3/16

Diakonia-alan
toimijat muutoksessa

Tulkaa diakoniakaapista ulos
Keskustasta kohti asuinalueita
10 teesiä Diakoniabarometristä

DIAKONIA-ALAN TOIMIJAT MUUTOKSESSA

24

14
10

4
28

34
3 Pääkirjoitus Aamuruskon diakoniaa tervehtimässä

30		 Diakoniatyöntekijöiden osaamiselle sokea kirkko

4 Kuvassa Seppo Sulkko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32		 Han vill bemöta alla ungdomar

6 Keskustasta kohti asuinalueita .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

34		 Merenkulkijatyöstä sosiaali- ja diakoniatyöksi

8 Sote-uudistus ei uhkaa kirkon työtä .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

36		 Olemme taistelleet osaamisen puolesta

10 Muuttuva toimintaympäristö

38		 Kun kaiken keskiössä on ihminen

		 – haaste vai mahdollisuus?

40		 Suomen saavutettavin kirkko

12 Ihmistä on autettava kokonaisvaltaisesti

42		 Rikkaasta köyhäksi – pienistä suureksi = Salo

14 Diakoniaa Saksan Baijerissa

44		 Etsivää ja tavoittavaa vanhustyötä

18 Yhteisöpajat oppimisen ja muutoksen

47		 Henttoset Lukkarin koulussa Migrissä

		mahdollistajina

48		 10 teesiä Diakoniabarometri 2016 tuloksista

21 Kyläturvallisuus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

50		 Kuka saa tuottaa palveluja?

22		 Yhteinen pöytä .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

53		 Työttömille paluu yhteisöön

24		 Viron kirkon perhekeskus.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
26		 Oulun Caritas-Säätiö

54		 Kirjat

28		 Kirkon diakonian päivät 2016 – Kutsuttu

55		 Iltahartaus Älkää

DIAKONIA

2

3 • 2016

PÄÄKIRJOITUS
12.10.2016

Aamuruskon diakoniaa tervehtimässä
Arkkipiispa emeritus John Vikström
haastoi Kirkon diakonian päivillä
Turussa diakoniatoimijoita olemaan aamuruskon ihmisiä iltaruskon ihmisten sijaan. Iltaruskon ihminen takertuu vanhaan ja aiempaan
hyvään ja värjöttelee sen kajossa viimeiseen auringonsäteeseen saakka.
Aamuruskon ihminen sen sijaan löytää uskallusta siitä uudesta, joka on
jo tulossa näkyviin.
Diakonia-alan toimijat elävät
monenlaisten muutosten keskellä.
Osa muutoksista tulee pyytämättä
ja yllättäen, kuten vaikkapa viimesyksyinen turvapaikanhakijatilanne.
Osa muutoksista on puolestaan
omaehtoisesti johdettuja ja suunniteltuja. Kun vanhasta, vakaasta
ja turvallisesta luopuminen on niin
vaikeaa, moni toivottaa jopa kriisit tervetulleiksi. Ne kun pakottavat tarttumaan toimeen loputtoman suunnittelun tai byrokratiavaelluksen sijaan. Tai luopumaan vanhoista toimintatavoista. Tai hakeutumaan yhteistyöhön. Ehkä tuollaisessa on myös jotain ihmismielelle
ominaista. Kun olosuhteet pakottavat tekemään ratkaisuja, mahdollisiin virheisiin ei tule liitettyä samanlaista häpeäriskiä kuin muutoin.
Voisiko tätä uskaltamisen kynnystä
madaltaa muutoinkin? Kirkon kun
tulisi olla armon yhteisö.
Diakoniaväkeä innosti ja rohkaisi Turussa uuteen myös yli-inno-

vaatioaktivistiksi itseänsä kutsuva
Anssi Tuulenmäki. Hän kehotti aloittamaan uuden kehittämisen kummastelemalla. Kummastelusta siirrytään toimintaan. Meille on tuttua varman päälle pelaava suunnittelukulttuuri, jossa työryhmä
suunnittelee pitkään ja hartaasti.
Esimerkki lapsesta, joka opettelee
kävelemään yritysten ja erehdysten kautta, on kuvaava.
Tuulenmäki kehotti suunnittelemaan kokeilemalla. Uutta ideaa
lähdetään testaamaan pienellä
käynnistyskitkalla. Virheet ovat tällöin jopa tervetulleita, koska niiden
avulla opimme.
Diakoniajohtaja Seppo Sulkko
kertoi päivillä nk. Bikva-arviointityön tuloksista. Ryhmähaastatteluihin perustuvassa menetelmässä
kuunneltiin ihmisten kokemuksia
seurakuntien diakoniatyöstä. Tulokset osoittavat, että diakoniatyössä
osataan kyllä kohdata ihminen.
Ihmiset kertoivat, että kirkon diakoniatyö on ollut heille ainoa paikka,
jossa joku on kuunnellut heitä ja
heidän elämäntarinaansa. Seurakunta on ollut ainoa paikka, jossa
on heidän kanssaan käyty arvostavaa vuoropuhelua. Kehittämistä on
sen sijaan siinä, miten hyvin ihmiset
diakoniatyön tuntevat. Moni ei tiennyt entuudestaan juurikaan mitään,
ja yllättävän paljon ihmisillä on yhä
pelkoja hengellisyysvaateista.

Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaisa Raittila
unelmoi Facebook-kirjoituksessaan
diakoniaviestinnästä, joka yhtä aikaa
kertoo haasteista että kutsuu ihmisiä tekemään asialle jotain: ”Lauttasaaren seurakunnan Facebook-ryhmässä julkaistiin tieto, että turvapaikanhakijat tarvitsevat apua nyt. Kaksikymmentä minuuttia myöhemmin kirkon ovella oli kymmenkunta
ihmistä, joita ei ollut nähty siellä koskaan ennen. Puskaradio kertoi Paavalin seurakunnassa vaatekeräyksen
täyttäneen käytävät. Tuntemattomat työikäiset naiset tulivat ja sanoivat, että antakaas kun me.”
Olemme diakoniassa ja kirkossa
hyvien muutosten äärellä. Kannustetaan toisiamme kummastelemaan ja oppimaan kokeilemalla,
myös virheitä tekemällä.
● KALLE KUUSIMÄKI
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KUVASSA

Tulkaa
Diakonian resurssit vähentyvät. Tämä pakottaa hallittuun
ja hyvin suunniteltuun työn
priorisointiin. On aika miettiä, mihin työn painopisteet
asetetaan ja mitä karsitaan,
sanoo Seppo Sulkko.
Kirkkopalveluiden diakoniajohtaja
Seppo Sulkko antaa diakonian muu
tosprosessiin ilmaista tukea ja työvä
lineitä kiertäessään Suomen seura
kuntia.
”Diakonialla on peiliin katsomista
siinä, että se sanoittaa huonosti työ
tään ulospäin. Jos ihminen etsii tietoa
diakoniasta vaikka nettisivujen kautta,
sitä on usein vaikea löytää.”
”Työtä on vaikea kuvata, koska se
on usein sirpaleista tulipalojen sam
muttamista. Toiseksi jos alamme ko
vasti mainostaa työtämme, saatamme
antaa liikoja lupauksia. Työpaine on
jo nyt kova.”
”Kolmas tekijä siihen, miksei dia
koniakaapista haluta tulla ulos, on
asiakkaiden suojeleminen ongel
mista vaikenemalla. Minusta tämä
on tekosyy. Asenneilmasto muut
tuu, kun ihmiset saavat tietää, mis
tä erilaisissa ilmiöissä on kysymys”,
Sulkko pohtii.
Hän muistuttaa, että diakonia on
olemukseltaan myös ihmisoikeustyötä.
Diakonian täytyisi puolustaa rohkeam
min ihmisarvoa ja yrittää palauttaa se
niille, joilta se on viety.

Johtajan on hallittava
koko taistelukenttä
”On surullista, miten vähän seurakunnan työntekijät ja työmuodot tekevät yhteistyötä, vaikka ne toimivat
usein samojen ihmisten kanssa. On harvinaista herkkua, että työntekijät ja luottamushenkilöt pohtivat
yhdessä, mihin suuntaan vaikka diakoniassa pitäisi mennä. Tämä ei edistä osaamisen ja resurssien
yhdistämistä.”
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Diakonian muuttuvaa toiminta
ympäristöä pitäisi analysoida joka
seurakunnassa tarkasti tutkimus- ja
kokemustiedon avulla. Onko tällai

diakoniakaapista ulos
seen pohdintaan aikaa, kun ihmiset
odottavat oven takana?
Kirkossa eri alojen ammattilaiset
ovat tottuneet tekemään työtään itse
näisesti ja jopa luomaan työnsä sisäl
lön pitkälti itse. Sooloilu ei ole tehokas
ta. Diakoniatyöntekijätkin ansaitsevat
heidän työhönsä perehtyneitä johtajia.
”Joskus joudutaan törmäyskurssille,
kun johdolla ei ole ymmärrystä siitä,
mitä kentällä tehdään. Jos johtaja me
nee liian kauas joukkojen taakse, hän ei
enää tiedä, missä omat ovat.”
Seurakunnissa diakoniajohtajat
osaavat usein johtaa edestä. Heidän
täytyisi mennä myös joukkojen taakse,
jossa voi analysoida taktisia siirtoja ja
millainen taistelutilanne on.
”On osattava olla edessä, kun omia
joukkoja täytyy tukea ja puolustaa, et
teivät työntekijät jää yksin. Mutta on
viisasta tarkastella asioita kauempaa
kin, pois asiakastyön syövereistä. Johta
jan on rakennettava verkostoja ja lisättä
vä ymmärrystään toimintaympäristöstä.”

Diakonia on piikki
seurakunnan lihassa

Monessa seurakunnassa pyöritetään
hyväkuntoisten eläkeläisten kerhoja,
joilla ei Seppo Sulkon mielestä ole vält
tämättä tekemistä diakonian kanssa.
”Vanhuus ei tarkoita, että ihminen
tarvitsee diakonian apua. Monet seu
rakunnan retket, tapahtumat ja ihmi
set, joista diakonia vastaa, kuuluisivat
normaalin seurakuntatyön piiriin.”
Vakava ongelma on se, ettei kirkos
sa aina arvosteta ihmisiä, joiden kans
sa diakonia työskentelee.
”Ellei kirkko toivota tervetulleeksi
niitä köyhimpiä ja heikoimpia samalla
tavalla kuin kaupunginjohtajan ja opet
tajan kaltaista ’parempaa väkeä’, se on
todella falskia.”
Voimavaroja vapautuisi diakonian
kiireellisimpään tarpeisiin, jos nä

mä kirkossakin syrjityt ihmiset vain
osattaisiin kohdata säällisesti. Sen si
jaan vähänkään laitapuolen kulkijoilta
näyttävät tyypit ulkoistetaan diakonian
asiakkaiksi, Sulkko huomauttaa.
”Pelkästään seurakunnan tilojen
käyttöä saa usein perustella kovas
ti, jotta sinne voi viedä tietyn porukan.
Heitä epäillään rikollisiksi, vaikka juu
ri tälle joukolle täytyisi pitää ovet auki
kristillisen näkemyksen mukaan.”
”Diakonia on positiivisessa mieles
sä piikki seurakunnan lihassa. Moni
työntekijä kokee, että he joutuvat tais
telemaan näiden henkilöiden ihmisar
von puolesta myös seurakunnan sisäl
lä. Näin ei pitäisi olla!”

Hädän ääripäät hakusessa

Diakonia auttaa ihmisiä, jotka ovat hä
dän ääripäässä. Seppo Sulkon mukaan
jalkautuvalle ja etsivälle työlle on tarvetta.
”Työntekijöiden pitäisi päästä
enemmän pois toimistosta. Heikoim
massa kunnossa oleva porukka ei jak
sa lähteä itse hakemaan apua. Joissa
kin seurakunnissa on menty päivys
tämään ostoskeskuksiin, asukastupiin
ja kerrostaloaluille, joilla on ongelmia.
Kotikäyntityötäkin pitäisi lisätä.”
”Katiskamummojen” kasvava jouk
ko asuu yksinäisenä neljän seinän sisäl
lä. He eivät ole käyneet vuosiin ulkona
eivätkä koe ehkä enää pärjäävänsä koto
na, mutta kotihoito pitää heitä hengissä.
”On halvempaa ruokkia heidät pie
nessä häkissään kuin järjestää ohjel
maa tai palveluasunto, jossa näkisi
muita ihmisiä. On puppupuhetta, että
jokainen haluaa olla kotona mahdolli
simman pitkään”, Sulkko kritisoi.
Hädän ääripäässä ovat myös nar
komaanit.
Diakonian tukemien nuorten per
heiden joukossa on sukupolvien yli
ulottuvaa huono-osaisuutta yhteis
kunnan normielämän ulkopuolella.
DIAKONIA
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Pitkäaikaistyöttömien ja sairaseläk
keellä olevien joukossa on rutkasti yli
velkaantuneita, pääosin miehiä, jotka
eivät näe toivoa paremmasta.
Ryhmäkeskusteluja hyödyntävässä
Bikva-mallissa näillekin ihmisille on
onnistuttu antamaan toivoa.
”Itsetunnon ja ihmisarvon palaut
tamisessa ja voimaantumisessa aut
taa yhteisöllisyyden kokemus: Minulla
on jokin paikka ja tehtävä. Jos ei muu
ta, niin kaverit kaipaavat, ellen ole pai
kalla. Muutaman hengen mikroyhteisöt,
jotka välittävät sinusta, synnyttävät mehenkeä, yhteistä tekemistä ja jakamista.”

