehdään. Diakoniatyö järjestää päiväpiirejä, retkiä ja leirejä. Lähialueen palvelutaloissa pidetään
hartauksia. Diakonia tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaehtostyöhön.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Heikommassa asemassa olevien löytäminen ja tukeminen

Toteutumiseen Tehdään yhteistyötä alueen ja kaupungin muiden tahojen kanssa.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Toteutetaan (yhteistyössä) monenlaisten ihmisten yhteinen joulutapahtuma kirkolla.
tähtäävä keino 2
On jatkettu yhteistyötä vanhojen tahojen kanssa, mutta tutustuttu myös uusiin toimijoihin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Joulutapahtuma toteutunut yhteistyönä.
Yhteistyötä on jatkettu vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa vahvasti. Joulun aikana
osallistuttiin sekä Suutari Martti joulunäytelmän valmisteluun että esitykseen. Edellisen vuoden
jouluruoka muutettiin käytännön syistä joulupuuroksi, joka toteutettiin juuri ennen joulunäytelmää.
Arviointi:

2. TAVOITE

Reformaation juhlavuosi ja Suomi 100-v

Toteutumiseen Osallistutaan yhdessä muiden työalojen kanssa juhlavuoden tapahtumiin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Diakonian eri ryhmissä nostetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuosi erityisesti esille.
tähtäävä keino 2
On toteutettu useita yhdessä tehtyjä juhlavuoden (sekä reformaatio että itsenäisyys) tapahtumia.
Arviointitapa ja
mittarit:
Toteutetaan päiväpiireissä itsenäisyyden juhlavuoden teemaa pitkin vuotta.
Toteutettu useita eri tapahtumia yhdessä muiden työalojen kanssa. Esimerkkeinä joulunäytelmä
Suutari Martti, Itsenäisyyspäiväjuhla, Kohinatori, Helatorstai, Martti Luther vierailut lasten
päiväkerhoissa. Myös päiväpiireissä asiaa käsiteltiin useasti vuoden aikana.
Arviointi:

3. TAVOITE

Seurakuntayhteyden vahvistaminen

Toteutumiseen Rohkaistaan ja aktivoidaan jo mukana olevia seurakuntalaisia kutsumaan uusia ihmisiä
tähtäävä keino 1 osallistumaan seurakunnan toimintaan.
Toteutumiseen Sitoutetaan jo toimivia seurakuntalaisia uusiin vapaaehtoistehtäviin.
tähtäävä keino 2
Uusien ihmisten osallistuminen eri tapahtumiin.
Arviointitapa ja
mittarit:
Sitoutuminen vapaaehtoisuuteen lisääntyy.
Vuoden aikana on rohkaistu seurakuntalaisia osallisuuteen eri tilanteissa. Uusia ihmisä on tullut
eri tapahtumiin mukaan, esimerkiksi päiväpiirit. Vapaaehtoisina toimineet henkilöt ovat olleet
sitoutuneita tehtäviinsä.
Arviointi:

4. TAVOITE

Kristillinen kasvatus mukana diakoniatyön arjessa

Toteutumiseen Käytetään, esim. päiväpiireissä, Raamattua, virsikirjaa ja katekismusta kristillisen uskon
tähtäävä keino 1 vahvistamiseksi
Toteutumiseen Viedään evankeliumia kirkon ulkopuolelle ihmisten arkeen erilaisissa tilanteissa.
tähtäävä keino 2
Keskeisten kirjojen käyttö ja sitä kautta kristillisen uskon vahvistuminen
Arviointitapa ja
mittarit:
Ollaan mukana ihmisten arjessa myös kirkon ulkopuolella.
Päiväpiireissä ja palvelutalohartauksissa sekä muissa diakoniatyön tapahtumissa on käytetty
kristinuskon keskeisiä kirjoja eri tavoin.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Kierrättäminen arjessa, huomioidaan ympäristöasia työn suunnittelussa, kimppakyydit.
Kimppakyydit, kierrätys materiaalien suhteen, polkypyörän käyttö kesäaikana, käsitelty asiaa
päiväpiirien toiminnassa sekä rippikoulussa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Heikommassa asemassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, osallisuuden lisääminen ja vapaaehtoisuuden
kehittäminen.

