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Diakonia

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet
Alueellamme diakoniatyön tavoitteena on kristillisen armon, avun ja tuen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden
välittäminen alueen ihmisten elämään, erilaisissa elämäntilanteissa.Ihmisiä kohdataan henkilökohtaisesti
vastaanotolla ja kotikäynneillä sekä erilaisissa ryhmätilanteissa. Keskeinen kohtaamispaikka on yhteinen
messumme, mikä kutsuu kaikkia, kaikenikäisiä, monenlaisista taustoista lähteviä ihmisiä. Vuoden 2017
seurakuntaelämää ja myös diakonian toimintaa värittävät myös reformaation juhlavuosi ja Suomi 100 vuotta-teemat.
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4. TAVOITE

Messukeskeisyys. Diakonia laajenee arjen työhän sunnuntain messusta. Vuonna 2017
otetaan huomioon erityisesti vielä Reformaation juhlavuosi (esim.Keski-aikamessu).
Kaikenikäisiä ihmisiä kutsutaan ja rohkaistaan aktiivisesti messuun mukaan sekä osallistujina että
tekijöinä ja toimijoina. Toimitetaan Kohtuudella-messu.
Myös diakoniatyöntekijät osallistuvat säännöllisesti messujen toimittamiseen. Samalla ihmisten
arjen asiat tuodaan messuun, esim. esirukouksessa.
Messukävijätilastot.
Palaute messuista.
Dakonia on osallistunut aktiivisesti alueemme messuelämään: työntekijät ovat mukana
valmistelussa ja toimituskierrossa sekä seurakuntalaisia on kutsuttu mukaan suunnitteluun.
Diakoniamme Kohtuudella-messu toteutui perinteisesti kolmannen kerran. Vierailevana
saarnaajana tänä vuonna oli Ulla Palola. Seurakuntalaisia ja toimintaamme osallistujia on
rohkaistu mukaan messuun mm. lukijoiksi, ehtoollisavustajiksi, kolehdin kerääjiksi ja
ristinkantajiksi. Messut on koettu yhteiseksi juhlaksi ja kohtaamisen paikaksi. Osallistuminen
messun toimittamiseen on koettu rohkaisevaksi.

Ihmisten yksilökohtainen, kokonaisvaltainen kohtaaminen.
Ihmisten kohtaaminen vastaanotolla, kävijälle varatulla omalla ajalla.Ihmisten kohtaaminen
kotikäynneillä.
Ihmisten arjen kysymyksiä kohdataan keskusteluissa, niin henkisissä, hengellisissä kuin myös
esim. taloudellisissa kysymyksissä (erilaiset elämänkriisit, taloudellinen hätä jne.)
Tilastot.
Palaute ihmisiltä.
Diakoniavastaanotolla on käynyt 478 asiakasta, joista 256 ovat eri asiakkaita. Diakoniatyön
tyypillinen asiakas on yksin asuva työtön nainen tai mies ja usein yksinhuoltaja. Myös
pienituloiset perheet hakevat apua, kun elämää on kohdannut joku kriisi (hometalo,
mielenterveysongelmat, kuolema, sairaus, työttömyys jne.) Taustalla on monesti
päihderiippuvuutta, mielenterveysongelmaa tai yli sukupolven "periytynyttä" syrjäytymistä.
Aikuiset lapset huolehtivat myös esim. päihdeongelmaisen vanhemman asioista. Kotikäyntejä on
tehty pyynnöstä; niiden toteuttamiseen ei ole paljon aikaa vastaanottotyön vilkkauden ja muun
työnkuvan takia. Jouluna toteutimme "Kuokkalan joululahja"-lapselle keräyksen, jonka kautta 25
vähävaraisten perheiden lasta sai joululahjan.
Tarjoamme vertaistukea, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ryhmämuotoisen toiminnan kautta.
Kutsutaan ihmisiä mukaan toimintaan ryhmissä, retkillä ja leireillä.Tehdään yhteistyötä alueen
toimijoiden kanssa, esim. palvelutalot, päihdeyksiköt ja kaupungin palvelut.
Järjestetään eläkeläisten leiripäivä, työttömien retki sekä perheleiri yhteistyössä lapsityön kanssa.
Seurakuntaretkiä järjestetään 2x vuodessa.Luther ja Suomi 100v.-teemat.
Tilastot.
Ryhmien kävijämäärät ja suora palaute.
Avoimet säännöllisesti kokoontuvat ryhmät ovat toimineet hyvin. Torstaitapaamiseen on tullut
uusia eläkeläisiä. Uutena kokeiluna oli joka toinen ti iltapäivä avoin olohuone kahvilatoiminta.
Tähän tuli todella vähän osallistujia. Kahvilassa oli myös yhteistyökuviona työttömille suunnattu
Hyvinvointikioski kaksi kertaa, jolloin työttömiä oli hyvin paikalla. Keväällä kokoontui 8 kertaa
taideterapiaryhmä, jossa osallistujia 8.Seurakuntaretket suuntautuivat Karstulaan ja
Murameen/Korpilahdelle. Eläkeläisten leiripäivä oli elokuussa ja perheleiri kesäkuussa
Vesalassa.Palvelutalojen viikkomessu oli Kuokkalan kirkolla keväällä ja syksyllä. Ikäihmisten
syntymäpäiviä vietettiin touko- ja marraskuussa. Marraskuun juhliin kutsuttiin henkilökohtaisella
kortilla ja juhliin tuli 90 juhlijaa. Palvelutalohartauksia pidettiin neljässä kohteessa 1x/kk.
Työttömien jouluretki oli Vesalassa.
Seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen ja esilläpitäminen.