Yksinäinen nuorallakävelijä putoaa

Resurssien vähentyessä diakonia ei voi
toimia ohjelmatoimistona, joka tuot
taa tapahtumia mahdollisimman mo
nille ryhmille. Ihmisiä on aktivoitava
auttamaan itseään, toimimaan ja kan
tamaan toisistaan vastuuta vapaaehtoi
sina ja vertaistukina, Sulkko näkee.
Työntekijän rooli muuttuu valmen
tajan ja mahdollistajan suuntaan.
Vapaaehtoistyö on iso voima
vara diakonialle, mutta auttajan ja
avun saajan kohtaamisen mahdollis
tamiseen tarvitaan reilusti resursse
ja. Vapaaehtoisista on pidettävä hy
vää huolta.
Yhteiskunta purkaa päihde- ja mie
lenterveyspalveluita, vanhusten ja
vammaisten huoltoa. Tämä tulee kal
liiksi, kun ihmiset putoavat pohjalle,
Seppo Sulkko varoittaa.
”Ihmiset sinnittelevät, kunnes he
joutuvat vaikeuksiin. He ovat olleet
kuin nuorallakävelijöitä, jotka ovat juu
ri pärjänneet tukitoimilla. Kun ne ote
taan pois, he putoavat nuoralta.”
Priorisointia ja työn uudelleen or
ganisointia tarvitaan, jotta kaikista hä
dänalaisimpia saadaan autettua.
● JANNE VILLA

Keskustasta kohti asuin
Lahdessa diakoniatyö toimii nyt aiempaa enemmän alueilla: siellä, missä ihmiset asuvat ja elävät.
”Keskustaan tuleminen on monelle asiakkaalle myös taloudellinen kysymys”, kertoo diakonia- ja
sairaalasielunhoidon johtaja Petri Määttä.
Uudistuksen taustalla on hallintora
kenneselvitys, joka tehtiin vuonna
2012. Tuolloin pohdittiin, yhdistet
täisiinkö Lahden seurakunnat vai jat
kaisivatko ne toimintaansa seurakun
tayhtymänä. Seurakuntayhtymän malli
todettiin toimivaksi. Selvitystyössä tuli
esiin kuitenkin uudistustarpeita, esi
merkiksi miten seurakunnat toimivat
ja näkyvät alueillaan.
”Seurakuntien työtä päätettiin
suunnata aiempaa enemmän niiden
alueille: sinne, missä ihmiset asuvat ja
elävät”, toteaa Petri Määttä.
Viime kevääseen asti diakoniatyön
tekijöiden työtilat sijaitsivat keskus
tassa, Mariankadulla. Nyt ne ovat eri

puolilla kaupunkia, paikallisten seura
kuntien tiloissa.
Määttä jatkaa, että työntekijät oli
vat toki toimineet alueilla ennenkin.
Diakoniatyössä oli kuitenkin huo
mattu, että vähävaraiselle asiakkaalle
keskustaan matkustaminen saattoi olla
taloudellinen kysymys. Liikkuminen
oli hankalaa myös esimerkiksi joille
kin ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille.
Diakoniatyössä havahduttiin myös
siihen, että asiakkaiden määrä oli las
kusuunnassa. Samaan aikaan pitkäai
kaistyöttömyys kaupungissa oli kuiten
kin lisääntynyt ja yhä useampi joutui
turvautumaan säännöllisesti toimeen
tulotukeen. Jotain uutta täytyi kokeilla.
Lahden seurakuntayhtymä koos
tuu nyt viidestä paikallisesta seu
rakunnasta. Nastolan seurakunta
liittyi yhtymään vuoden alusta
kuntaliitoksen yhteydessä.

Uusia näkökulmia työhön

Muutoksen vaikutuksia vielä
kuulostellaan. Määttä on kui
tenkin saanut varovaisen myön
teistä palautetta työntekijöiltä.
Seurakuntien eri työalojen työn
tekijät ovat nyt enemmän tekemi
sissä toistensa kanssa ja he ovat
pystyneet hyödyntämään tois
tensa osaamista.
”Esimerkiksi aamukahvipöy
tien keskusteluissa on löytynyt
uusia yhteistyömalleja ja näkökul
mia työhön. Yhteistyötä eri työ
muotojen välillä painotetaan nyt
aiempaa enemmän kaikessa toi
minnassa.”
DIAKONIA
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Eri seurakuntien ja diakoniatyön
tekijöiden yhteistyöstä on myös tär
keää huolehtia. Diakoniatyöntekijöil
lä on edelleen säännölliset kokoukset,
joissa he käyvät läpi omaan työalaansa
liittyviä asioita sekä suunnittelevat yh
teisiä tehtäviä.
Resurssit ja työntekijärakenne seura
kunnissa määräytyvät niiden jäsenmää
rän mukaan, ja tämä luo haasteita työ
hön. Asuinalueet eroavat toisistaan pal
jonkin siinä, minkä ikäistä väestöä niis
sä asuu ja millainen niiden sosiaalinen ti
lanne on. ”Tämä vaatisi nykyistä suurem
paa joustavuutta työntekijärakenteeseen.”

Sosiaalitoimi ja diakoniatyö
tiiviissä yhteistyössä

Diakoniatyö on mukana useissa ver
kostoissa. Se tekee tiivistä yhteistyötä
mm. kaupungin sosiaalitoimen ja kol
mannen sektorin toimijoiden kanssa.
Asiakkaita ohjataan tarvittaessa so
siaalitoimeen ja sosiaalitoimesta dia
koniatyöhön. Diakoniatyössä on tul
lut esiin se, että osa asiakkaista ei tie
dä, mihin tukiin heillä on oikeus, ja ne
saattavat jäädä hakematta.
Lahdessa on paljon työttömyyttä
ja pienituloisia eläkeläisiä. Heillä on
usein taloudellisen ahdingon muka
naan tuomia ongelmia.
”Meillä oli kaupungin sosiaalityön
tekijöiden kanssa juuri yhteinen ko
koontuminen. Perustoimeentulotuen
maksaminen siirtyy ensi vuoden alusta
Kelan tehtäväksi ja keskustelimme sii
tä, miten tämä vaikuttaa työhömme. ”
”Samalla pohdimme myös keinoja,
joilla voisimme vähentää yksinäisyyttä

Ti a- M ar i a Lehto

alueita
ja osattomuutta kaupungissamme: mit
kä ovat yhteistyömme roolit ja rajat?”
Myös seurakunnat antavat talou
dellista apua talousvaikeuksissa ole
ville. Seurakunnilla on mahdollisuus
käyttää joissakin tilanteissa laajem
paa harkintavaltaa kuin sosiaalitoimel
la. Diakoniatyön taloudelliset resurs
sit ovat kuitenkin rajalliset. Pääperiaate
on, että diakoniatyön antama apu olisi
kertaluontoista.
Määttä korostaa sitä, että diakonia
työssä ihmisen elämäntilannetta kar
toitetaan kokonaisvaltaisesti ja häntä
yritetään auttaa pääsemään tilantees
taan eteenpäin.

Vapaaehtoistyö ja virkistystoiminta tukevat ikääntyviä

Diakoniatyö ja sairaalasielunhoito on
yhdistetty Lahdessa yhteiseksi yksi
köksi. Lahdessa ikääntyvän väestön
osuus on suuri ja kasvaa edelleen.
”On laskettu, että vuonna 2030
neljäsosa lahtelaisista on eläkeläisiä.”
Kaupungin taloudelliset resurs
sit ovat niukat, eikä muutosta parem
paan ole juuri näkyvissä. Diakoniatyö
järjestää ikäihmisille monentyyppistä
virkistystoimintaa kaikkien seurakun
tien alueella. Keskustassa sijaitseva
Marian Kammarin kahvila on avoinna
joka päivä. Seurakuntien leireillä ja ret
killä on suuri merkitys mm. niille, joilla
ei ole varaa tai muuten mahdollisuutta
lähteä lomamatkoille. Määttä nimeää
ikääntyvien yleiseksi ongelmaksi yksi
näisyyden.
Diakoniatyö järjestää ja koordi
noi vapaaehtoistyötä mm. ikäänty
vien tueksi. Vapaaehtoistyö tarjo
aa myös mielekästä toimintaa ihmisil
le, joilla on halua ja aikaa auttaa muita.
”Vapaaehtoistyöntekijöinä toimii erilaisia
ihmisiä, erilaisilla taustoilla. Perustavaa
työssä on halu olla lähimmäinen toiselle.”

Petri Määttä muistuttaa, että ihmiset voivat auttaa lähimmäisiään pienilläkin teoilla.

Eräs työmuoto on Liikuntaystä
vä-toiminta. Vapaaehtoiset käyvät ul
koilemassa ikäihmisten kanssa, jotka
eivät pysty liikkumaan yksin ulkona.
Asiakkaita ohjautuu toimintaan pit
kälti kaupungin sosiaali- ja terveys
toimen kautta.
Osa tekee vapaaehtoistyötä sairaala
sielunhoidon ohjaamana. Määttä sanoo
olevansa ilahtunut ja yllättynytkin siitä,
miten moni vapaaehtoinen on halunnut
lähteä mukaan saattohoitotyöhön.
Määttä painottaa, että vapaaehtoi
sen on tärkeää saada työhönsä riittä
vä tuki. Seurakunnat järjestävät vapaa
ehtoisille koulutuksen, työnohjausta
sekä purkutilanteita.

Miten tavoittaa
eniten apua tarvitsevat?

Diakoniatyössä pohditaan paljon sitä,
miten tavoittaa eniten apua tarvitsevat
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ihmiset: he eivät useinkaan pysty hake
maan apua omin voimin. Määttä ker
too, että kyse ei ole aina köyhyydestä.
Varakaskin voi kärsiä esimerkiksi so
siaalisesta osattomuudesta.
”Olen miettinyt, pitäisikö järjestää
kampanja. Ihmisiä rohkaistaisiin otta
maan diakoniatyöhön yhteyttä, kun he
näkevät esimerkiksi naapurinsa olevan
avun tarpeessa.”
Määttä pohtii, että yksityisyyden
suoja on hyvä asia, mutta joskus sen
kunnioittaminen voi mennä Suomessa
liiankin pitkälle. Hän toivoisi diakoni
sen ajattelutavan leviävän laajalle: ihmi
set voivat auttaa lähimmäisiään pienil
läkin teoilla nähdessään avun tarvetta.
Määttä viittaa Raamatun kerto
mukseen laupiaasta samarialaisesta.
”Jeesus opetti, että lähimmäinen on
se, joka osoittaa laupeutta.”
● TIA-MARIA LEHTO

SOTE-UUDISTUS ei
”Kirkolla ei ole erityistä pelättävää sote-uudistuksessa, paitsi että muutosta pitää sietää.
Diakoniatyötä tarvitaan entistä enemmän ja sen kannattaa toimia tiiviissä yhteistyössä sosiaalija terveysalan toimijoiden kanssa”, sanoo kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Annika
Saarikko.
Suomessa on Annika Saarikon mukaan
muodostunut konsensus siitä, että sosi
aali- ja terveyspalvelut täytyy uudistaa.
”Hyvinvointierot kasvavat, mikä
näkyy diakoniankin kautta selkeäs
ti. Meillä on sukupolvien yli siirtyvää
osattomuutta sekä ongelmien ja palve
luiden kasautumista samoille väestö
ryhmille”, Saarikko toteaa.
Terveyserot kasvavat myös Suomen
eri alueiden välillä, mikä liittyy palve
luiden saatavuuteen.
Sote-integraation lähtökohtana on
korjata nykytilanteen ongelma: erilai
set toisiaan tukevat palvelut ovat tar
jolla hyvin sirpaleisesti.
Perusterveydenhuolto ja erikoissai
raanhoito toimivat liian erillään toisis
taan. Tieto ei aina kulje terveyskeskuk
sesta sairaalaan. Myös terveydenhuol
lon ja sosiaalitoimen pitäisi tehdä lä
heisempää yhteistyötä.
”Väestö ikääntyy ja syntyvyys on
hyvin alhaista. Tämä on vakava yhtälö.
Kustannuskäyrää on taitettava.”

Jatkuuko tuskien taival

”Sote-uudistuksen suunnittelu on ollut
tuskien taival eikä erityisen kunniakas
polku”, Annika Saarikko myöntää.
Useiden hallitusten ja monien vai
heiden jälkeen on päädytty maakun
tapohjaiseen malliin, jossa Suomi jae
taan 18 sote-alueeseen. Vaativin eri
koissairaanhoito keskitetään viiteen
alu
eeseen yliopistollisten keskussai
raaloiden ympärille.
Jatkossa kunta ei enää järjestä näi
tä palveluita vaan rahojen käyttämises

tä päättää maakunta, joka taas saa ra
hansa valtiolta.
”Tämä vaatii uudenlaista ajattelua
kunnalta, kun sote-viuluista vastaakin
maakunta. Sotessa pyritään siihen, että
kunnalla on intressi satsata kuntalais
ten hyvinvointiin jo ongelmia ennalta
ehkäisevästi.”
Lenkkipolut kannattaa pitää kun
nossa ja hiekoittaa, ettei tule lonkka
murtumia. Nuorisotilat on syytä pitää
auki, jotta joku ottaa putoamisvaaras
sa olevista nuorista kopin. Eläkeläisille
kannattaa jakaa liikuntaseteleitä, jotta
he pitävät itsensä kunnossa, Saarikko
antaa esimerkkejä.

