ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keskustan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Diakoniatyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2015 erityispiirteet ja painopisteet

Keskustan alueseurakunnan diakoniatyön tavoitteena on kohdata ja tukea elämän eri vaiheissa ja kriisitilanteissa
olevia ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Vuoden 2015 erityispiirteenä ja painopisteenä on nuorten ja nuorten aikuisten
diakoninen kohtaaminen ja vanhustyön lähiverkkotoiminta.

TAVOITTEET 2015:
1. TAVOITE

Tuemme seurakunnan jäsenyyttä diakonian keinoin

Toteutumiseen Perustoiminnan jatkaminen: ryhmät, vastaanottotyö, kotikäynnit, laitoskäynnit
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Pienet kokeilut esim. Kirkkopuiston kahvit, viestintä
tähtäävä keino 2
Tilastot, palautteet, onko tiedotettu tapahtumista
Arviointitapa ja
mittarit:
Onko järjestetty toimintaa?

Arviointi:

2. TAVOITE

Olemme kohdanneet vastaanottotyössä vuoden 2015 aikana 512 ihmistä. Määrä on noussut
edellisestä vuodesta (428 v. -14). Tilastojen perusteella käsiteltävien aiheiden määrä on myös
noussut, sovitut asiakaskontaktit ovat olleet sielunhoidollisia. Kotikäyntejä olemme tehneet v. 2015
aikana 159. Sururyhmiä oli vuoden aikana kaksi ja kerran kuukaudessa kokoontuvaan Leskien
klubiin osallistui 20 henkeä. Yhdessä sururyhmässä ja Leskien klubilla oli seurakunnan
vapaaehtoisia työntekijän rinnalla. Laitoskäyntipyyntöihin olemme myös vastanneet. Avoimien
ovien toimintaa olemme lisänneet, uutena on aloittanut syksyllä 2015 kerran kuukaudessa
kokoontuva Kolikkotuvan olohuone. Kirkkopuistossa oli keväällä kahvitarjoilu ennen ja jälkeen
viikkomessun, vapaaehtoinen maksu oli yhteisvastuulle. Tapahtumista olemme tiedottaneet
aikaisempaa enemmän seurakunnan nettisivuilla ja facebookissa.
Kehitämme erilaisia seurakuntaelämään osallistumisen ja vastuunkantamisen muotoja

Toteutumiseen Matalan kynnyksen infoilta vapaaehtoisille
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Kylän kammarin -toiminta
tähtäävä keino 2
Onko järjestetty ilta vapaaehtoisille, onko saatu uusia vapaaehtoisia?
Arviointitapa ja
mittarit:
Palautteet, tilastot

Arviointi:

3. TAVOITE

Olemme järjestäneet ensimmäisen kerran hartauskoulutuksen, johon osallistui 8 henkilöä. Tälle
koulutukselle on suunniteltu myös jatkoa. Olemme saaneet uusia hartauden pitäjiä ryhmiin ja
palvelutaloihin myös nuorista aikuisista. Kylän kammarin toiminnassa on ollut useampia
vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt samana, vaikka osa on jäänyt pois, kun saman
verran on tullut uusia mukaan. Olemme viettäneet ensimmäistä kertaa yhteistä nuorten aikuisten
ja vanhempien aikuisten vapaaehtoisten kiitos- ja joulujuhlaa ohjelman ja viikkomessun merkeissä
Koivuniemen leirikeskuksessa. Ilta sai runsaasti hyvää palautetta.

Olemme läsnä tukea tarvitsevien vanhusten elämässä

Toteutumiseen Yhteistyö vanhustyön hankkeessa
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Lähiverkkoyhteistyön syventäminen osaksi omaa toimintaa
tähtäävä keino 2
Onko ollut yhteistyötä?
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

4. TAVOITE

Palautteet yhteistyökumppaneilta ja ikääntyneiltä
Diakoniatyöntekijät ja diakoniapappi ovat toimineet yhteistyössä Vanhustyön kehittämishankkeen
ja Gerocenterin sekä muiden verkostojen kanssa. Yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty Keskustan
alueseurakunnan eri alueilla. Lähiverkkotoimintaa on ollut ydinkeskustassa, Lohikoskella,
Lutakossa ja Viitaniemessä. Ydinkeskustan lähiverkkotoiminta jatkuu ja Lohikoskella on yhdessä
diakoniatyön ja Lohikosken eläkkeensaajien kanssa perustettu Lohiverkko. Palaute on ollut hyvää
verkostotoiminnasta ja tapahtumista. Viitaniemen ja Lutakon hankkeen aikaiset lähiverkot eivät
enää jatka, mutta verkostotyö jatkuu myös näillä alueilla. Olemme käyneet saattohoidossa olevien
vanhusten luona kodeissa ja palvelutaloissa ja laitoksissa. Olemme kohdanneet myös monia
ikäihmisiä, jotka ovat menettäneet läheisensä.
Tuemme nuoria, nuoria aikuisia ja perheitä

Toteutumiseen Diakoniaoppitunnit, kasteopetus, rippikoulutyö, kouluyhteistyö
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Mahdollinen uusi nuorten syrjäytymistä ehkäisevä hanke
tähtäävä keino 2
Palautteet, tilastot
Arviointitapa ja
mittarit:
Olemmeko olleet mukana hankkeessa?
Kouluilla on pidetty diakoniaoppitunteja. Rippikoulutapaamisissa ja rippileirillä on kerrottu
diakoniasta ja yhteisvastuusta. Tyttöjen ryhmä käynnistettiin Viitaniemen yläkoululla, mutta siinä ei
ollut riittävästi osallistujia. Nuoria aikuisia ja perheitä on autettu taloudellisesti, keskusteltu heidän
kanssaan, tavattu heitä vastaanotoilla, kotikäynneillä ja ekavauvaryhmissä sekä ohjattu eri
palveluiden piiriin. Asiakaskontakteissa nuorten aikuisten ja opiskelijoiden määrä on lisääntynyt
Arviointi:
edellisestä vuodesta. Opiskelijoita olemme kohdanneet vuoden 2015 aikana 89 (38 v. -14).
Syksyllä 2015 aloitti uutena toimintana nuorten aikuisten kahvila Cafe Taukopaikka, jossa on ollut
useita innokkaita vapaaehtoisia suunnittelemassa toimintaa yhdessä työntekijän kanssa.
Viestintää on lisätty sosiaalisessa mediassa. Kaksi uutta facebook-ryhmää on perustettu: Cafe
Taukopaikka ja sen suunnitteluryhmä.
Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2015
Ekologiset valinnat mahdollisuuksien mukaan, yhteiskyydit, jätteiden lajittelu, kierrättäminen

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2016-2017
Vanhustyön lähiverkkoyhteistyö alueen diakoniatyössä, Nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävän työn
vakiinnuttaminen

