ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Korpilahti

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakonia

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Diakoniassa kohtaamme ihmisiä eri elämäntilanteissa. Keskeistä on kristillisen rakkauden toteutuminen auttaen
henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti tukea tarvitsevia. Tulevana vuonna painotamme vapaaehtoistyötä, kehittäen
jo olemassa vapaaehtoistyön tukimuotoja. Painopisteena ovat myös ne ryhmät, jotka uhkaavat syrjäytyä
toimintaympäristön muuttuessa. Yhteistyö kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa verkostoituminen nousee entistä
tärkeämmäksi.Sitoudumme yhteiseen koko seurakunnan tavoitteeseen toteuttaa Toivon ja Ilon pääsiäinen 2014
yhdessä muiden työmuotojen kanssa.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE

Toteutamme kaikille yhteisiä jumalanpalveluksia

Toteutumiseen Jumalanpalvelusten mahdollistaminen heille, jotka itse eivät pääse kirkkoon, esim. kirkkohetki
tähtäävä keino 1 Korpihovissa.Osallistuminen erityisryhmien kanssa koko seurakunnan messuihin.
Toteutumiseen Esirukousten valmistelu diakonian vastuuryhmän ja naistoimikunnan kanssa
tähtäävä keino 2
Pyydetään suullinen palaute kirkkohetken jälkeen
Arviointitapa ja
mittarit:
Tilaisuuksien kävijämäärät

Arviointi:

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

Arviointi:

3. TAVOITE

Kehitysvammaisille järjestettiin jumalanpalvelus Korpilahdella, osallistujia 30 hlö. Näkö- ja
kuulovammaisia osallistui yhteiseen riihikirkkoon Vesalassa. Näissä oli mukana
erityisdiakoniatyöntekijöitä(YSP). Kesäpäivän kirkkohetki järjestettiin Korpihovissa vanhemmalle
väelle, osallistuijia 15 hlö. On tärkeää tarjota erityisryhmille mahdollisuus osallistua messuihin,
joissa heidän tarpeensa voidaan ottaa erityisesti huomioon. Esirukouksia valmisteltiin ja myös
toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa kaksi kertaa. Tällaista työskentelyä kannattaa pitää
esillä ja näin lisätä osallisuutta tälläkin tavalla.

Rohkaisemme elämään kristittyinä
Kehitetään naisten NOJA-ryhmän kokoontumisia, lisätään hengellisiä teemoja kokoontumisiin.
Kutsutaan naistoimikuntaa järjestämään KUA:n ja toisenlaisen lahjan iltaa.
Tuetaan vapaaehtoisia tapaamisien ja kiitosillan lisäksi opintoretken avulla. Kootaan
diakoniavastaavat yhteen sekä toteutetaan toimintapäivä 65-v. ja 70-v.kutsuen heitä mukaan.
Suullinen palaute, kirjallinen palaute.
Vapaaehtoisten määrä, uusien vapaaehtoisten määrä.
NOJA-ryhmän kehittämishanke otettiin myönteisesti vastaan ja se poiki ryhmään syvällisiä
keskusteluja. Teemojen moninaisuutta pidetään jatkossakin tärkeänä. Naistoimikunta järjesti
yhdessä lähetyksen kanssa KUA-illan, osallistujia 18. Uusi ilta, osallistujia olisi voinut olla
enemmän. Me järjestäjät koimme illan sisällön onnistuneeksi. Väentuvan vapaaehtoisia tuettiin
palavereilla (4 kpl). Kiitosilta järjestettiin kaikille vapaaehtoisille yhteinen, osallistujia 55 hlö. Lisäksi
järjestettiin opintoretki Ylöjärven seurakuntaan, osallistujia 21 hlö. Tällaista toivottiin jatkossakin.
Toimintapäivää ei järjestetty, sillä henkilökohtaista kutsua ei tänäkään vuonna voinut lähettää ja
pelkkä lehti-ilmoitus ei tavoita ihmisiä.

Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen

Toteutumiseen Diakoniatyöntekijä kuukausittain perhekerhossa, keskustelumahdollisuus, tiedotus.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Diakoninen perhetyö lastenohjaajan toteuttamana vauvaryhmässä ja kotikäynneillä perheissä.
tähtäävä keino 2 Tässä diakoniatyöntekijä suunnittelun tukena.
Suullinen palaute, työtovereiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vierailujen määrä, keskustelujen määrä.

Arviointi:

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

Arviointi:

Diakoniatyöntekijän keskusteluhetket perhekerhon aikuisten kanssa toivat paljon positiivista
palautetta niin työtovereilta kuin äideiltä myös. Uutena toimintamuotona toteutettiin myös Mamitryhmä. Kuukausittain kokoontuva ryhmä koostuu kaupungin perhetyöntekijän asiakkaana olevista
äideistä ja lapsista. Ryhmää vedetään yhteistyössä ja myös lastenohjaaja on mukana. Ryhmä on
avannut luontevia yhteyksiä apua tarvitseviin perheisiin ja siten diakonikonisen perhetyön tavoite
toteutuu tässä lastenohjaajan kotikäyntien lisäksi.

Toimimme yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi.
Mielenterveysväen tukeminen ryhmämuotoiseen toimintaan osallistumalla yhteistyössä kaupungin
kanssa. Sururyhmän toteutus keväällä 2014.
Päihdetyön kehittäminen alueemme diakoniatyössä yhteistyössä kaupungin ja seurakuntamme
päihdetyöntekijän kanssa leiripäivän muodossa.
Suullinen ja kirjallinen palaute ryhmän ja leirin päätteeksi
Ryhmään ja leiripäivään osallistujien määrä
Mielenteveysväen ryhmä pääsi käyntiin yhteistyössä kaupungin kanssa ja näin turvattiin heille
ryhmämuotoinen toiminta alueellamme. Viikottain kävijöitä n. 12 hlö. Sururyhmä kokoontui
keväällä suurella kokoonpanolla, 10 hlö, eli tarvetta on. Päihdetyössä koettiin vastoinkäymisiä.
Suuresta pohjatyöstä päihdetyöntekijän ja erityisdiakoniatyöntekijän kanssa huolimatta osallistujia
oli vain 1-2 hlö. Myöskään leiripäivä ei toteutunut.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Huomioimme kierrätysmahdollisuuden kaikissa toiminnoissa
Askarteluissa on mahdollisimman pitkälle käytetty kierrätysmateriaalia ja näin huomioitu tämä
tavoite.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Yleisenä tavoitteena on myös uusien ihmisten mukaan kutsuminen seurakunnan toimintaan tarjoten matalan
kynnyksen toimintaa ja auttaen heitä löytämään oman palvelutehtävän ja paikan.