Menkää vaikuttamaan rohkeasti

Seurakunnat ovat jatkossakin tärkeitä
tekijöitä ihmisten hyvinvoinnin edistä
misessä, Annika Saarikko uskoo.
”Diakonia on usein mukana korjaa
vassa vaiheessa, kun moni asia on jo
mennyt pieleen, mutta diakonia tekee
myös ennaltaehkäisevää työtä.”
Kirkon edustajien kannattaa olla
aktiivisia maakunnissa soten valmiste
luorganisaatioissa.
”Kannustan seurakuntia tuomaan
vahvasti osaamisensa ja näkemyksensä
valmistelutyön tueksi. Menkää rohkeas
ti mukaan vaikuttamaan niihin piireihin,
joissa uudistuksia suunnitellaan!”
Kirkko on ollut poikkeuksellisen
osaava sairaalasielunhoidon ja perhe
neuvonnan kaltaisten erityispalvelui
den tuottamisessa, Saarikko kiittää.
”Kirkon erityisosaamista hyödynne
tään varmasti jatkossakin. Sairaalasie
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lunhoidosta sopiminen siirtyy kuntien
sijaan maakunnille. Perheneuvonnan
järjestämistä selvitetään parhaillaan.”
Kansanedustaja haluaa häivyttää
muutokseen liittyviä huolia.
”Sosiaali- ja terveystoimen palkan
maksaja muuttuu maakuntien tasolle,
mutta sama tuttu sosiaalityöntekijä te
kee yhä töitä samassa työpisteessä – ja
on edelleen diakoniatyöntekijän lähei
nen yhteistyökumppani.”

Epävarmuutta on siedettävä

Sote-lait ovat lausuntokierroksella.
Eduskunta aloittaa ensi vuonna soten
käsittelyn. Vuonna 2019 sote voidaan
aloittaa.
Lähtökohtaisesti kaikki maakunnat
toteuttavat samaa mallia, mutta alueen
erityispiirteet voi jokainen huomioida
palvelulupauksessaan väestölle, Saa
rikko selvittää.
”Diakoniatyöntekijät ovat mukana
ihmiselämän isoissa murroskohdissa,
surun tai työttömyyden kohdatessa ja
kun ihminen etsii suuntaansa ja hänel
lä on paljon kysymyksiä ja vähän vas
tauksia.”
”Tämä on ehkä ontuva vertaus, mut
ta olen aistinut soten maakuntauudis
tuksessa jotain samanlaista kuin sii
nä tilanteessa, missä diakonia on tot
tunut toimimaan. Meidän pitää sietää
hirveästi epävarmuutta. Kaikkiin ky
symyksiin ei ole vastauksia, eikä sotesysteemi ole täydellinen ainakaan heti.”
”Muutoksen tuoman epävarmuu
den sietämiseen liittyy paljon epämu
kavuutta. Nykytilanne on kuitenkin

uhkaa kirkon työtä
kallis ja sietämätön. Kyllä sotesta hyvä
tulee. Meidän täytyy vain uskoa siihen
ja puhaltaa yhteen hiileen. Uudistuk
sen parhaat vaikutukset tulevat vasta
kymmenen vuoden kuluttua.”

Diakonia paikkaa
systeemin aukkoja

Sotekeskustelussa Annika Saarikko
haluaa nostaa esiin eritoten vanhus
tenhoidon ja ikäihmisten kohtelun yh
teiskunnassa.
Monet läheiset kokevat, ettei hei
dän omaisiaan kohdella hyvin. Lähi
hoitajat ja sairaanhoitajat tuntevat riit
tämättömyyttä nykyisillä resursseilla.
”Toivon, että seurakuntien työnte
kijöiden ja vanhustenhoidon yhteistyö
lisääntyisi. Kirkko osaa organisoida
myös vapaaehtoistyötä ja lähimmäi
senrakkautta, joita tarvittaisiin enem
män ikäihmisten hoivaamisessa.”
Yhteiskunnassa on purettu laitos
valtaisuutta. Pyrkimyksenä on, että
vanhus voisi asua mahdollisimman pit
kään omassa kodissaan.
”Kirkolla ja diakonialla voi olla iso
rooli ikäihmisten kotona asumisen tu
kemisessa. Tämä ei tarkoita sitä, että
yhteiskunta voisi jättää aukkoja, joita
paikataan yksityisten ihmisten hyvyy
dellä. Tiedän, että diakoniatyö paikkaa
jo joitakin aukkoja, jotka kunnan tulisi
hoitaa, enkä ole siitä päättäjänä ylpeä.”
”Lain vaatimat velvoitteet on hoi
dettava julkisen järjestelmän piirissä,

mutta hoitotyön ulkopuolisessa vä
littämisessä ja ihmisten kohtaamises
sa on paljon parannettavaa”, Saarikko
linjaa.
Hän tunnustaa joutuneensa teke
mään kansanedustajana päätöksiä, joi
ta ei ole ollut helppo tukea. Hallituk
sen säästöt sosiaali, terveys ja kou
lutuspolitiikassa ovat kirpaisseet.
”Hyvinvointiyhteiskunnan
puolustajan tekee tänään kipeää
olla politiikassa mukana, mut
ta koviakin päätöksiä on tässä
taloustilanteessa pakko tehdä.”
● JANNE VILLA

”Arvostan suuresti kirkon työtä”,
sanoo Annika Saarikko, joka on
ollut lapsesta lähtien aktiivisesti
mukana seurakunnan toiminnassa.
Hän on työskennellyt Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä sekä
Kirkkohallituksessa tiedottajana
ja kirkon lapsi- ja nuorisotyön
neuvottelupäivien projektisihteerinä.
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Muuttuva toimintaympäristö – haaste
Muutosten pyörteet ovat viime vuosina ravistelleet suomalaista yhteiskuntaa.
Murrosvaihe on haastanut myös yhteiskunnalliset instituutiot etsimään uusia toimintatapoja.
Kuntien sosiaalityön ja kirkon dia kin kevään 2015 kuluessa voimaan as
koniatyön toimintaympäristö on pit tuneen uudensosiaalihuoltolain koet
kälti yhteinen. Opinnäytetyöni tavoit tiin muuttavan sosiaalityön käytäntö
teena oli kartoittaa, millaisia koke jä kerta heitolla niin paljon, että yh
muksia Kokkolan kaupungin sosiaa teistyön kehittämiseen muiden toimi
lityöntekijöillä on yhteistyöstä seura joiden kanssa ei riittänyt voimavaroja.
kunnan diakoniatyön kanssa. Erityi ”Tapahtuu niin isoja lakimuutoksia…
sesti olin kiinnostunut toimintaympä että lokerikko on täynnä täälä… ei oi
ristön muutoksista ja niiden mahdol kein viritellä mitään uutta…” totesi eräs
lisista vaikutuksista yhteistyöhön, se haastateltavista. Jatkuvat muutokset ja
kä siitä, miten yhteistyötä muutosten
niiden aiheuttama stressi koettiinkin
keskellä voitaisiin kehittää. Opinnäyte yhteistyön osalta suurimmaksi uhkaksi.
työtäni varten haastattelin kevään 2015
Toisaalta nykyinen sosiaalihuolto
kuluessa kuutta Kokkolan kaupungin
laki velvoittaa sosiaalityöntekijöitä yh
sosiaalihuollon eri sektoreilla työsken teistyöhön myös muiden kuin viran
televää sosiaalityön ammattilaista.
omaistoimijoiden kanssa. Yhteistyö ei
ole enää vapaavalintainen vaihtoehto.
Lakimuutokset haastavat
Lakiin kirjatun asiakaslähtöisyyden
Haastattelemilleni sosiaalityönteki haastatellut arvioivat lisäävän tarvetta
jöille toimintaympäristön muutok tarjota sosiaalihuollon asiakkaille uusia
set asettivat suuren haasteen. Eten palveluvaihtoehtoja ja näin laajentavan

Diakoniatyöntekijä Johanna Rönnkvist, diakoniatyöntekijä Aila Viiperi, johtava diakoniatyöntekijä Camilla
Honkala, diakoniatyön johtok. pj. Johanna Paloranta, diakoniatyöntekijä Lea Wentin, johtava sos. työntekijä
Risto Vähämaa Kokkolan kaupunki, diakoniatyöntekijä Mervi Keränen. Kuvasta puuttuu diakoni, toiminnanohjaaja Taina Lamminen.
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yhteistyöverkostoa. Uusien toimijoi
den nähtiin rikastuttavan hyvinvoin
tityön kenttää. Työnjaosta, osapuolten
toimintatavoista ja tavoitteiden aset
telusta olisi kuitenkin lähtökohtaisesti
päästävä yhteisymmärrykseen.
Toinen keskeinen yhteistyöhön vai
kuttava, lähitulevaisuudessa tapahtuva
lakimuutos oli haastateltavien mukaan
perustoimeentulon siirtyminen Kelan
hoidettavaksi. Muutoksen myötä pää
töksenteko siirtyy etäälle toimeentulo
tukiasiakkaista. Sosiaalityöntekijät ar
vioivat tämän lisäävän painetta dia
koniatyön suuntaan etenkin silloin, jos
toimeetulotukipäätös syystä tai toises
ta viivästyy.

Voimavarat vähenevät,
käytännöt muuttuvat

Haastateltavat näkivät sosiaalityön
tarpeen yhteiskunnassa lisäänty
vän. He olivat huolestuneita kasva
vista työttömyysluvuista, yhteiskun
nan kahtiajakautumisesta ja sosiaalis
ten ongelmien ylisukupolvistumises
ta. Myös väestön ikärakenteen muu
toksen nähtiin asettavan sosiaalityöl
le ison haasteen ikääntyneiden palve
lutarpeen kasvaessa. Sosiaalisen eri
arvoistumiskehityksen yhteiskunnas
sa arvioitiin jatkuvan eikä siihen kat
sottu voitavan vaikuttaa: ”…yhteiskun
nan talous menee siihen suuntaan, et
tä se väkisinkin eriyttää”, kiteytti eräs
haastateltava.
Muuttuvassa toimintaympäris
tössä sosiaalityöntekijät toivoivat dia
koniatyöltä tukea ja osallisuutta eten
kin asiakkaiden henkiseen kannatte
luun. Diakoniatyöntekijöiden ammatti

vai mahdollisuus?
taitoon luotettiin, ja heillä arveltiin ole
van enemmän aikaa ihmisten kuunte
luun ja psyykkiseen tukemiseen. Käy
tännössä sosiaalityöntekijät eivät kui
tenkaan aktiivisesti olleet yhteydessä
diakoniatyöntekijöihin, vaikka omat
resurssit asiakkaan kokonaisvaltai
seen auttamiseen tuntuivat riittämät
tömiltä. Yhteistyömahdollisuus ei ar
jen työssä ”tullut mieleen”, asiakas ei it
se ottanut asiaa puheeksi tai sosiaali
työntekijät eivät tunteneet seurakun
nan diakoniatyöntekijöitä.
Julkinen hallinto on tänä päivänä
ison haasteen edessä. Palvelut on tuo
tettava yhä pienemmillä resursseilla
koko ajan tehokkaammin. Talous on
toiminnan keskiössä. Vähenevien voi
mavarojen todellisuudessa sosiaalityön
käytäntöjä joudutaan haastateltujen
arvion mukaan muokkaamaan ja toi
mintaa sopeuttamaan resursseja vas
taavaksi. Tässä yhteydessä diakonia
työn perinteikäs työmuoto, ryhmätoi
minta, nousi esille. Yksi haastatelluista
pohtikin mahdollisuutta kokeilla ryh
mämuotoista toimintaa yhteistyössä
diakoniatyön kanssa. Näin hänen mu
kaansa voitaisiin hyödyntää kumman
kin toimijan osaamista ja kokemusta
sekä tarjota asiakkaille uusia palvelu
vaihtoehtoja.

Yhteisen pöydän ääreen

Sosiaalityön ja diakoniatyön välinen
yhteistyö koettiin varsin löyhäksi. Poik
keuksena nähtiin niin sanottu avustus
jaosto, joka säännöllisesti kokoontuu
arvioimaan yhteisten asiakkaiden ti
lannetta. Jaostossa ovat mukana sekä
diakoniatyön-, sosiaalityön- että dia
koniatyön johtokunnan edustajat. Kok
kolassa tämän tyyppisestä toiminnas
ta on vuosien kokemus, ja se on koet
tu tuloksiltaan varsin hedelmälliseksi.

Yhteistyön kehittämisen osalta
parhaimmaksi ratkaisuksi haastatel
tavat näkivät sosiaalityöntekijöiden ja
diakoniatyöntekijöiden välisen tapaa
misen. Tapaamisella nähtiin olevan
useita yhteistyötä parantavia ulottu
vuuksia. Yhteydenoton diakoniatyön
tekijään uskottiin helpottuvan, jos tä
mä olisi entuudestaan tuttu. Tapaami
sen nähtiin mahdollistavan työnjaol
lisen keskustelun sekä tuovan yhteis
työhön suunnitelmallisuutta ja jatku
vuutta. Keskustelua toivottiin kum
mankin osapuolen työn sisällöistä ja
periaatteista. Tapaamisen kautta us
kottiin ymmärryksen toisen osapuolen
toimintaa kohden lisääntyvän, kump
panuuden tunteen kasvavan ja eten
kin luottamuksen vahvistuvan. Moni
alaista yhteistyötä koskevissa selvityk
sissä näiden tekijöiden onkin todettu
olevan toimivan yhteistyön kulmakiviä.
Sosiaalityön toimijoiden ja dia
koniatyöntekijöiden välinen tapaami
nen toteutui lokakuussa 2015. Molem
mat osapuolet olivat hyvin edustettui
na, ja paikalla oli myös sosiaali- ja ter
veystoimen keskeisiä virkamiehiä. Vir
kamiesten puheenvuoroissa korostui
vat pitkälti samat asiat kuin sosiaali
työntekijöiden haastatteluissa: mitta
vien muutosten ja vähenevien resurs
sien todellisuudessa yhteistyön lisää
minen eri toimijoiden välillä on välttä
mätöntä. Tapaaminen oli osallistujien
mielestä onnistunut ja yleisesti toivot
tiin, että siitä tulisi pysyvä käytäntö.