Toteutumiseen Kutsumme ihmisiä vapaaehtoistehtäviin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan, esim. YV-keräys,
tähtäävä keino 1 100v. tapahtumat, Keski-aikamessu jne.
Toteutumiseen Diakoniakasvatus ryhmissä, kouluissa ja rippikoulussa.
tähtäävä keino 2
tilastot. Vapaaehtoisten määrä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Palaute.

Arviointi:

Vapaaehtoisia on toiminut erilaisissa tapahtumissa (esim. joulumyyjäiset, YV-konsertti ja
Kohtuudella Messu). Järjestimme vapaaehtoisten rekrytointitilaisuuden syyskuussa,jossa
puhujavieraana oli Markku Ojanen. Kutsuimme kirjeellä sinne Kuokkalan alueen kaikki 65-vuotta
täyttäneet. Tapahtumassa oli noin 30 osallistujaa.Kutsuja lähetettiin 150 kpl. Uusia vapaaehtoisia
tuli mukaan laitoskäynteihin, keittiöryhmään, yhteiskävelyryhmän vetäjäksi ja diakoniatyön
ryhmiin vierailijaksi. Erityisen vaikeaa on saada sitoutuneita vapaaehtoisia ryhmien
vetäjiksi.Diakoniakasvatusta olemme tehneet rippikouluryhmien kanssa ja toinen työntekijä
osallistui rippikoulleirille.Kävimme pitämässä myös kouluvierailuna diakoniatunnit 5lkn oppilaille ja
esitelmän diakoniatyöstä Kuntouttavan työtoiminnan ryhmälle Pappilassa.

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Kertakäyttökulutus minimiin, paperitulosteiden vähentäminen entisestään, roskien lajittelu. Suositaan
lähimatkailua, esim, retkitoiminnassa. Pidetään aihealueen teemaviikkoja esillä esim.ryhmissä.
Lajittelemme roskat. Emme tulosta kuin välttämättömät. Tapahtumissa emme käytä
kertakäyttömukeja. Seurakuntaretkillä suosimme lähimatkailua mikäli mahdollista.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Rohkaisemme ihmisiä seurakuntalaisuuteen sekä osallistumaan yhteiseen messuun ja muuhun toimintaan sekä
elämään omassa arjessaan lähimmäinen huomioiden. Tutkimme omaa historiaamme Suomi 100v.-teeman ja
Reformaation juhlavuoden hengessä.

