ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Tikkakosken alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 erityispiirteet ja painopisteet
Yksilöiden ja perheiden tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. Etsitään yhteyttä kotona yksin eläviin vanhuksiin
etenkin vanhustyön projektin kautta. Vertais- ja toimintaryhmien sekä retkien, juhlien ja leirien järjestäminen seurakuntalaisille. Tarkoituksena on antaa hengellisiä, henkisiä ja sosiaalisia virikkeitä niille, jotka muuten olisivat
vaarassa jäädä yksin. Vapaaehtoistyön ylläpito ja laajentaminen, jotta mahdollisimman moni seurakuntalainen voisi
osallistua yhteiseen työhön ja kokea sen omakseen. Vapaaehtoisten varojen hankkiminen lähetyksen ja diakonian
tarpeisiin. Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa. Jyväskylän seurakunnan vanhustyön projekti.

TAVOITTEET 2014:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Olemme rohkeasti hengellisiä. Toteutamme yhdessä yhteisiä jumalanpalveluksia.
Diakonian työntekijöistä ja vapaaehtoisista muodostetaan jumalanpalvelusryhmiä, jotka avustavat
erilaisissa tehtävissä ennen, aikana ja jälkeen jumalanpalveluksen.
Viedään "jumalanpalvelus" koteihin ja laitoksiin (tekstit, virret, kirkkokahvi). Viejinä voivat toimia
diakonian työntekijät ja/tai vapaaehtoiset.
Jumalanpalvelusavustajien, työntekijöiden ja heidän tehtäviensä lukumäärä vuositilastoissa

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Diakonian vapaaehtoiset ovat toimineet avustajina jumalanpalveluksissa esim. tekstin lukijoina,
kolehdin kerääjinä ja kirkkokahvien järjestäjinä. Seurakuntalaisia on kannustettu erilaisissa
kokoontumisissa ja vapaaehtoistyön tilaisuuksissa viemään "terveisiä kirkosta" esim. omassa
lähipiirissään eläville vanhuksille. Lähipiirivastuuseen on kiinnitetty erityisesti huomiota vanhustyön
projektiin liittyvissä tapahtumissa ja vapaaehtoistyön kutsutilaisuuksissa, joita on järjestetty
eläkeiän kynnyksellä oleville seurakuntalaisille.

Välitämme reilusti. Tarjoamme kanavia hädässä olevien auttamiseen paikallisesti ja
kansainvälisesti.
Toteutumiseen Diakoniatyön avustukset, hengellinen ja henkinen tuki taloudellisessa ja muussa ahdingossa
tähtäävä keino 1 oleville. Avoimet ryhmät, kuten torstaiaamun aamukahvit sekä vastaanottotoiminta.
Toteutumiseen Vapaaehtoisryhmien toiminta vapaaehtoisessa varainhankinnassa. Työtuvan ja muiden myyjäisten
tähtäävä keino 2 tuoton ohjaaminen kotimaan ja ulkomaiden tarpeisiin.
Tilastoseuranta. Asiakaskyselyt.
Arviointitapa ja
mittarit:
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE

Välittäminen on diakoniatyön ydintä. Apua tarvitsevia on kohdattu ja autettu ruokapankkisetelien,
ostokorttien ja harkinnan mukaan myös isompien avustusten muodossa. Avustuksia on haettu
myös Kirkon Diakoniarahastosta ja Tukikummeilta. Torstain aamupala ja paikallisen S-Marketin
lahjoittamien elintarvikkeiden jakelu auttaa viikottain vähävaraisia. Vapaaehtoiset myyvät
leivonnaisia ja käsitöitä kotimaan ja ulkomaandiakonian hyväksi ympäri vuoden. Vapaaehtoisten
YV-kerääjien määrä on pysynyt ennallaan. Lipaskeräykseen osallistui myös nuorten isoisryhmä.
Lähimmäisvastuu lähellä ja kaukana on ollut teemana rippikouluopetuksessa ja lukion oppitunnilla.

Vahvistamme seurakuntayhteyttä. Otamme seurakuntaamme muuttaneisiin ja kirkkoon
liittyneisiin henkilökohtaisesti yhteyttä.
Kutsutaan uusia seurakuntalaisia diakoniseen toimintaan erilaisten tiedotuskanavien kautta.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsutilaisuuksia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
tähtäävä keino 2
Tilastoseuranta. Keskustelupalaute.
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Eläkeikään tulleita ikäryhmiä on kutsuttu tilaisuuksiin, joissa yhtenä vaihtoehtona oman elämän
merkityksellisen sisällön löytämiseksi työelämän jälkeen, on esitelty toimintaa lähimmäisten
hyväksi. Seurakunnan tarjoamia vapaaehtoistehtäviä on esitelty ja lähipiirivastuuta korostettu.
Mukaan tulleita vapaaehtoisia on kannustettu ja tuettu jatkokokoontumisissa. Seurakunnan
diakoniatyö on osallistunut em. toimintaan yhteistyössä srk:n vanhustyön kehittämishankkeen ja
Gero Centerin kanssa. Uusia ihmisryhmiä on tavoitettu Tikkakosken Lähiverkko -yhteistyön kautta.
Yhteisiä tapahtumia on järjestetty sekä kirkon että Tikkakosken päiväkeskuksen tiloissa.

Turvaamme toiminnan edellytykset. Tuemme seurakuntamme työntekijöiden hyvinvointia
kiinnittämällä huomiota työyhteisötaitoihin ja johtamisosaamiseen sekä hengellisen
elämän hoitamiseen.
Osallistuminen työyhteisön kokoontumisiin, suunnittelussa mukana oleminen.

Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Henkilökohtainen, rakentumiseen ja tukemiseen pyrkivä suhtautuminen työtovereihin.
tähtäävä keino 2
Ilmapiirin aistiminen jokapäiväisessä työyhteydessä ja työyhteisön kokoontumisissa.
Arviointitapa ja
mittarit:

Kiinnitetty huomiota omaan rooliin työyhteisön rakentavana jäsenenä esim. kokouksissa ja muissa
kohtaamisissa.

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Lajittelemme jätteet asianmukaisesti. Vältämme kertakäyttötuotteita. Mahdollisuuksien mukaan suosimme
lähituottajia ja valmistamme itse esim. viikkotoiminnan kahvileivät. Kierrätämme vanhaa työtuvalla.
Lajittelua ja leivonnaisten leipomista on jatkettu. Lähituottajien kasvattamat ja valmistamat
elintarvikkeet ovat olleet esillä myyjäisissä ja työtuvan käytössä. SPR:n kirpputorilta Palokasta
haetaan purkumateriaaleja käsityötarpeiksi työtuvalle.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Pyrimme tarjoamaan vapaaehtoistehtäviä mahdollisimman monille uusille seurakuntalaisille, jotta seurakuntayhteys
lujittuisi ja vastuu koettaisiin yhteiseksi. Yritämme luoda tilanteita, joissa eri sukupolvet voisivat kohdata tasavertaisina
ja toisiltaan oppien (esim. YV-tapahtumissa).