Tukea muutosprosesseihin

Työelämässä tänä päivänä vain muu
tos tuntuu olevan pysyvää. Muutos on
prosessi, joka toisaalta haastaa, toisaal
ta antaa mahdollisuuksia. Opinnäyte
työtäni varten haastattelemani sosiaali
työntekijät kokivat kuitenkin jatkuvien
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muutosten syövän pohjaa yhteistyön
kehittämiseltä diakoniatyön kanssa.
Muutosprosesseista huolimatta
sosiaalityöntekijät suhtautuivat diako
niayhteistyöhön myönteisesti. Voima
varoja haluttiin yhdistää ja keskinäistä
vuorovaikutusta lisätä. Aikaisempien
selvitysten mukaan kunnissa on val
miutta ja halua yhteistyön tekemiseen
eri alojen asiantuntijoiden välillä. Kes
keinen yhteistyön onnistumisen edel
lytys on henkilöstön motivaatio ja si
toutuminen uusien toimintatapojen ja
asenteiden oppimiseen. Tämä puoles
taan edellyttää hyvää johtajuutta sekä
henkilöstön hallinnollista, henkistä ja
myös taloudellista tukemista.
● ANNE KELLOSALO
Sairaanhoitaja (AMK)-diakonissa
Kokkola
Artikkeli perustuu kirjoittajan
opinnäytetyöhön ”Vain muutos on
pysyvää – kokemuksia diakoniayhteistyöstä
sosiaalityön näkökulmasta”
Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Pieksämäki 2015

Aarne Kiviniemi:

Ihmistä on autettava kokonais
Sininauhasäätiö on pyrkinyt auttamistyössään entistä kokonaisvaltaisempaan otteeseen.
Aarne Kiviniemen mielestä sote-uudistus kannustaa parhaimmillaan kehittämään palveluja
ja auttamistyötä nykyistä tiiviimpänä kokonaisuutena. Kirkon diakoniatyössä tulee satsata
heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen ja tarjota ehdotonta rakkautta.
– Vaikeuksissa olevaa ihmistä on tär
keää auttaa kokonaisvaltaisesti. Usein
vaikeaan tilanteeseen joutuneella on
monia erilaisia elämänhallinnan ongel
mia, esimerkiksi päihde- ja muita riip
puvuusongelmia, mielenterveysongel
mia tai oppimishäiriöitä. Nämä ongel
mat kasautuvat turhan helposti möy
kyksi, jota kukaan ei lähesty kokonais
valtaisesti, Sininauhasäätiön toimitus
johtaja Aarne Kiviniemi toteaa.
Ihmisille annettu apu on kuitenkin
ollut usein sektorikohtaista. Kiviniemen
mukaan useilla aatteellisilla järjestöillä
on vahvistunut erityisesti viimeisen
kymmenen vuoden aikana ajatus siitä,
että auttamismallien pitää muuttua.
– Perinteinen malli, jossa ihmi
sen ongelmat pilkotaan osiin, on tul
lut tiensä päähän. Esimerkiksi me jär
jestötyöntekijät olemme nähneet arki
sessa työssämme, miten ihminen pyö
rii palvelujärjestelmän rattaissa ja jou
tuu kulkemaan luukulta toiselle.
– Resursseja menee paljon hukkaan,
jos jokainen tekee työtään lähinnä
oman organisaationsa näkökulmasta
käsin. Silloin kukaan ei ota kokonais
vastuuta. Tämä on kestämätön tilanne
sekä resurssien että autettavien ihmis
ten kannalta.
Järjestökentän toimijat ovat pyrki
neet vaikuttamaan asiassa myös rahoit
taviin tahoihin. Kiviniemen mukaan
kysymys on ollut kuitenkin pitkästä
prosessista.
– Kokonaisvaltaisuuden ajatusta ei
ole ollut helppoa viedä eteenpäin. Esi
merkiksi järjestöjen rahoitusjärjes

telmä sekä palvelujen kilpailutukset
karsinoivat edelleen liian usein järjes
töjä toimimaan tarkasti tietyllä sekto
rilla tai kehittämään yhtä tiettyä irral
lista palvelumuotoa.

Sote tuo toivoa

Kiviniemi toteaa tuoreen sote-uudis
tuksen antavan paljon toivoa parem
masta tuodessaan eri sosiaali- ja
terveysalan työtekijöitä yhteen.
– Nykyisessä taloudellisesti tiukassa
tilanteessa päättäjät ovat oivaltaneet,
että asiat voidaan tehdä kustannus
tehokkaammin ja samalla vaikutta
vammin.
Kiviniemi muistuttaa, ettei pelkkä
rakenne tai systeemi takaa mitään. Rat
kaisevaa on käytännön toteutus.
– Yksittäisten eri alojen ammatti
laisten pitää toimia nykyistä avoimem
massa yhteistyössä. Meillä Suomessa
on tässä asiassa opettelemista. Raken
teilla, johtamisella ja ylätason päätök
senteolla voidaan kuitenkin vaikuttaa
paljon. Uudistuksen toimivuus mita
taan lopulta aina asiakastason tuloksilla.
Kiviniemen mukaan monilla paik
kakunnilla on tehty jo aiemmin hyvää
yhteistyötä, jonka myötä ihmisiä on
pystytty auttamaan kokonaisvaltaisesti.
– Tarvitaan kuitenkin nykyistä laa
jemmin vahvoja asiakaslähtöisiä pro
sesseja, joilla varmistetaan esimerkiksi
se, että sosiaalityön ja terveydenhuol
lon ammattilaiset asettavat yhdessä
tavoitteet sote-työlleen. Onneksi
useat ovat nähneet muutoksen välttä
mättömyyden. Asiaan ei olla kuiten
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kaan riittävän useilla työpaikoilla tar
tuttu, koska prosessi on tuntunut liian
vaikealta. Sote-integraation keskeinen
onnistumisen edellytys on, että sosiaalija terveysalan ammattilaiset löytä
vät toisensa ja työtä tehdään yhdessä
yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Diakoninen armonviesti

Monesti ihmisiä jaetaan julkisessa kes
kustelussa hyvä- ja huono-osaisiin jo
pelkän asuinpaikan tai vanhempien
koulutus- ja ansiotason perusteella.
Kiviniemi muistuttaa, että myös niin
sanottujen hyvien perheiden lapset
voivat ajautua elämässään ongelmiin.
– Vaikka perheellä menisi ulkoi
sesti hyvin, lapsi voi myöhemmin syr
jäytyä. Lapsen henkiset valmiudet voi
vat romuttua, jos hänellä on kotonaan
ongelmia.
Kiviniemen mukaan taustalla voi
olla esimerkiksi vanhempien päihde
ongelma.
– Tilastojen mukaan joka kymme
nes on kasvanut ympäristössä, jossa
päihteitä on käytetty haitallisesti. Van
hemmat voivat menestyä työelämäs
sään ja olla vaikka johtavassa asemassa,
mutta päihdeongelmainen koti ei silti
tarjoa turvallista kasvualustaa.
Tutkimusten mukaan reilulla 90
prosentilla syrjäytymisen syyt löytyvät
lapsuuden turvattomuudesta.
– Näillä syrjäytyneillä ei ole ollut
lapsena yhtään turvallista aikuista,
johon olisi voinut kiinnittyä ja jonka
kautta olisi saanut kokea turvaa. Syr
jäytyneeltä puuttuu ajatus siitä, että

valtaisesti
hän on tärkeä ja kelpaa. Myöhemmin
moni hakee tähän apua esimerkiksi
päihteistä. Sininauhasäätiö auttaa osal
taan näitä aikuisikään ehtineitä löytä
mään terveen itsetunnon.
Kiviniemi toteaa, että kirkon
ansaitsemattoman armon julistami
sen uskottavuus mitataan konkreettis
ten ihmisarvotekojen ja itsensä likoon
laittamisen kautta.
– Ajattelen siten, että kirkon pitää
yhteisönä tarjota teologiaa ja evan
keliumia, jonka viestinä on: sinä kel
paat, olet arvokas juuri sellaisena kuin
sinä olet, eikä sinun tarvitse muuttua
yhtään mitenkään. Tämä on diakoni
nen armonviesti.
– Sen sijaan viestinä ei pidä olla:
sinun pitää muuttua. Monella syrjäy
tyneellä on ollut lapsesta asti kokemus
siitä, että hän ei kelpaa. Ei toisille, eikä
missään tapauksessa Jumalalle. Tällai
selle ihmiselle pitää tarjota ehdotonta
rakkautta. Ja kaikki kaikessa on se, että
kirkon julistus ja teot ovat täsmäl
leen samassa suunnassa. Muuten kir
kon uskottavuus ehtymättömän armon
julistajana murenee pahasti.

Ihmisarvoisia tekoja

Kiviniemen mielestä kirkon diakonian
pitäisi olla ennen kaikkea yhteiskun
nassa kaikkein heikommassa asemassa
olevien ihmisten auttamista ehdoitta.
– Diakonian identiteetistä on
käyty iät ja ajat keskustelua sekä kir
kon että muiden diakoniatoimijoiden
keskuudessa. Turhan usein diakonia
työn resursseja kohdistetaan niille,
jotka ovat helpommin autettavissa.
Tästä esimerkkinä sinänsä ansioitunut
perhekerhotoiminta. Keskiluokkaisiin
hyväosaisiin perheisiin kohdistuva toi
minta ei ole diakoniaa.
Kiviniemen mukaan diakonian
strategisen suunnan tarkistamisessa

yksi vaihtoehto on se, että vaikeim
massa tilanteessa olevien auttaminen
siirretään diakonisille yhdistyksille ja
säätiöille.
– Ne voisivat tuottaa diakonisia pal
veluja yhteiskunnan lisäksi myös kir
kolle. Samalla seurakunnan diakonia
työssä voitaisiin keskittyä muihin koh
deryhmiin. Paikallisesti tällaista työn
jakoa onkin jo toteutettu.
Kiviniemi toteaa, että kyselytutki
musten mukaan suomalaiset odottavat
kirkon kohdistavan nykyistä enemmän
resursseja vaikeassa tilanteessa olevien
ihmisten auttamiseen, satsaavan ylipää
tään diakoniatyöhön sekä olevan mer
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kittävä sosiaalinen toimija ja vaikuttaja.
– Käsittääkseni kirkon sisällä diako
nia nähdään edelleen yhtenä työalana.
Diakonian tulisi olla koko kirkon toi
minnan läpileikkaava keskeinen identi
teetti, eikä työmuoto, jonka tietty osa
työntekijöistä hoitaa.
– Usein puhutaan siitä, että kirkko on
ihmiselle se viimeinen luukku ja paikka,
josta apua saa. Tämän toteutumisessa
mitataan kirkon diakoniatyön uskotta
vuus. Kirkolla on arkkipiispa, joka pitää
ansiokkaasti esillä ihmisarvopuhetta.
On välttämätöntä, että puheiden lisäksi
kirkko osoittaa vahvoja ihmisarvotekoja.
● JUHANA UNKURI

Institutionaalinen diakonia ja seurakuntadiakonia

löysivät toisensa S

Etelä-Saksan Baijerissa
diakonian kattojärjestön
Diakonisches Werkin
ammatillinen, institutio
naalinen diakonia ja seura
kuntadiakonia vetävät
yhtä köyttä. Yhteistyö
sai kipinän vuoden 2006
kirkolliskokouksessa, jonka
pääteemoihin kuului
institutionaalisen diakonian
ja seurakuntadiakonian
yhteistyön tarve.
Myös Saksassa kirkon ja seurakuntien
taloudelliset resurssit pienenevät kir
kon jäsenkadon takia. Institutionaali
sen diakonian ja seurakuntadiakoni
an toimiva yhteistyö on huomattu yh
deksi keinoksi saada pienenevistä re
sursseista enemmän irti. Diakonian
kautta kirkko ja kristityt voivat kul
kea kappaleen matkaa kenen tahan
sa kanssa.
– Diakonia on kätten evankeliumia,
sanoo Fritz Blanz Baijerin diakonian
kattojärjestöstä Diakonisches Werk
Bayernistä siteeraten unkarilaista pap
pia Gabor Sztehloa.

Blanz toimii Diakonisches Werk
Bayernissa vastaavana työntekijänä se
kä yleisen kirkollisen sosiaalityön ja
köyhyyteen liittyvien kysymysten että
Itä-Eurooppaan suuntautuvan yhteis
työn parissa. Hän kertoo, että eten
kin köyhyyteen liittyvä diakoninen työ
koskee lukuisia osa-alueita kuten per
heiden parissa tehtävää työtä, maahan
muuttajatyötä ja vanhustyötä. Ajan
kohtaisimpina haasteina Baijerissa
erottuvat maahanmuuttajatyö, Itä-Eu
roopasta tulevan työvoiman palkkauk
seen ja hyvinvointiin liittyvät kysymyk
set sekä vammaistyö.

