ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2016 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan diakoniatyön tavoitteena on ihmisten tukeminen, auttaminen ja rinnalla kulkeminen
sekä tarvittaessa ohjaaminen muiden verkostojen luo.

TAVOITTEET 2016:
1. TAVOITE

Toimimme yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseksi

Toteutumiseen Vastaanottotyö, kotikäynnit, sielunhoitokeskustelut, yhteydet verkostoihin
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kutsumme mukaan ryhmätoimintaan, piirit, retket, laitoshartaudet
tähtäävä keino 2
Olemmeko kohdanneet ihmisiä?, Olemmeko olleet yhteydessä verkostoihin?, tilastot
Arviointitapa ja
mittarit:
Olemmeko järjestäneet ryhmätoimintaa?, tilastot, palautteet

Arviointi:

2. TAVOITE

V. 2016 kohtasimme vastaanottotyössä 474 ihmistä. Aiheina olivat mm. talousongelmat, terveys
ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Sovimme useita tapaamisia myös päivystysaikojen ulkopuolelle.
Keskeisiä asioita olivat elämän tarkoitus, yksinäisyys, sairaudet, akuutit kriisit, suru ja hengelliset
kysymykset. Alueseurakunnan toimitilat muuttivat lokakuussa eri paikkaan, mikä vaikutti jonkin
verran löydettävyyteen. Kotikäynneillä kohtasimme vuoden aikana 156 ihmistä. Aseman
Pysäkistä on tullut osa Keskustan alueseurakunnan työtä ja kävijöitä oli 65-75 kävijää päivässä.
Pysäkin toiminta oli tärkeää sekä kävijöille että vapaaehtoisille; maahanmuuttajat tulivat uudeksi
tärkeäksi kohderyhmäksi. Diakoniatyössä oli useita ryhmiä eri ikäisille ihmisille ja uusina aloittivat
Senioripysäkkiryhmä ja Surukirjoittamisen ryhmä. Verkostotyötä tehtiin mm. sosiaalityön,
kotihoidon, OIVA-keskuksen ja koulujen kanssa.
Kehitämme erilaisia seurakuntaeämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen Uusia ryhmäkokoontumisia: nuorten aikuisten kahvila, Kolikkotuvan piiri, uusia vapaaehtoisia
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Verkostoissa toimiminen kristillisestä arvopohjastamme käsin
tähtäävä keino 2
Ovatko ryhmäkokoontumiset lähteneet hyvin liikkeelle?, Onko saatu vapaaehtoisia?, palautteet
Arviointitapa ja
mittarit:
Olemmeko toimineet verkostoissa?

Arviointi:

3. TAVOITE

Tarjosimme monenlaisia mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan: erilaiset piirit eri
ikäisille, olohuonetoiminta, laitos- ja koulukäynnit, tapahtumat, vapaaehtoiskoulutukset kuten
esim. hartauskoulutus ja työnohjaukselliset tilanteet. Vapaaehtoisten määrä lisääntyi, kun
Aseman Pysäkin vapaaehtoiset ja vanhustyön kehittämishankkeen ikäystävät ja ryhmien vetäjät
tulivat Keskustan alueseurakunnan vapaaehtoisiksi. Vapaaehtoisten kiitosaterialle ja
viikkomessuun Koivuniemessä osallistui 90 henkilöä. Nuorten aikuisten toiminnassa sosiaalinen
media on tärkeää. Diakoniatiimi teki yhteistyötä Yhteisen seurakuntapalvelun kanssa mm.
maahanmuuttajatyössä ja nuorten aikuisten toiminnassa. Vapaaehtoistyössä toimimme
yhteistyössä esim. SPR:n, Muistiyhdistyksen ja Leijonaklubi LC Vaajakoski Ewen kanssa. Myös
mm. Katulähetys ja DIAK olivat yhteistyökumppaneita.
Tuemme työyhteisön hyvinvointia

Toteutumiseen Diakoniatiimin yhteisten tapaamisten järjestäminen, yhteinen rukous, työparityöskentely
tähtäävä keino 1 tarvittaessa, tuomme päätettävät asiat tiimiin pohdittaviksi
Toteutumiseen Työnohjaus tarvittaessa, avoin tiedottaminen, ystävällisyys ja asiallisuus koko työyhteisössä
tähtäävä keino 2
Työntekijöiden kokemukset
Arviointitapa ja
mittarit:
Olemmeko tiedottaneet avoimesti?, palautteet

Arviointi:

Muutimme lokakuussa 2016 uusiin tiloihin Vapaudenkadulle. Diakoniatyöntekijät työskentelivät
alakerrassa ja muut työntekijät yläkerrassa, mikä valitettavasti vähensi yhteisöllisyyttä koko
työyhteisön kanssa. Diakoniatiimi kokoontui säännöllisesti ja meillä oli myös
vapaamuotoisempiakin tapaamisia esim. yhteinen lounashetki, mikä vaikutti positiivisesti.
Tiimipalavereiden yhteydessä pidettiin hartaus ja rukoiltiin yhteisesti. Yhteisten asioiden tuominen
tiimin kokoontumisiin koettiin tärkeäksi ja esim. avustuspäätöksiä pystyttiin tekemään sujuvasti.
Työyhteisön ilmapiirin tiimi koki avoimeksi ja meillä oli yhteinen päämäärä ihmisten auttamiseksi.

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

Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2016
Yhteiset kyydit aina kun se on mahdollista, kierrättäminen, kävely, jätteiden lajittelu
Käytimme kimppakyytejä ja julkisia kulkuneuvoja, matkoja myös käveltiin mahdollisuuksien
mukaan. Kierrätimme vaatteita ja kodin tavaroita ja jaoimme niitä tarvitseville. Vältimme liiallista
tulostamista. Lajittelimme myös jätteitä.
Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2017-2018
Seurakuntalaisuuden tukeminen, Reformaation merkkivuoden huomioiminen

