ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan diakoniatyön tavoitteena on kohdata elämän eri vaiheissa ja kriisitilanteissa olevia
ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Vuoden 2014 erityispiirteenä ja painopisteenä on jatkaa työtä nuorten aikuisten parissa,
vanhustyön projektissa ja osallistua diakoniatyön kehittämiskumppanuuteen yhdessä Kirkkopalvelujen kanssa.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Järjestämme hengellistä tukea antavaa toimintaa eri elämänvaiheissa oleville ihmisille
Syntymäpäiväjuhlamessut, kotikäynnit, laitoskäynnit, koulujen ja rippikoulujen kanssa tehtävä
yhteistyö, perhetyö
Jumalanpalveluselämä, hartaudet, Pääsiäisen ilon ja toivon välittäminen, Pääsiäistapahtuman
järjestäminen yhteisvastuun merkeissä
Onko järjestetty tilaisuuksia
Tilastot, palautteet

Syntymäpäiväjuhlamessuja on järjestetty kolmesti vuodessa, kotikäynneillä kohtasimme vuoden
2014 aikana 169 ihmistä. Kotikäynnit olivat sielunhoidollisia. Diakoniatyössä oli paljon muutoksia
vuoden aikana, yksi diakoniatyöntekijä (50 %) jäi käytännössä pois maaliskuussa 2014 eikä tilalle
otettu ketään. Lisäksi työssä oli kaksi uutta sijaista, joista toinen siirtyi muualle marraskuun
puolessa välissä. Näistä muutoksista huolimatta olemme vastanneet hartauspyyntöihin, kouluilla
Arviointi:
on pidetty diakoniaoppitunteja ja rippikoulujen etukäteistapahtumissa on kerrottu diakoniasta ja
yhteisvastuusta. Sururyhmiä oli Keskustan alueseurakunnassa kaksi ja Leskien klubi eläkeikäisille
leskille siirtyi kokonaan Keskustan diakoniatyön vastuulle. Perheleiri järjestettiin yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa, perheitä on kohdattu myös kodeissa ja vastaanotoilla.
Ehtoollishartauksia järjestettiin eri ryhmille.
Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
2. TAVOITE
vähentämiseksi
Toteutumiseen Kotikäyntityö, tapaamiset laitoksissa, vastaanottotyö, vanhustyön projekti, nuorten aikuisten etsivä
tähtäävä keino 1 työ ja kohtaaminen
Toteutumiseen Olohuonetoiminta
tähtäävä keino 2
Tilastot, palautteet
Arviointitapa ja
mittarit:
Suulliset ja kirjalliset palautteet

Arviointi:

3. TAVOITE

Vastaanottotyössä olemme kohdanneet vuoden 2014 aikana 428 ihmistä, Lohikoskella ei ole ollut
päivystyspaikkaa syksystä 2013 lähtien, joten jonkin verran vähemmän on käynyt vastaanotoilla
ihmisiä. Lohikoskella loppui myös päiväkeskus, mutta seurakunnan diakoniatyö ei ole jättänyt
talossa asuvia ihmisiä yksin, siellä on ollut kotikäyntejä ja joulun alla yhteinen puurojuhla ja
kahvitus, missä vapaaehtoisia oli mukana auttamassa. Vanhustyön kehittämishankkeen kanssa
on ollut yhteisiä tilaisuuksia mm. 80-vuotiaille Pappilassa. Lähiverkkoyhteistyö käynnistyi
ydinkeskustassa, Lohikoskella, Lutakossa ja Viitaniemessä. Laitostyön diakoniatyöntekijän jäätyä
eläkkeelle jaoimme hartauspaikat kolmen työntekijän kesken. Alueen yksi diakonian virka alkoi
lokakuussa 2014 muutettuna: nuoret aikuiset (50 %) ja oppilaitostyö (50 % Yhteinen
seurakuntapalvelu).
Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen Olohuonetoiminnan jatkaminen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Vapaaehtoisten kutsuminen ja kannnustaminen, Kehittämiskumppanuus Kirkkopalvelujen kanssa
tähtäävä keino 2
Onko ollut olohuonetoimintaa?
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko muistettu vapaaehtoisia ja saatu uusia?

Arviointi:

4. TAVOITE

Cygnaeuksenkadun korttelikerho ja vanhushankkeiden Ikääntyvän ihmissuhteet -keskusteluryhmä
yhdistyivät syksyllä 2014, jolloin ryhmän nimeksi vaihtui Kylän kammari. Lohikoskella
olohuonetoiminta jatkui Lahjaharjun kappelilla. Diakonian ja lähetyksen vapaaehtoisia on ollut
Lohikoskella leivontatalkoissa ja Keljon piiriläisiä Pappilan leivontatalkoissa. Diakonian
kehittämishankkeessa Kirkkopalvelujen kanssa olemme pohtineet diakoniatyötä ja tehneet pieniä
kokeiluja mm. järjestämällä Kirkkopuiston kahvit ennen ja jälkeen viikkomessun. Tapahtuma
keräsikin noin 100 ohikulkijaa ja yhteisvastuulippaaseen moni halusi laittaa rahaa. Vapaaehtoisten
kiitos- ja joulujuhla järjestettiin yhdessä vanhustyön kehittämishankkeen ja Gerocenterin hankkeen
kanssa. Vapaaehtoistyössä joitakin vanhempia on jäänyt pois, mutta olemme saaneet myös uusia.
Tuemme työntekijöiden hyvinvointia ja hengellisen elämän hoitamista

Toteutumiseen Diakoniatyön kehittämiskumppanuus Kirkkopalvelujen kanssa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Diakoniatiimin yhteisten tapaamisten järjestäminen, yhteinen rukous, työparityöskentely
tähtäävä keino 2 tarvittaessa, mahdollisuus työnohjaukseen
Onko kehittämiskumppanuushanke lähtenyt käyntiin? Onko ollut diakoniatiimin yhteisiä tapaamisia
Arviointitapa ja
mittarit:
Työntekijöiden kokemukset

Arviointi:

Diakoniatyön kehittämiskumppanuus Kirkkopalvelujen kanssa on selkeyttänyt ja virkistänyt
työtämme. Olemme myös kokoontuneet muutaman kerran vuodessa yhteen jakamaan ajatuksia
muulloinkin kuin diakoniatiimissä. Nämä tapaamiset olemme kokeneet voimauttavina. Tiimissä on
ollut hyvä luottamus ja arvostus toinen toistamme ja jokaisen tekemää työtä kohtaan. Se on
mahdollistanut myös rohkeuden puhua asioista. Diakoniatiimit olemme aloittaneet yhteisellä
hartaudella ja rukouksella.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Kimppakyydit, jätteiden lajittelu, kävely, pyöräily, kierrättäminen, ekologiset valinnat
Olemme kulkeneet kävellen ja yhteisillä kyydeillä aina, kun se on ollut mahdollista.
Vastaanottotyössä olemme kierrättäneet ja jakaneet lahjoitettuja vaatteita ja leluja. Olemme
huolehtineet jätteiden lajittelusta.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Kohtaaminen, yhteisöllisyyden vaaliminen, ilon ja toivon välittäminen