Vapaaehtoiset Saksan
seurakuntien voimavarana

Fritz Blanz kertoo seurakuntadiakonian
ja laitosdiakonian tai laajemmin insti
tutionaalisen, ammatillisen diakonian
yhteistyön toteutuvan maahanmuutta
jatyössä erinomaisesti. Institutionaali
sen, ammatillisen diakonian edustajat
huolehtivat etenkin pakolaisten tarvit
semasta asiantuntija-avusta kuten eri
laisista neuvontapalveluista ja asumi
sen järjestämisestä. Seurakuntadiako
niaa taas tarvitaan varsinkin paikalli
siin yhteisöihin integroimiseen.
– Ilman seurakuntadiakoniaa pako
laisten arkeen osallistuminen ja siinä aut
taminen jäisivät liian vähiin, Blanz sanoo.
Saksassa seurakunnilla ei yleensä
ole omaa diakoniatyöntekijää niin kuin
Suomessa ja vapaaehtoisten rooli seu
rakuntien toiminnan pyörittämisessä
on ylipäätään tärkeämpi. Blanzin mu
kaan Baijerissa diakoniatyöhön osallis
tuu noin 20 000 vapaaehtoisen joukko.
Noin 80 prosenttia Baijerin seurakun
nista toimii diakonisesti.
Baijerilainen diakonia on organi
soitunut Nürnbergistä käsin toimivan
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kattojärjestön eli Diakonisches Werk
Bayernin alaisuuteen. Kattojärjestöön
kuuluu noin 1360 erilaista diakoniaalan toimijaa ja seurakuntaa. Toimijoi
den joukko on hyvin kirjava. Mukaan
mahtuu niin muutaman työntekijän
pieniä diakoniapalveluja tarjoavia toi
mipisteitä kuin myös suuria laitoksia
kuten sairaaloita.
Diakonisches Werk Bayernin ta
paisia alueellisia katto-organisaatioita
löytyy Saksasta kaikkien maakirkkojen
alueilta. Niiden huipulla taas hallinnoi
kaikki Saksan alueelliset katto-orga
nisaatiot yhteen kokoava liittovaltio
tason kattojärjestö Evangelisches Werk
für Diakonie und Entwicklung e.V. in
Deutschland, joka toimii maan pää
kaupungista käsin. Saksan diakonian
nykyinen organisaatiomuoto sai alkun
sa toisen maailmansodan jälkeen, kun
maata rakennettiin uudelleen.
– Yhteisestä kattojärjestöstä huoli
matta seurakuntadiakonia ja institutio
naalinen diakonia olivat päässeet kas

aksan Baijerissa

Fritz Blanz korostaa diakoniajärjestöjen ja valtion yhteistyön tärkeyttä tulevaisuudessakin.

vamaan erilleen. Yhteistyön kehittämi
seen on herätty myös muualla maas
sa viimeisen kymmenen vuoden aika
na, Blanz kertoo.

Neuvokasta varainkeruuta tarvitaan

Esimerkkinä erinomaista yhteistyötä
ammatillisen diakonian kanssa teke
västä seurakunnasta Fritz Blanz mai
nitsee St. Martin -seurakunnan pie
nessä Schwabachin kaupungissa
lähellä Nürnbergiä. Seurakunnan toi
minnan sydän sykkii seurakuntatalon
ja päiväkodin molempia rikastutta
vassa rinnakkainelossa. Ne sijaitsevat
lähekkäin, mikä tuo lisää lapsiperheitä
mukaan seurakuntatoimintaan.
Seurakunta tekee tiivistä yhteis
työtä yleisen kirkollisen sosiaalityön
edustajien kanssa samoin kuin myös
kaupungin sosiaalitoimen työnteki
jöiden kanssa. Lisää synenergiaa tu
lee siitä, että seurakunnalla on yhtei
siä hankkeita myös alueella toimivien

hyväntekeväisyysyhdistysten kanssa.
Schwabachin alueen johtava pappi
(Dekan) Klaus Siegler pitääkin jatku
vaa yhteistyökumppanien etsintää tär
keänä toiminnan jatkuvuuden ja kehit
tämisen kannalta.
– Pitää olla liikkeellä avoimella mie
lellä ja sydämellä niin seurakuntalais
ten kuin mahdollisten yhteiskumppa
nien suhteen, Siegler sanoo.
Seurakuntatalo tarjoaa monipuo
lista ohjelmaa. Toimintapiirejä riittää
vauvasta vaariin. Myös maahanmuut
tajat on huomioitu muun muassa kieli
kurssein, ja heitä on integroitu toimin
taan pyörittämällä esimerkiksi pyörä
korjaamoa yhteistyössä heidän kans
saan. Second hand -tavaratalo puoles
taan kutsuu edullisille ostoksille.
Vapaaehtoiset tekevät paljon mo
nipuolisen toiminnan järjestämiseksi,
mutta siitä huolimatta tarvitaan myös
rahoitusta. Sieglerin mukaan seura
kuntadiakonian suurin haaste onkin
sen rahoituksen järjestäminen. Innova
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tiivisena varainkeruun muotona seura
kunnassa on otettu käyttöön niin kut
suttu sosiaaliosake (Sozialaktie). Osak
keita ostamalla voi sijoittaa seurakun
nan rahastoon ja iloita siitä, että varat
menevät ilman välikäsiä oman lähi
ympäristön olojen parantamiseen.

Ammatillisen, institutionaalisen
diakonian ja seurakuntadiakonian toimintatavat erilaisia

Lähiympäristön olojen parantamiseen
kuuluu myös vammaisten seurakuntaelä
mään osallistumisen helpottaminen. Se
kuuluu tavoitteisiin koko Schwabachin
alueen dekanaatin alueella, joka kattaa
26 seurakuntaa. Vammaistyön kehittä
minen kuuluu diakonian ajankohtaisim
piin haasteisiin koko maassa. Tavoitteena
on vammaisten yhteiskunnallinen integ
rointi ja mahdollisimman tasa-arvoinen
yhteiskunnallinen osallistuminen.
Vammaistyön kehittäminen on syn
nyttänyt paljon seurakuntadiakonian
ja ammatillisen diakonian yhteistyö

tä. Perusasetelma sen synnyl
le muistuttaa maahanmuutta
jatyön piirissä syntyneen seura
kunta- ja institutionaalisen dia
konian yhteistyön käynnisty
mistä. Institutionaalisen diako
nian edustajat hoitavat pääpiir
teissään ammatillista koulutus
ta vaativat asiantuntijapalvelut,
ja seurakuntadiakoniaa tarvi
taan taas vammaisten integroi
miseen ja arjessa auttamiseen.
– Paljon on saavutettu, vaik
ka institutionaalisen- ja seura
kuntadiakonian yhteistyön ke
hittäminen ei aina olekaan ollut
helppoa niiden toimintatapojen
erojen takia, Blanz sanoo.
Järjestelmät eroavat eten
kin siinä, että institutionaa
linen, ammatillinen diakonia on
yleensä tehokkaasti organisoi
tua ja tuloksiin pyrkivää amma
tillista toimintaa, kun taas seu
rakuntadiakonia perustuu Sak
sassa vapaaehtoisuuteen. Pää
tösten toimeenpano seurakun
nissa kestää usein pidempään
kuin ammatillisissa organisaa
tioissa, koska niissä kartoitetaan
ensin seurakuntalaisten enem
mistön mielipide.
Saksan diakoniset kattojär
jestöt tekevät tiivistä yhteistyö
tä valtion kanssa, ja niiden toi
minnan rahoitus tulee suurelta
määrin julkisista varoista. Yh
teistyöhön kuuluu myös se, et
tä kattojärjestöt saavat sosiaali
lainsäädännön lakiehdotuk
set luettaviksi ja kommentoita
viksi. Blanzin mukaan tiiviin yh
teistyön ja taloudellisen riippu
vuuden haittapuolena on se, et
tä diakonia ei aina voi kritisoida
valtiota sillä terävyydellä kuin se
olisi tarpeen tai vaikka se kriti
soisikin, niin se ei johda muu
toksiin. Kaiken kaikkiaan yh
teistyö sujuu kuitenkin hyvin.
– Me haluamme muovata yh
teiskuntaa valtion työparina jat
kossakin, Blanz sanoo.
● EEVA BODE

Suomessakin voisi tuulettaa samalla
innovatiivisuudella kuin Saksassa
Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori ja pitkän linjan Saksan diakonian tuntija Kai Henttonen arvostaa saksalaisen diakonian innovatiivisuutta. Seurakuntadiakonian ja institutionaalisen diakonian yhteistyö on yksi
hyvä esimerkki siitä.
Kai Henttonen uskoo, että saksalaisten
rohkeudesta kokeilla uutta voisi ottaa mal
lia myös Suomessa, vaikka ratkaisuja ei voi
kaan suoraan soveltaa järjestelmien ero
jen takia. Saksassa evankelisen kirkon dia
koniatyö jäsentyy Diakonie Deutschlan
din kattojärjestön Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung alaisuuteen. Sii
hen kuuluvat moninaiset toimijat tuotta
vat maksullisia diakonisia palveluja, ja jär
jestöstä löytyy korkeatasoista taloudellista
ja ammatillista osaamista. Samalla periaat
teella toimii myös katolisen kirkon diako
nia järjestyen Caritas-järjestön piiriin.
Saksan diakonia kuuluu maan suu
rimpiin työnantajiin. Se on suomalaista
laaja-alaisempaan organisaation koon,
työntekijöiden ammatillisen pätevyyden
ja erikoistumisen sekä taloudellisten voi
mavarojen suhteen. Henttosen mukaan
saksalaisella diakonialla on myös huo
mattavasti enemmän yhteiskunnallista
vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä kuin suo
malaisella.
Diakonian arvostus on suurta niin
Saksassa kuin Suomessakin, ja sitä pide
tään molemmissa maissa tärkeänä syynä
kuulua kirkkoon. Henttonen painottaa
diakonian tärkeyttä kirkon toiminnassa
myös silloin, kun on pakko säästää tai
tehdä leikkauksia.
– Kannattaisi varmasti pohtia rau
hassa ja avoimin mielin, että voisiko dia
konia alkaa myös Suomessa tuottamaan
osin myös maksullisia palveluja kasva
tuksen, sosiaali- ja hoivatyön aloilla. Ne
voisivat taata kirkon läsnäolon yhteis
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kunnassa ja ihmisten arjessa uudella
tavalla, Henttonen sanoo.

Laitosdiakonia käy vähiin

Saksalaiseen diakoniaan kohdistuu mak
sullisten sosiaali- ja hoitoalan palveluiden
tuottajana paljon paineita ja sen on pakko
kin uusiutua. Asiakkaista kilpaillaan hoitoja sosiaalialan yritysten kanssa. Tarjolla on
myös puhtaasti kaupallisia sosiaali- ja hoi
vapalvelujen tuottajia, ja asiakkaat saavat
valita mieleisensä. Palveluiden laatu on
keskeinen kilpailuvaltti.
Kilpailutilanteessa diakoniapalvelujen
tarjoajat löysivät kristillisyytensä uudel
leen. Se keksittiin keinona erottua kil
pailijoista. Kristillisyyden ja inhimillisyy
den kokeminen vahvuuksiksi loi otollisen
maaperän seurakuntadiakonian ja insti
tutionaalisen diakonian yhteistyölle. Sen
käynnistymistä helpotti monissa seura
kunnissa jo tapahtunut diakonisen toi
minnan vahvistuminen.
Saksassa seurakuntadiakonia ei siis
ole pääsääntöisesti palkattujen työnteki
jöiden tekemään diakoniaa, vaan vapaa
ehtoisten työn tulosta. Toki joissakin seu
rakunnissa voi toimia palkattujakin dia
koniatyöntekijöitä. Saksassa alueelliset
erot ovat ylipäätään suuria, niin myös
seurakunnissa, Henttonen toteaa.
Joissakin seurakunnissa seurakunta
diakonian ja institutionaalisen diakonian
yhteistyö toimii, joissakin toisissa taas ei.
Seurakunnilla ei ole velvollisuutta ryhtyä
yhteistyöhön.
Lisäksi Henttonen painottaa sitä, että
palkattujen diakoniatyöntekijöiden toi
mintaan Saksassa sopii usein paremmin
institutionaalisen tai ammatillisen diako
nian käsite kuin laitosdiakoniasta puhu
minen. Maan diakonian trendi on ollut jo
1980- ja 1990-lukujen vaihteesta lähtien
suurten laitosten purkaminen ja korvaa
minen pienemmillä yksilöillä. Suuria dia
konisia laitoksia edustavat monilla alu
eilla enää lähinnä sairaalat.
● EEVA BODE

Saksat kirkot pitävät äärioikeiston
leviämistä ja toimintaa uhkana
kristilliselle vieraanvaraisuudelle
turvapaikanhakijoita ja pakolaisia
kohtaan. Taustalla ovat jo
20 vuoden ajan jatkuneet ja
nyt entisestään lisääntyneet
polttopullohyökkäykset
turvapaikanhakijoiden
vastaanottokeskuksia vastaan.
Voimakkainta rasistinen ajattelu
ja toiminta on Saksan itäisissä
osissa, vaikka sitä löytyy kaikkialta
maasta.

