ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet

Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.
Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja yhteistä diakonista vastuunkantamista. Alueseurakunnan yhteiset painopisteet
näkyvät tavoitteissa ja niiden toteutustavoissa.

TAVOITTEET 2013:
1. TAVOITE

Vapaaehtoistyön ja olohuonetoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen

Toteutumiseen Vapaaehtoisten rekrytointi, tukeminen ja ohjaus
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Olohuonetoiminnan markkinointi laajasti (median monipuolinen käyttö)
tähtäävä keino 2
Olohuonetoiminta on vakiintunut kolmessa pisteessä(kypärämäki tiistai, Keltinmäki keskiviikko ja
Kortepohja torstai). Toiminta on selkeästi kehittynyt vuodesta 2012. Tilastojen mukaan
vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt, mikä osittain selittyy tapahtumien lukumäärän
lisääntymisellä. Henkilökohtainen kutsu on edelleen pääasiallinen keino saada vapaaehtoisia.
Arviointi:
Vapaaehtoisia muistetaan leiripäivällä ja kiitosjuhlalla.

2. TAVOITE

Diakoniakasvatus läpäisee koko työmuodon

Toteutumiseen Erilaiset ryhmät (perhekerhot, koululuokat, rippikoulu, erilaiset ryhmät ja leirit)
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yksilökohtainen työ
tähtäävä keino 2
Koulutunnit on käyty pitämässä alueella 5.luokkalaisille, rippikoulupäivä koko ikäluokalle, yhdellä
rippikoululeirillä koko ajan diakoniatyöntekijä, isoset yv-kerääjinä, perheleiri, diakonia info
avoimessa yleisötialaisuudessa Matarassa, perhekerhoissa käynti, vapaaehtoisten ohjaus ja
kaikissa diakonianryhmissä tulee diakoniakasvatusta.
Arviointi:

3. TAVOITE

Yhteinen vastuu heikoimmassa asemassa olevista

Toteutumiseen Erilaiset tapahtumat ja tempaukset oman alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Erilaisten kanavien löytäminen ja henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja aineellinen tuki apua
tähtäävä keino 2 tarvitseville
Tapahtumien ja tempauksien määrä on lisääntynyt. Tapaninpäivä ja Rustica sekä toisenlainen
lahja ilta olivat suunnattu diakoniatyön kehderyhmälle. Asiakkaiden kokonaisvaltainen
kohtamaaminen diakoniapäivystyksissä viidesti viikossa.
Arviointi:

4. TAVOITE

Ympäristökasvatus ja eettinen elämäntapa

Toteutumiseen Kertakäyttömateriaalin välttäminen, kimppakyydit, työmatkapyöräily, tulosteiden minimointi
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kierrätyksen lisääminen: jätteiden lajittelu, kohtuullisuuden huomioonottaminen kaikissa
tähtäävä keino 2 valinnoissa
Tulosteiden ja kertakäyttömateriaalin käyttö on minimoitu. Koko seurakunnan ratkaisut
kauppaostosten suhteen hangaloittavat työpaikka pyöräilyyn siirtymistä. Kimppakyytejä on lisätty.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Katso tavoite neljä.
Tulosteiden ja kertakäyttömateriaalin käyttö on minimoitu. Koko seurakunnan ratkaisut
kauppaostosten suhteen hangaloittavat työpaikka pyöräilyyn siirtymistä. Kimppakyytejä on lisätty.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Yhteistyö laajentaminen ja syventäminen eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoistyön vahvistaminen,
uusien tehtävien ja mahdollisuuksien löytäminen - uudenlainen toimintakulttuuri.

