Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen
esimerkki ja hänen opetuksensa. Seurakunnan tehtävänä on, että seurakunnan
ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen
rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja
joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyön kohderyhmänä ja osallisena ovat
apua tarvitsevat.
Diakoniatyöntekijään voit ottaa yhteyttä monissa eri tilanteissa, esimerkiksi
kun kaipaat tukea elämääsi, haluat keskustella, tarvitset kuuntelijaa, olet yksinäinen, toivot että puolestasi
rukoillaan, oma tai läheisen sairaus huolettaa, sinulla on taloushuolia, haluat varata ajan vastaanotolle tai
kotikäynnille. Mietitään yhdessä, keskustelut ovat luottamuksellisia.
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Taloudelliseen avustamiseen kuuluu ohjaus, neuvonta ja avuntarvitsijan elämäntilanteen äärelle pysähtyminen
yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa ratkaisuja ja toimintakeinoja etsien. Seurakunnan diakoniatyön tavoitteena on,
että taloudellinen avustus auttaa akuutin hätätilanteen yli, on lyhytaikaista tukea henkilölle tai perheelle
kriisitilanteessa ja avustusta harkitaan aina tapauskohtaisesti.
Taloudellisen tilanteen selvittämiseksi otathan mukaasi verkkopankkitunnukset tai tiliotteet sekä
toimeentulotukipäätöksen ja muut tositteet tuloistasi ja menoistasi. Pääsääntöisesti avustetaan ruokaan ja
joskus laskuihin. Käteistä rahaa ei anneta eikä siirretä tilille. Avustusta ei myönnetä vuokraan tai sakkoihin.
Muistathan, että ensisijaisesti talousasioissa pitää kääntyä Kelan ja sosiaalitoimen puoleen. Avustamisen
edellytyksenä on, että henkilö hakee ensisijaisesti perustoimeentulotukea. Diakoniatyöntekijä voi olla tässä
tukenasi. Kaikki anomukset käsitellään vaitiolovelvollisuutta noudattaen.
Virkistyspäivä on seurakuntakodilla kerran kuukaudessa syys-huhtikuussa. Päivä
alkaa viikkomessulla kirkossa klo 10.30, jonka jälkeen seurakuntakodilla on
ruokailu, kahvit ja ohjelmaa. Päivän hinta 9 euroa sisältäen lounaan ja kahvin.
Virkistyspäivästä ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa. Jos tarvitset kuljetusta, ole
yhteydessä diakoniin.
Avoin olkkari on tiistaisin klo 10–11.30 srk. kodin takkahuoneessa. Aikuisille
keskustelua ja kuulumisten vaihtoa kahvikupin ääressä. Diakoni paikalla.
Ystäväntupa on tiistaisin klo 9–10.30. srk.kodilla. Yhdessäoloa aikuisille aamiaisen ääressä, 2 euroa.
Miestenpiiri kokoontuu parillisen viikon tiistaina klo 18 srk.kodilla.

Diakonia on myös lähimmäisvastuuta. Diakoniatyössä tarvitaan vapaaehtoisia esimerkiksi kuuntelijoiksi,
ulkoiluttajiksi, kerhojen ja piirien vetäjiksi, talkootehtäviin, yhteisvastuukerääjiksi sekä avustajiksi leireille ja
retkille. Olemme myös kiinnostuneita, miten sinä haluaisit toimia seurakuntamme ihmisten hyväksi. Jos olet
kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteys diakoniatyöntekijään.
Yhdessä saamme aikaan!