Äärioikeiston retoriikkaan kuuluu puhe sisällissodasta
ja vallankaappauksesta.
Uusi äärioikeiston nousi tapahtui ns. Pegida-liik
keen (Patriotic Europeans Against the Islamisation of
the West) myötä Dresdenissä, entisessä Itä-Saksassa.
Kyse on melko laajasta, erilaisia äärioikeistolaisia ryh
mittymiä enemmän tai vähemmän kokoavasta liikkees
tä. Liike on voimistunut siksi, ettei se ole linkittynyt pe
rinteisiin uus-natsien ryhmiin, vaikkakin niihin kuulu
via on Pegida-liikkeessä näkyvästi mukana. Se mahdol
listi äärioikeistolaisen AfD-puolueen (Vaihtoehto Sak
salle) vaalivoiton keväällä Saksan osavaltiovaaleissa.
Miksi tämä on tärkeä huomioida diakoniatyössä?
Kirkolla ja sen diakonialla on ainutlaatuinen vastuu
demokratian ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan puo
lustajana. Siksi rasismi ja erilaiset vihaideologiat on
haastettava. Saksan diakonia painottaa teologisista läh
tökohdista nousevaa tehtäväänsä ja näkee äärioikeiston
olevan rankasti ristiriidassa kristillisten arvojen ja dia
konian kanssa. Juuri seurakuntien jäsenet ovat olleet
Saksassa johtavia rasismin vastustajia.
Maakirkoilla ja seurakunnilla on runsaasti rasismin
vastaista työtä, ja ne ovat linkittyneet liittovaltion ta
solla palvelevaan ekumeeniseen rasisminvastaisen työn
verkostoon. Diakonian resurssien katsotaan olevan par
haat mahdolliset, sillä diakoniassa tavoitetaan eri sosiaa
listen ryhmien jäseniä erittäin laajasti kaikkialla maassa.
Itäisen Saksan alueella neljässä provinssissa on käyn
nissä mittava Demokratia voittaa! -hanke (Demokratie
gewinnt!). Jokaisessa provinssissa työtä koordinoi 1‒2
työntekijää. Hankkeen tavoitteena on rasismin ja ääri
oikeistolaisen ideologian tuntemus ja tietoisuus niiden
vaikutuksesta. Diakonian alalla toimivia työntekijöitä ja
vapaaehtoisia koulutetaan, jotta he voivat omilla alueel
laan kouluttaa seurakuntalaisiaan. Koulutusohjelma si
sältää 10 opiskelupäivää vuodessa, ja siitä myönnetään
todistus. Ideaa pidetään kestävänä mallina. Se on saa
nut rahoitustukea liittovaltion sisäasiainministeriöltä.
Lisätietoja:
Henning Flad, henning.flad@diakonie.de
Diakonie Deutschland- Evangelischer Bundesverband’lla
on hyvä materiaalipaketti aiheesta (saksaksi)
www.diakonie.de

● MARJA-LIISA LAIHIA
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A nt t i S ep p o nen

Saksan diakonia panostaa
äärioikeiston vastaiseen työhön

Yhteisöpajat oppimisen ja
Viime vuosina Yhteisöpajoja on
syntynyt Diakin koulutusten
yhteyteen. Yhteisöpajojen
ideana on kehittää toimintaa,
joka vahvistaa yhteisöllisyyttä
ja kirkon jäsenyyttä sekä
tukee vapaaehtoistoimintaa.
Tavoitteena on myös
hyödyntää olemassa olevia
mahdollisuuksia entistä
paremmin. Yhteisöpajoissa
on mukana seurakuntien
työntekijöitä, vapaaehtoisia ja
luottamushenkilöitä. Diakista
mukaan tulevat opiskelijat
ja yhteisöpajatoiminnasta
vastaava lehtori.

Yhteisöpajat ovat
osa Diakin opetusta

Vaikka Yhteisöpajat ovat osa Diakin
opetussuunnitelmaa, niiden omistaja
on aina seurakunta, kristillinen järjes
tö tai joku muu työyhteisö tai toimija.
Yhteisöpajoissa asetetaan tavoitteita ja
suunnitellaan toimintaa paikalliset nä
kökohdat ja tarpeet huomioiden. Tä
män vuoksi ne voivat olla sisällöltään
hyvin erilaisia. Yhteisöpajatoimintaa
on ollut esimerkiksi jumalanpalvelus
yhteisön kehittäminen Paavalin seura
kunnassa, hiljaisuuden polun suunnit
teleminen Partaharjulla ja peräkontti
kirppis Porissa.
Diakin vuonna 2015 käyttöön otet
tu opetussuunnitelma on osaamispe
rustainen. Tämä tarkoittaa, että opin
tojaksoille asetetut tavoitteet on mah
dollista saavuttaa monin tavoin. Yh
teisöpajat ovat yksi mahdollisuus op
pia ja saavuttaa näitä tavoitteita. Ju
malanpalveluselämää on mahdollista
oppia suunnittelemalla ja toteuttamal
la messuja yhdessä seurakunnan työn
tekijöiden kanssa, ja perhelähtöiseen
työotteeseen voi syventyä ideoimalla
seurakunnan perhetapahtumaa.
Yhteisöpajat ovat Diak-opintoihin
sisältyvää osallistavaa ja tutkivaa kehit
tämistä. Tämä prosessi alkaa opiskeli
jalla jo opintojen alkuvaiheessa ja sy
venee myöhemmin teoria- ja menetel
mäopintojen myötä. Opiskelijat pereh
tyvät opintojen aikana erilaisiin amma
tillisen kehittämistyön välineisiin, esi
merkiksi Jäsen 360 -ohjelmaan. On
mahdollista, että opiskelijan opinto
jen alkuvaiheessa aloittama yhteisö
pajatyöskentely muotoutuu opintojen
edetessä opinnäytetyöksi. Myös ylem
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män ammattikorkeakoulututkinnon
(YAMK) opinnäytetöitä on tehty Yh
teisöpajoissa.
Yhteisöpajojen tiimeissä opiskeli
jat ovat aktiivisia toimijoita. He oppi
vat vuorovaikutustaitoja ja analysoi
vat tietoa. Yhteisöpajoissa opittua he
dokumentoivat eri tavoin, esimerkiksi
perinteisinä teksteinä, artikkeleina, ku
vina, blogikirjoituksina sekä videoina.

Yhteisöpajoissa yhteinen
oppiminen on keskeistä

Yhteisöpajoissa oppimassa eivät kui
tenkaan ole ainoastaan opiskelijat,
vaan ajatuksena on, että kaikki oppi
vat. Yhteisöpaja-idean isän Matti Helinin mukaan yhteisöpajojen toiminta
perustuu keskinäisoppimisen ajatuk
seen. Tärkeää on vastavuoroinen ja tut
kiva työote sekä saadun tiedon sovelta
minen paikallisiin oloihin.
Yhteisöpajoihin on liittynyt vah
vasti Avoimen ammattikorkeakoulun
tarjonnassa oleva Yhteisönrakentajakoulutus, jonka tavoitteena on luoda
pohjaa yhteisöpajojen käynnistämisel
le. Koulutus on rinnakkainen Cable- tai
Kaapeli-koulutusten nimellä toteutet
tujen kokonaisuuksien kanssa. Yhtei
sönrakentaja-koulutus on osallistavaa
ja kokemuksellista oppimista. Osallis
tujan kokemuksilla, ajatuksilla ja ar
voilla on keskeinen merkitys oppimis
prosessissa. Vapaaehtoiset, työnteki
jät ja opiskelijat ovat opiskeluryhmis
sä tasavertaisina opiskelijoina.
Yhteisönrakentajat-koulutuksen
sisällössä painottuvat oman elämän
tarinan pohtiminen ja jakaminen, ym
päröivän todellisuuden tutkiminen ja
analysointi avoimin aistein. Osallis

muutoksen mahdollistajina
tujat valitsevat yhdessä merkittäväk
si koetun kehittämisalueen ja aloitta
vat toiminnan kehittämisen. Tulokse
na on kehittämishanke, joka nousee
arkisen toimintaympäristön tarpeista.
Näin syntyneiden kehittämishankkei
den toteuttaminen voi jatkua Yhteisö
pajan toiminnassa tai muuten sovitusti.
Nopean kuvan Yhteisöpajatoiminnasta
voi saada osoitteesta:
http://www.diak.fi/tyoelama/yh
teisopajat/Sivut/default.aspx

Yhteisöpajojen periaatteet

Yhteisöpajojen toiminta rakentuu kol
melle periaatteelle: ihmisarvo ja kun
nioittaminen (dignity), yhteisöllinen
joustavuus, sinnikkyys ja vaikeuksista
selviytyminen (recilience) sekä keski
näisen jakamisen ja yhdessä elämisen
taito, erilaisuuden juhliminen (con
viviality). Yhteisöpajoissa työskentele

minen haastaa kaikkia niissä toimivia
pohtimaan, miten nämä periaatteet to
teutuvat käytännön työssä.
Ensimmäisenä periaatteen mu
kaisesti jokainen ihminen on arvokas
(dignity). Tämän vaaliminen on erityi
sesti kirkon keskeinen tehtävä. Yhtei
söpajatoiminnassa tämä ilmenee ih
misten hyvinkin erilaisten tarinoiden,
kokemusten ja näkemysten kuuntele
misena ja jakamisena. Eettinen ja kun
nioittava kohtelu ja kohtaaminen mer
kitsevät aina tasavertaiseen dialogiin
asettumista. Ihmisarvon kunnioitta
minen rakentaa sekä yksilön että yh
teisön identiteettiä.
Toisena yhteisöpajatoimintaa oh
jaavana periaatteena on joustavuus,
sinnikkyys ja vaikeuksista selviytymi
nen (reciliency). Resilienssi tarkoittaa
sekä yksilön että yhteisön kykyä so
peutua ja toimia joustavasti muuttu
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vissa tilanteissa, sekä toipua ja kehit
tyä jopa entistä vahvemmiksi kriisin
jälkeen. Yksinäisyyden tai yksin jäämi
sen kokemus syö ihmisen sisäisiä voi
mavaroja ja omanarvontuntoa. Avoin
ja myönteinen kohtaaminen ja ystäväl
linen yhteisöllisyys sen sijaan voivat ra
kentaa yksilön positiivista minäkuvaa.
Seurakunta voi tarjota rakenteiden
lisäksi osallistumisen ja vaikuttamisen
paikkoja ja rakentaa sillä tavoin yhtei
söä. Tärkeää olisi, että yhteisö tarjoai
si ”tyhjän tilan” jatkuvalle dialogille ja
mahdollistaisi kysymykset asioista, joi
ta on pidetty itsestään selvyyksinä. Jos
kus vanhojen rakenteiden kyseenalais
taminen ja purkaminen voivat olla vält
tämätön lähtökohta yhteisön vahvistu
miselle.
The World Council of Churches
Ecumenical Review korostaa ihmisten
uskon ja yhteisöjen resilienssin välis
tä suhdetta. Se mukaan resilienssi on
riippuvainen yhteisön ja siihen kuulu
vien ihmisten arvoista eikä niitä voida
erottaa hengellisistä (spiritual) arvoista.
Resilienssi rakentuu merkityksellisestä
tekemisestä, vaikutusmahdollisuuksis
ta ja siitä kokemuksesta, että on osa jo
tain suurempaa yhteisöä.
Kolmas yhteisöpajatoimintaan liit
tyvä periaate kuvaa keskinäisen yh
dessä olemisen tapaa, jossa erilaisuu
teen ei liity uhkia vaan mahdollisuus
jakamiseen ja solidaarisuuteen. Yhdes
sä toimiminen ja ongelmien tunnista
minen luovat ratkaisuja ja muodosta
vat pohjan yhteiselämälle ja erilaisuu
den keskellä juhlimiselle (conviviality).
Conviviality edellyttää yhdessä työs
kentelyä ja toinen toisiltaan oppimis
ta. Se ei voi toteutua, jos joku ottaa oi
keudekseen puhua toisten nimissä. Jo
kaisella ihmisellä on oikeus oman ko
kemuksen kertomiseen ja kuulluksi tu

M at t i H eli n

Diakonian
tutkimuksen
päivä 2016
teemalla
”Tulevaisuuden
diakonian osaaminen”
maanantaina 14.11. klo 9–16.
Helsingissä, Kirkon talossa,
os. Eteläranta 8.

Porin Yhteisöpaja toteuttaa Peräkonttikirppistä yhdessä Satakunnan Kansan ja Länsi-Suomen diakonialaitoksen kanssa. Tapahtuman tuotto käytetään vanhusten yksinäisyyden torjuntaan palkkaamalla tehtävään
nuoria.

lemiseen. Samoin jokaisen osaamista
tarvitaan kokonaisuuden hyväksi.

Yhteisöpajat
nyt ja tulevaisuudessa

Ensimmäiset Yhteisöpajat käynnistyivät
vuoden 2015 aikana. Tällä hetkellä toi
mivia yhteisöpajoja on Inarissa, Oulussa,
Porissa, Jyväskylässä, Pieksämäellä, Hel
singissä ja Vantaalla. Osa niistä toimii
täydellä teholla, osa on vasta liikkeelle
lähtö- tai idea-asteella. Joidenkin koh
dalla on jouduttu toteamaan, että juuri
nyt ei olekaan otollinen aika toiminnan
käynnistämiseen.
Yhteisöpajan aloittaminen on aina
monen asian summa ja edellyttää sitou
tuneita vastuuhenkilöitä sekä seurakun
nista että Diakista. Opetustyön näkö
kulmasta Yhteisöpajat ovat myös oppi
misen paikka; haasteena on esimerkik
si yhteisöpajojen sisältöjen linkittymi
nen opintojen tavoitteisiin. Tämä edel
lyttää yhteistä suunnittelua ja ideointia
ja yhteistä päämäärän asettamista. Täl
lainen käynnistysvaihe on juuri nyt me

neillään Tampereella, jossa tammikuus
sa 2015 alkaneet diakoni-, kirkon nuo
risotyönohjaaja- ja kirkon varhaiskas
vatuksen ohjaaja -koulutukset toteutu
vat suureksi osaksi työelämän oppimis
ympäristöissä. Tampereen hiippakunta
ja seurakuntayhtymä ovat tässä aktiivi
sia yhteistyökumppaneita.
Vuoden 2016 aikana Diakissa on
käynnistynyt Yhteisöpajoja tarkaste
leva tutkimushanke. Tarkoituksena on
koota tietoa yhteisöpajojen toiminnas
ta, kerätä palautetta toimintaan osallis
tuneilta, kartoittaa yhteisöpajoista kir
joitettuja artikkeleita ja kaiken tämän
avulla luoda kokonaiskuvaa siitä, mi
tä ollaan tekemässä. Tällä hetkellä en
simmäiset seurantalomakkeet on käy
ty läpi ja niiden perusteella voi todeta,
että yhteisöpajat voivat hyvin. Ne elä
vät ja muuttavat muotoaan tilanteiden
mukaan ja ne mahdollistavat uuden
laista oppimista ja yhteisöllisyyden ra
kentamista. Maailma muuttuu yhteisö
paja kerrallaan.
● MINNA VALTONEN JA RAILI GOTHÓNI
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Käsittelemme diakonian tulevai
suuden osaamistarpeita esimer
kiksi osaamisen ennakoinnin,
kumppanuuden ja verkostoitumi
sen sekä digitalisaation näkökul
mista. Iltapäivän työryhmissä on
mahdollista esitellä ja keskustel
la ajankohtaisista tutkimushank
keista ja -aihioista. Tuo rohkeasti
uutta käsittelyyn!
Ota yhteyttä titi.gavert@evl.fi.
Huomaathan, että ensi kertaa ko
koonnumme taustayhteisömme
Kirkkohallituksen tiloissa. Tilai
suus on maksuton eikä edelly
tä ilmoittautumista. Tutkimuk
sen päivä on oiva mahdollisuus
ajankohtaisen diakoniatiedon
omaksumiseen ja verkostoitumi
seen. Tapahtumatiedot päivitty
vät osoitteessa
http://dts.fi/diakonian-tutkimuk
sen-paiva/
Lämpimästi tervetuloa!

