ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan diakoniatyön tavoitteena on läsnäolo ja kohtaaminen ihmisten elämän eri vaiheissa ja
kriisitilanteissa. Vuoden 2017 erityispiirteenä on Aseman Pysäkin juurruttaminen osaksi alueseurakunnan toimintaa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE

Tukea tarvitsevien ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen

Toteutumiseen Vastaanottotyö, kotikäynnit, sielunhoitokeskustelut, verkostoyhteistyö ja vertaisryhmätoiminta
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Jatkamme monipuolista aloittamaamme ryhmätoimintaa kaikenikäisille ja kutsumme mukaan
tähtäävä keino 2 uusia osallistujia, laitoshartaudet, vierailut oppilaitoksissa ja yhdistyksissä
Ihmisten kokemukset ja palautteet, tilastot. Olemmeko tehneet verkostoyhteistyötä?
Arviointitapa ja
mittarit:
Olemmeko järjestäneet ryhmätoimintaa?, tilastot, palautteet

Arviointi:

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

Arviointi:

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

Olemme kohdanneet ihmisiä kokonaisvaltaisesti vastaanottotyössä, kotikäynneillä, laitoksissa,
kouluilla jne. Olemme välittäneet myös konkreettista apua mm. kodin tarvikkeiden, huonekalujen
ja vaatteiden muodossa. Perustoimeentulon siirtyminen Kelaan on vaikuttanut diakoniatyössä
avunpyyntöihin lisäävästi varsinkin alkuvuodesta. Vertaisryhmätoimintaa ovat olleet Leskien klubi
ja Cafe Taukopaikka. Olohuonetoimintaa on ollut Lahjaharjun kappelissa ja Kolikkotuvalla.
Pappilassa ovat kokoontuneet Kylän kammari, Seniorikammari, Osallisuuden kahvihuone ja
Osallisuuden puuhapaja, Keljossa Diakonian ja lähetyksen piiri, Puistotorilla Varttuneiden ja
eläkeläisten piiri. Viitakodin Eläkeläisten piiri muutettiin 1x/kk kokoontuvaksi. Hartauksia on pidetty
laitoksissa, uutena paikkana Tauluhovi. Olemme olleet yhteyksissä eri verkostoihin esim. OIVAkeskukseen, kotihoitoon ja vanhuspsykiatriaan.
Kristillinen kasvatus ja diakoniakasvatus
Oppitunnit diakoniatyöstä 5-luokkalaisille ja lukioissa, rippikoulutyö, kristinuskon perusteiden
esilläpitäminen kaikissa ryhmissä
Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden huomioiminen eri ikäryhmissä, rohkaiseminen
lähimmäisten huomioimiseen, yhteisvastuukeräys, retki luontoon
Onko pidetty oppitunteja? Palautteet ja kokemukset eri ikäisiltä osallistujilta
Onko järjestetty diakoniatapahtumia ja osallistumisen mahdollisuuksia seurakuntalaisille?
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi on ollut esillä eri ryhmissä, perhe- ja rippikoululeireillä.
Diakonian teemoista on ollut puhetta myös ekavauvaryhmien ja perhekerhon kokoontumisissa.
Cafe Taukopaikka on retkeillyt Teeleidiin ja eläkeläisten retki tehtiin keväällä Hankasalmen
kirkkoon ja Villa Mathildaan. Suomi 100 -myyjäiset järjestettiin yhdessä eri työmuotojen kanssa.
Yhteisvastuutapahtuma oli vuonna 2017 Toivolan vanhalla pihalla ja lipaskeräys Minimanin
kauppakeskuksessa.

Seurakuntalaisuuden vahvistaminen
Vapaaehtoisten omat lahjat käyttöön yhdessä toimien ja kannustaminen itseohjautuvuuteen,
yhteinen jumalanpalveluselämä Kaupunginkirkossa (Aseman Pysäkki ja diakonian ryhmät)
Reformaation juhlavuoden esilläpitäminen, osallistuminen alueseurakunnan yhteisen tapahtuman
järjestämiseen
Olemmeko tukeneet vapaaehtoisia? Olemmeko saaneet uusia vapaaehtoisia? Onko
itseohjautuvuus lisääntynyt?

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

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

Tapahtumien toteutuminen, osallistujien määrä, saadut palautteet
Vapaaehtoisia on ollut monenlaisissa tehtävissä mm. ryhmän ohjaajina, käytännöllisen tuen
antajina, lähimmäispalvelussa, ikäystävinä, Aseman pysäkin eri tehtävissä, ohjelmien järjestäjinä,
leivontatalkoissa ja hartauden pitäjinä. Seurakuntalaisia on ollut mukana myös Avoin kirkko toiminnassa Kaupunginkirkon Hiljaisessa hetkessä yhdessä työntekijöiden kanssa. Reformaation
juhlavuosi on ollut esillä ryhmissä, hartaushetkissä ja tilaisuuksissa. Olemme olleet järjestämässä
yhteistä helatorstain tapahtumaa ja olemme rohkaisseet osallistumaan seurakuntalaisia
Reformaation juhlavuoden tapahtumiin. Vanhusvapaaehtoisille on järjestetty kolme kertaa
vuodessa yhteisiä kokoontumisia. Uutena avauksena ovat olleet Aseman Pysäkillä järjestetyt
Ihmisten illat, joilla on pyritty tavoittamaan eri-ikäisiä ihmisiä.
Aseman Pysäkin toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen osaksi alueseurakunnan työtä
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja vastuuttaminen mm.
koko seurakunan vapaaehtoistyön kehittämisen avulla
Yhteistyön lisääminen sekä uudet käytännöt ja työnjaot a) sisäisesti d-tiimi ja muut Keskustan
aluesrk:n työntekijät ja b) ulkoisesti- uudet yhteistyökumppanit, joiden avulla toim. Kehitetään
Toimijoiden ja kävijöiden palautteet, laadullinen itsearviointi
Havainnot

Aseman Pysäkin toimintaan on tullut jonkin verran uusia vapaaehtoisia myös maahanmuuttajia,
listoilla vapaaehtoisia on ollut 75. Aseman Pysäkin vapaaehtoiset tekivät keväällä retken
monikulttuurikeskus Gloriaan. Lähimmäisen kammarin entiset vapaaehtoiset kokoontuivat
Pysäkille muistelemaan menneitä. Uutena yhteistyökumppanina Aseman Pysäkillä on ollut
Hannikaisenkadun sosiaalityöntekijöiden neuvontapiste kahden viikon välein. Keskustan
Arviointi:
diakoniatyössä järjestimme yhteisen kaikkien vapaaehtoisten kiitostilaisuuden Nikolainsalissa.
Sinne osallistui 120 vapaaehtoista ja se oli myös monikulttuurinen. Päivittäinen toiminta Aseman
Pysäkillä on toteutunut yhä vahvistuneena yhteistyönä Keskustan alueseurakunnan diakoniatyön
ja Yhteisen seurakuntapalvelun maahanmuuttajatyön kesken, myös hiljaisuuden viljelyä on
suunniteltu. Uudesta yhteistyöstä on keskusteltu Jyväskylän Taidemuseon kanssa.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Ekologiset valinnat mahdollisuuksien mukaan, yhteiset kyydit, kierrättäminen, jätteiden lajittelu
Olemme kierrättäneet vaatteita, kodin tavaroita ja huonekaluja. Mahdollisuuksien mukaan olemme
käyttäneet yhteisiä kyytejä ja liikkuneet myös kävellen. Jätteiden lajitteluun olemme osallistuneet
myös.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Yhteyden, osallisuuden ja jakamisen vahvistaminen

