ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 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 2014:
1. TAVOITE

Vapaaehtoistyön ja olohuonetoiminnan kehittäminen.

Toteutumiseen Vapaaehtoisten rekrytointi, tukeminen ja vastuullistaminen itsenäiseen työskentelyyn.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Olohuonetoiminnan vapaaehtoistyön mahdollisuuksien ja markkinointikeinojen kehittäminen.
tähtäävä keino 2
Vapaaehtoisten määrä ja pysyminen tehtävässä. Yksilö- ja ryhmätyönohjaus (mm. purkupalaverit)
Arviointitapa ja
mittarit:
Kysely osallistujilta tiedonsaantikanavista ja tiedotuskanavien jatkuva kartoitus.

Arviointi:

2. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Vapaaehtoiset ovat pysyneet tehtävissään hienosti. Yhteinen retki Saarijärvelle vahvisti
yhteishenkeä. Kortepohjassa on saatu elvytettyä ystävätoimintaa. Olohuonetoimintaa
markkinoidaan kokonaisalueellisesti ja ne on hyvin synkronoitu eri päiville viikkoa. Seurakunnan
tiedotuskanavat ovat käyttöä ajatellen kankeat, eivätkä seurakuntalaiset palautteiden perusteella
löydä tarvitsemaansa tietoa. H&E-lehti ilmestyy väärään aikaan juuri toimintakauden alkaessa.
Ensimmäinen lehti pitäisi ilmestyä uuden toimintakauden alussa, eikä niinkuin nyt.

Määrätietoinen toiminta osallisuuden vahvistamiseksi.
Erilaiset tapahtumat ja tempaukset oman alueseurakunnan diakoniatyön hyväksi. Hengellinen,
henkinen ja aineellinen tuki asiakastyössä.
Henkilökohtainen kohtaaminen ja rohkaiseminen, sekä erilaisten kanavien löytäminen apua
tarvitseville.
Yhteistyö eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa. Tiimikeskustelut.
Yksilötyöstä saatu palaute.
Alueella on uusia, ajanmukaisia tapahtumia. Asiakaskontaktit ovat lisääntyneet ja
kokonaisvaltaistuneet sekä kodeissa että vastaanotoilla. Asiakkaita on toiminut
vapaaehtoistehtävissä ja löytänyt paikkaansa eri ryhmissä. Myös vapaaehtoisten toimenkuva on
laajentunut. Retriitti ja mielenvirkistysleiri vahvistivat osallisuutta.

Arviointi:

3. TAVOITE

Vahvistamme toiminnassamme kokonaisalueellista suunnitelmallisuutta ja muuttuvan
toimintaympäristön huomioimista.
Tiimityön vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen muiden työmuotojen kanssa.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Aktiivinen yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa.
tähtäävä keino 2
Tiimipalaverit. Yhteistyötapaamiset. Reflektointi.
Arviointitapa ja
mittarit:

Yhteistyö sekä tiimissä että koko työyhteisössä on entisestään vahvistunut.
Diakoniatytöntekijöiden kierto koko alueella on toiminut hyvin ja saanut hyvää palautetta
seurakuntalaisilta. Diakoniatyöntekijöiden omat vastuualueet ovat vahvistuneet. Toiminnan
suunnittelu on vahvistunut ja jämäköitynyt.
Arviointi:

4. TAVOITE

Yhteistyn tiivistäminen Keltinmäen Keitaan, Kortepohjan asukasyhdistyksen ja Suvimäen
Klubitalon kanssa.
Klubitalon tukityöllistämisprojekti. (Kts. Erillispaperi)

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen konkreettinen vuorovaikutus toimijoiden kesken.
tähtäävä keino 2
Yhteistyöpalaverit ja kyselylomakkeet.
Arviointitapa ja
mittarit:
Reflektio.

Klubitalon siirtymätyö toteutui suunnitelman mukaisesti ja työllisti kaksi henkilöä 2014 aikana.
Projekti jatkuu 2015. Keidasyhteistyö on vahvistunut. Kortepohjassa on tehty yhteistyötä
kotipalvelun kanssa. Toimiva ja monipuolinen diakoniatiimi antaa hyvän ponnistuspohjan lähteä
ulos ja tehdä työtä näkyvämmäksi.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Kierrätys mm. Saihokadulla ja olohuonetoiminnassa.
Kierrätys on otettu huomioon sekä olohuonetoiminnassa, että myyjäisissä ja tapahtumissa.
Kaikissa tapahtumissa myös kirpputoripöytä. Lahjoitustavaraa on jaettu edelleen joulun alla ja
tarvittaessa.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Yhteistyön syventäminen ja laajentaminen eri työmuotojen ja toimijoiden kanssa jatkuu. Tiimityön syventäminen ja
kehittäminen jatkuu.