Kylien ja kotien arjen turvallisuutta
parannetaan koulutusten avulla
Suomen Pelastusalan Keskusjärjes
tö (SPEK) toteutti Palosuojelurahas
ton rahoittamana Kyläturvallisuus ‒ tu
kea maaseudun asukkaiden omatoimi
seen varautumiseen -hankkeen vuosina
2015‒2016. Hankkeessa kehitettiin ko
tien ja kylien turvallisuutta muun muas
sa seuraavien toimenpiteiden kautta:
• Meidän turvallinen kylä -koulutuk
set ja yhdyshenkilöiden rekrytointi
maanlaajuisesti.
• Kylissä asuvien erityisryhmien tavoit
taminen diakoniatyön kautta (henki
lökunnan koulutus).

Meidän turvallinen
kylä -koulutukset

sitoimista häiriötilanteiden tai onnet
tomuuksien uhatessa on avainasemas
sa tilanteessa, jossa pelastustoimi ei ta
voita asukkaita riittävän nopeasti. Tie
to miten toimia oikein on tärkeää, kou
lutus ja harjoittelu vielä tärkeämpää.
Hankkeessa tarjottiin Turvallinen
koti – turvallinen arki -koulutuksia kir
kon diakoniatyöntekijöille. Erityisesti
diakoniatyön on havaittu olevan mer
kittävä toimija harvaan asutuilla alueilla.
Kirkko on näillä alueilla yksi harvoista
julkisista toimijoista, joilla on vielä mer
kittävä palveluverkosto olemassa. Lisäk
si näyttää siltä, että maaseudun ikäih
misten keskuudessa kirkko nähdään toi
vottuna yhteistyökumppanina.
Kotikäyntejä tekeville diakoniatyön
tekijöille järjestettiin kolme koulutusta,
yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa.
Koulutuksiin osallistui yhteensä 34 dia
koniatyöntekijää 14:stä eri seurakun
nasta. Koulutusmalli ja aineisto sovel
tuvat myös muille ikäihmisten luona ko
tikäyntejä tekeville tahoille.

Meidän turvallinen kylä -koulutuksia
järjestettiin 14 kappaletta eri puolilla
Suomea pelastuslaitosten ja järjestöjen
yhteistyönä, ja niihin osallistui yli 200
kyläläistä. Koulutuspäivien sisältö ra
kentui paloturvallisuudesta ja omatoi
misesta varautumisesta arjen häiriöti
lanteisiin (mm. sähkökatkot, myrsky
tuhot). Lisäksi koulutuksissa pohdit
tiin kylien hyvinvointia ja turvallisuus
suunnitteluun liittyviä haasteita sekä
ideoitiin erilaisten turvallisuustapah
tumien järjestämistä omalla kylällä.
Meidän turvallinen kylä -koulutus
ten aikana halukkaat osallistujat ovat
voineet liittyä yhdyshenkilöiden pos
tituslistalle, jonka kautta heille lähete
tään säännöllistä ja ajankohtaista kylä
turvallisuustietoa. Kyläturvallisuuden
yhdyshenkilöiden postituslistalle liittyi
146 henkilöä lähes sadalta eri kylältä.

• Kodin paloturvallisuus
pähkinänkuoressa
• Paloturvallisuusriskeistä
ilmoittaminen
pelastusviranomaisille ‒ miten ja
milloin?
• Työkaluja kodin turvallisuuden
havainnointiin
• Kodin turvallisuuden tarkistuslista
• Turvaohjeita senioreille

Yhteistyössä ikäihmisten
arkea turvaamassa

Varautumistesti tutuksi
Esteetön liikkuminen

Suurimpana riskiryhmänä harvaan
asutuilla alueilla ovat kotona asuvat
vanhukset, joiden toimintakyky on hei
kentynyt. Omaiset, kotihoidosta vas
taavat tahot ja seurakuntien työntekijät
ovat osaltaan näiden vanhusten turval
lisuutta varmistamassa. Ymmärrys en

• 22.4.2016 Rovaniemen
seurakuntakeskus. Kouluttajina Esa
Alatörmänen, Lapin pelastuslaitos ja
Aikku Eskelinen. 10 osallistujaa.
• 2.5.2016 Jyväskylä, Palokan kirkko.
Kouluttajana Aikku Eskelinen. 10
osallistujaa.
• 2.9. 2016 Mikkelin seurakunta.
Kouluttajana Aikku Eskelinen. 26
osallistujaa eri seurakunnista.
Lisätietoja:
Aikku Eskelinen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
Kyläturvallisuus- ja varautumiskoulutukset
aikku.eskelinen@spek.fi
040 834 4545

Turvallinen koti – turvallinen
arki -koulutusohjelma:

Koulutuspaikat:
• 5.2.2016 Oulu, Heinäpään
seurakuntatalo. Kouluttajina
turvallisuuskouluttaja Marko
Hottinen ja Aikku Eskelinen. 14
osallistujaa eri seurakunnista.
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Mikä on SPEK?

Suomen Pelastusalan Keskus
järjestö (SPEK) on vapaaehtois
ten palokuntalaisten pääkoulut
tajajärjestö, jolla on myös kattava
omatoimisen varautumisen valta
kunnallinen koulutusjärjestelmä.
SPEK kouluttaa vuosittain noin
400 kurssinjohtajaa, jotka vastaa
vat vapaaehtoisen palokuntalaisen
kouluttamisesta Suomessa. SPEK
on myös valtakunnallinen oma
toimisen varautumisen asiantun
tija, joka vastaa pääkouluttajiensa
koulutuksesta. SPEK on toteutta
nut hankkeita mm. erityisryhmien
asumisen turvallisuuteen liittyen.

Yhteinen pöytä
YHTEISÖN VOIMAA VANTAALLA
Kokosimme kesän rippijuhliin
sateen varalle juhlatelttaa.
Huomattiin, että teltta oli
väärässä paikassa. Tarvittiin
kuusi siirtäjää, ja paikalla
oli viisi teltanrakentajaa.
Hiekkakasalla leikki
kolmevuotias Eveliina.
Hiekkalelut lensivät kaaressa
sivuun, kun pyysimme häntä
mukaan siirtämään telttaa.
Eveliina selvisi tehtävästä
hienosti ja me muut
talkoolaiset huomasimme,
että tästä pikkutytöstä kasvoi
sinä päivänä teltanrakentaja
meidän tiimiin.

Perustarpeisiimme on kuulua johon
kin sopivaan porukkaan. Jos porukalla
vielä on joitain yhteisiä päämääriä,
valinnan vapautta ja kykyä toteuttaa
niitä haluamallaan tavalla, syntyy osal
lisuutta, joka saa tärkeän merkityksen.
Yhteisötyön taustalla on usko ihmisen
haluun ja kykyyn vaikuttaa omaan elin
ympäristöönsä. Eveliinan reaktio kut
suumme tulla auttamaan näytti tämän
todeksi hetkessä.

Hävikistä kansalaistoiminnaksi

Yhteisen pöydän verkostossa osalli
suutta rakennetaan tekemällä yhdessä
hyvää hävikin avulla. Näyttää siltä, että
erityisesti ruoka-apu-toiminta kasvat
taa nopeasti uusia yhteisöjä. Tästä esi
merkkinä alueella toimivat yhteisöruo
kailut erilaisine toimintamalleineen
kahvilamallista pöytiin tarjoiluun.
Vapaaehtoisten kuvaukset yhteisö
ruokailujen yhteisestä järjestämisestä
ovat olleet lämpimiä: ”odotamme vie
raita” tai ” paras paikka olla vapaaeh
toinen” -kuvaukset kertovat työn mie
lekkyydestä ja tärkeydestä. Työnte
kijöiden kommentit tästä työtavasta
eivät juurikaan poikkea vapaaehtois
ten kuvauksesta, ne ovat olleet pää
sääntöisesti myönteisiä. Yhteisöllisen
työotteen aloittamisen koetaan alussa
työllistävän enemmän. Työtapa vaatii
tekijältään vahvaa rinnalla kulkemisen
taitoa ammatillisessa viitekehyksessä.
Kokemukset siitä, että osaa työnteki
jänä asettautua osaksi yhteisöä, tuovat
työhön uudenlaista mielekkyyttä.
Palautetta erilaisista haasteista
kin tulee. Tilanteet sisältävät monen
laista vääntöä yhteisön tarpeista läh
tien. Saattaa olla, että yhteisö alkaa
toimia vain keskenään eikä uusia tuli
joita mahdu mukaan. Voi syntyä jäyk
kiä perinteitä, joissa määrätään liian
tarkkaan toiminnasta. Vaikuttamisen
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mahdollisuudet katoavat, eikä yhteisö
enää toimi luovasti ja tasa-arvoisesti.
Ruoka-avun kentässä yhteisön epärei
luus ja vallankäyttö haavoittavat avun
varassa olevia ihmisiä, joilla on omassa
elämässäänkin merkittäviä haasteita.
Yhteisönrakentajien kouluttaminen
onkin seuraava askel tähän tarpeeseen.
Auttamisessa arvostetaan ammatillista
otetta, jonka pitäisi suojata meitä toi
sen puolesta tekemiseltä ja liialta päs
märöinniltä. Rinnalla kulkemisen tai
don kehittäminen ja vertaistuen mah
dollistaminen nähdään tässä työtavassa
avainasemassa. Vantaalla kehitetään
parhaillaan yhteisönrakentajien ver
kostoa. Tavoitteena on kehittää yhtei
söpedagogisia lähestymistapoja erilais
ten ryhmien tarpeisiin sekä vakiinnut
taa yhteisönrakentajakoulutuksen saa
tavuutta Vantaalla.

Yhteisörakentajakurssin
kokemuksia keväältä 2016

Yhteisövalmennuksia ja -rakentaja
kursseja on järjestetty Vantaalla aiem
minkin. Valmius yhteisölähtöiseen aut
tamiseen on alkanut jo vuosikymme
niä sitten. Yhteisen pöydän ensimmäi
nen yhteisörakentajakurssi on toteu
tettu yhteistyössä Diakin kanssa. Kou
luttajana toimi kokenut lehtori Kaija
Tuuri ja työelämän edustajana allekir
joittanut. Kurssilla tutustuttiin omaan
identiteettiin uudella tavalla, opeteltiin
havainnoimaan ympäristöä uudesta
vinkkelistä, analysoitiin ja kehitettiin
omia mielenkiinnon kohteita ruokaavun piirissä.
Kurssi koostui mahdollisimman
erilaisista osallistujista. Mukana olivat
muun muassa Yhteisen pöydän palve
luesimies, yhteisöruokailusta vastaava
diakoni, varastomies, leipäjonosta vas
taava vapaaehtoinen ja asukastilanhoi
taja. Näkemyksen takana on ajatus eri

laisten ihmisten myönteisestä vaiku
tuksesta toisiinsa – ja tämä toimi.
Ryhmämme keskustelut ja tois
tensa haastaminen uusiin näkökul
miin olivat voimauttavia ja avarta
via. Kenelläkään meistä ei ollut tilai
suutta vetäytyä omien näkemystensä
taakse, omaan kuplaansa. Ryhmästä
löytyi asiantuntijuutta ja kokemusta
riittävästi avartamaan ajatuksia uusille
tulokulmille. Yhteisönrakentajakurs
sillamme ohjaajat pyrkivät tasavertai
seen suhteeseen ryhmän kanssa. Jokai
nen meistä, ohjaajia myöten, muut
tui prosessin myötä. Ryhmän palaut
teessa toistui hämmästys siitä, kuinka
monipuolinen kuva syntyi ruoka-avun
kentän haasteista koulutuksen aikana.
Motivaatio tarkastella kehittämishaas
teita ryhmän tuella antoi voimaa tart
tua myönteisen muutoksen mahdolli
suuksiin.
Kurssin osallistujat jatkavat edel
leen omissa kehitystehtävissään. Osa
on mukana edelleen ruoka-avussa ja
osa uusien haasteiden keskellä. Lähes
jokainen kurssilainen on lähtenyt siir
tämään kehittämistehtävässään tul
lutta osaamistaan omassa elämässään
jotenkin käytäntöön. Voi olla, että vai
kutus ei lainkaan näy konkreettisena
ruoka-avun hankkeina vaan uutena
asenteena vanhaan tehtävään. Yhtei
sörakentajakoulutuksen tehokkuus
voimaannuttajana hämmästyttää ja sai
ryhmämme osallistujat suosittelemaan
koulutusta uusille tulijoille.

Yhteisödiakoniaa

Diakoniaa vaivaa edelleen ajoittain
myytti yksilöohjauksen voimasta. Kär
jistän ajatuksen, jossa vahvempi opas
taa heikompaa ja siitä heikko sitten
ottaa opikseen ja alkaa voida parem
min. Yksilön ohjauksella on ajoittain
tärkeä paikkansa, mutta juuttuminen

asetelmaan, jossa on avun kohteena,
ei vie eteenpäin pitkällä aikavälillä.
Tarvitaan vuorovaikutteinen koke
mus siitä, että voi itsekin olla avuksi
jollekin toiselle. Auttamistyön muu
toksen entistä yhteisöllisempään työ
otteeseen tulisi olla nykytiedolla väis
tämätöntä.
Yhteisötyön perusajatuksiin kuu
luu, että jokainen osallistuu omilla lah
joillaan. Emme olisi saaneet telttaa siir
tymään ajoissa ilman 3-vuotiaan Eve
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liinan osaavaa toimintaa. Tarvitsem
me toisiamme ja ennen kaikkea opim
me toisiltamme jatkuvasti. Yhteisömme
jokainen jäsen kasvattaa meitä. Tavoi
te on saavutettu, kun tietoisuus omas
ta voimasta, vastuusta ja vaikutuksesta
rohkaisee meitä uskomaan kykyihimme
toimia itsemme ja toistemme hyväksi.
● EEVA LEHTINEVA
Diakoniatyöntekijä
Yhteinen pöytä hanke
Vantaan seurakunnat

Viron kirkon
Parisen vuotta toiminut
Viron luterilaisen kirkon
perhekeskus palvelee
luovalla työotteella
hyvin monenlaista
asiakaskuntaa. Samalla
kehitetään virolaisille
seurakunnille malleja
tehdä perhetyötä.

Perhekeskus eli Perekeskus toimii Tal
linnan keskustassa Lastenkodu-kadul
la, aivan Stockmannin tuntumassa.
Vuonna 2012 Viron silloinen ark
kipiispa Andres Põder kutsui Viron
olosuhteet hyvin tuntevan Pia Ruotsalan valmistelemaan perhekeskuksen
perustamista. Keskus avattiin tammi
kuussa 2014.
Paikkaa johtava Pia Ruotsala vertaa
sitä suomalaisten seurakuntien perhe
asiain neuvottelukeskuksiin.
– Meillä työ on kuitenkin jonkin
verran laajempaa. Keskukseemme ei
tule vain pariskuntia, vaan autamme
erilaisia kriisejä kohdanneita ihmi
siä. Asiakkaisiimme kuuluu vammai
sia, pakolaisia ja monenlaisia erityis
ryhmiäkin.
Virossa ei välttämättä noudateta
erilaisia raja-aitoja yhtä tarkasti kuin
Suomessa. Sosiaalialallakin asioita lä
hestytään usein luovasti.
– Ja on tämä myös aikamoista
pioneerityötä. Vastaavanlaista toimin
taa ei Viron kirkolla tai sen seurakun
nilla ole juurikaan aikaisemmin ollut.

Talkoilla paikka kuntoon

Kellarikerroksessa sijaitsevat perhe
keskuksen tilat ovat avarat ja viihtyi
sät. Ruotsala muistelee hieman hy
myillenkin ensimmäistä tutustumis
käyntiään Viron kirkon omistamaan
kiinteistöön.
– Tämä huoneisto oli aivan täyn
nä roskia ja siinä oli osittain maalattia.
Sähköjäkään ei ollut.
Ruotsalalla on onneksi kontakteja
Herättäjä-yhdistykseen, jolla on laajaa
kokemusta paikkojen remontoinnista
talkootyönä. Projekteja on ollut muun
muassa Venäjällä ja Senegalissa.
– Sitä kautta saatiinkin Tallinnaan
viikoksi osaava porukka, joka laittoi tä
män paikan hyvään kuntoon.
Merkittävää apua perhekeskukselle
on saatu myös Suomen Lähetysseural
ta. Se vastaa Ruotsalan palkasta.
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perhekeskus tekee pioneerityötä
– Evankelinen Lähetysyhdistys ELY
on puolestaan ottanut tukikohteekseen
Tartossa sijaitsevan yksikkömme. Sen
toiminta käynnistyi helmikuussa 2016
Lea Saaren johdolla. Tartossakin työ
on päässyt hyvään vauhtiin.

Vastaa moniin tarpeisiin

Kahdessa ja puolessa vuodessa Viron
kirkon perhekeskus on Ruotsalan mu
kaan lunastanut hyvin paikkansa. Pel
kästään viime vuonna keskus antoi eri
laista tukea yli 800 ihmiselle.
– Virossa on huutava tarve tällaisel
le työlle. Neljännes maan lapsista elää
köyhyysrajan tuntumassa tai sen ala
puolella. Täällä on paljon myös yksin
huoltajaperheitä.
– Ja valitettavasti esimerkiksi vau
vojen ravistelukuolemia tapahtuu täs
sä maassa Euroopan eniten.
Viron työmarkkinoiden erikoi
suus on se, että useissa perheissä toi
nen – tai molemmat ‒ aikuisista työs
kentelee ulkomailla. Tämä luonnolli
sesti aiheuttaa perheille monenlaisia
paineita.
– Olemmekin joutuneet miettimään
miten toimitaan, kun joku perheenjä
senistä ei pääse fyysisesti paikalle. Sil
loin voidaan käyttää esimerkiksi Skype
-videoneuvotteluyhteyttä.
Perhekeskuksen työn onnistumi
nen takeena on jatkuva yhteydenpito
erilaisiin sosiaalialan toimijoihin.
– Meille ohjautuu asiakkaita mon
taa eri reittiä. Heitä tulee muun muas
sa lastenpsykiatrien, opettajien ja seu
rakunnan työntekijöiden lähettäminä.
Pystymme palvelemaan viron lisäksi
myös venäjäksi, englanniksi ja saksak
si, Ruotsala kertoo.

Vapaaehtoisista suuri apu

Viron luterilaisella kirkolla ei ole vero
tusoikeutta, ja sen voimavarat ovatkin
varsin vaatimattomat. Suurin osa kir
kon kasvatus- ja diakoniatyöstäkin ta
pahtuu vapaaehtoispohjalta.

– Tämän takia perhetyön aloitta
miseen on pitänyt saada laajaa tukea.
Rahoitusta on saatukin Viron minis
teriöiltä ja kunnilta. Lisäksi saimme
starttirahan ulkomaiselta säätiöltä.
Keskeisen tärkeää perhekeskuksen
toiminnalle on monipuolinen vapaaeh
toistyö. Pia Ruotsala on heidän panok
sestaan todella kiitollinen.
– Olen aktiivisesti kutsunut vapaa
ehtoisia auttajia mukaan. Jo heti ensim
mäisen infotilaisuuden jälkeen kaksi
osaavaa ammattilaista ilmoittautui mu
kaan. Tällä hetkellä meillä on moniam
matillisessa tiimissämme yli kymme
nen vapaaehtoista työntekijää.
Myös Suomesta on saatu avuksi
useita päteviä kouluttajia ja työnohjaajia.
Hekin työskentelevät talkoohengessä.
– Moni heistä on todennut, että on
innostavaa työskennellä maassa, jos
sa asioita lähdetään kehittämään aivan
nollatasolta.

Viron kirkolle tärkeä projekti

Pia Ruotsalan mukaan kirkon perhe
työn tulee Virossa olla korostetun laa
dukasta, koska kirkkoon ei maassa vält
tämättä luoteta.
– Tämän takia meidän pitää vielä
normaaliakin enemmän todistaa oma
pätevyytemme ja tuloksellisuutemme.
Onnistuneella perhetyöllä olemme
pystyneet muovaamaan ihmisten ku
vaa kirkosta positiivisemmaksi.
– Olemme saaneet myös tuotua
evankeliumin ja Kristuksen ihmisten
arkeen. Puhumme niistä asioista elä
mänläheisesti, ilman mitään teologisia
koukeroita.
Virossa ei juurikaan ole tarjolla sie
lunhoidollista apua. Kirkon perhekes
kukseen ohjataankin myös sellaisia ih
misiä, jotka haluavat pohtia hengelli
siä kysymyksiä.
– Meillä pystyy halutessaan ripittäy
tymäänkin. Sellaista ei Suomessa kir
kon perheneuvojan työhön sisällykään,
Ruotsala hymyilee.
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Mallit leviävät kautta maan

Tallinnan pääpaikan ja Tarton sivu
toimipisteen lisäksi Ruotsala haavei
lee toiminnan laajentumisesta. Tarvet
ta perhetyölle onkin eri puolella Viroa.
– Olemme käyneet jo alustavia kes
kusteluja Pärnun sekä Itä-Virumaan
kanssa. Jälkimmäinen alue on enem
mistöltään venäjänkielistä.
Fyysisten toimipisteiden lisäksi
uudenlaisia perhetyön malleja on mah
dollista levittää myös muulla tavalla.
– Koulutamme aktiivisesti Viron
kirkon ja sosiaalialan työntekijöitä se
kä tarjoamme heille työnohjausta.
Perhekeskus käyttää jatkuvasti
myös ulkopuolisia harjoittelijoita.
– Tämäkin osaltaan auttaa kehittä
mään perheterapian laatua koko Virossa.

Osaamisen tulee jäädä Viroon

Pia Ruotsala on urallaan toiminut
Suomen Lähetysseuran tehtävissä
Jordaniassa ja vuodesta 2009 Virossa.
Luova ja energinen nainen on hyvin
motivoitunut myös nykyisessä tehtä
vässään.
– Kun otan asiakkaan vastaan, niin
ei kyseessä ole pelkkä ammatillinen
kohtaaminen vaan siinä lähimmäinen
kohtaa toisen.
Ruotsala muistuttaa myös siitä, että
perheneuvontatyössä oppii koko ajan
tuntemaan itseäänkin paremmin.
– Kehityn tässä ihmisenä, puoliso
na ja äitinä. Ja samalla kasvan kristit
tynäkin.
Pia Ruotsala on keskeisessä roo
lissa ollut viemässä Viron kirkon
perhetyötä monta pykälää eteenpäin.
Pitkällä tähtäimellä hänen päämää
ränsä on kuitenkin tehdä itsensä tar
peettomaksi.
– Toimin sillä ajatuksella, että kaik
ki se mitä teen ja osaan, siirtyy vai
heittain virolaisten tehtäväksi. Perhe
työn kompetenssin tulee jäädä tähän
maahan.
● VESA KEINONEN
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Lähimmäisenrakkautta,
– Caritaksen toiminnan ja diakonian
Vuonna 1998 Oulun seurakuntayhtymä teki merkittävän,
kauaskantoisen linjavedon, kun se yhdessä paikallisten vammaisja veteraanijärjestöjen kanssa perusti Caritas-Säätiön.
Säätiön tarkoituksena on kristillisen diakonian hengessä edistää
vanhusten ja vammaisten asumisoloja ja kuntoutusta.
Tänä päivänä yhteisössämme työskente
lee lähes 500 työntekijää, ja ensi vuonna
laajennamme toimintaamme Rovanie
melle. Tytäryhtiöidemme Caritas Palve
lut Oy:n ja Caritas Lääkärit Oy:n kaut
ta tarjoamme asumisen, kuntoutuksen,
kotihoidon ja ateriapalveluja, sekä yk
sityislääkäri- ja työterveyspalveluja. Li
säksi Caritaksella on uusi yksityinen 27
potilaspaikkainen sairaala. Caritaksel
le on myönnetty Suomalaisen Työn Lii
ton Yhteiskunnallinen yritys -merkki,
joka kertoo, että yhteisömme ensisijai
nen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnal
lisen hyvän tuottaminen. Monelle yh
teistyökumppanillemme on tärkeätä se,
että olemme kotimainen toimija ja mak
samme verot Suomeen.

Arvopohja ohjaa toimintaamme

Tytäryhtiöiden toiminnasta syntyvä
taloudellinen tulos ohjataan CaritasSäätiön yleishyödylliseen ja diakoni
seen toimintaan, jolla tuetaan vanhus
ten ja vammaisten hyvää elämää. Dia
konisen toiminnan tärkein toimin
tamuoto on monipuolinen vapaaeh
tois- ja virkistystoiminta. Vapaaeh
toistoiminnan tavoitteena on tarjo
ta osallistujille yksilöllisiä ja ryhmä
muotoisia voimaannuttavia osallisuu
den kokemuksia heille tutuissa arki
sissa toimintaympä
ristöissä. Vapaa
ehtoisille järjestetään yhteisiä tapaa
misia sekä koulutus- ja virkistysmah
dollisuuksia. Koulutusyhteistyötä teh
dään muun muassa VaRes-keskuksen
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kanssa. Tuemme myös vammaisten
urheilu- ja harrastetoimintaa myön
tämällä stipendejä, järjestämällä kehi
tysvammaisten maksutonta jalkapal
lokerhotoimintaa ja sponsoroimalla
vammaisurheilutapahtumia.
Säätiömme perustamisvuonna
1998 Oulussa elettiin yhteiskunnalli
sesti haastavaa, lamavuosien jälkeis
tä aikaa. Nyt elämme taas haasteitten
aikaa. Sote-ratkaisut vaikuttavat kaik
kiin sosiaali- ja terveysalan toimijoi
hin. Lähes kahden vuosikymmenen
ajan olemme vastanneet yhteiskunnan
haasteisiin luomalla uusia toiminta
muotoja. Olemme kuitenkin uskollisia
yhteisömme arvoille: lähimmäisenrak
kaus, eettisyys ja yhteisöllisyys. Nämä
arvot ovat, paitsi palvelutuotantomme,
myös diakonisen toimintamme lähtö
kohta ja sen ytimessä.

Diakonian avulla
rakennetaan yhteisöllisyyttä

Me Caritaksessa koemme, että lähim
mäisenrakkaus voi ja sen tulee näkyä
yrityksen toiminnassa. Meille lähim
mäisenrakkaus on toisten ihmisten huo
mioon ottamista ja kunnioittamista se
kä erilaisuuden hyväksymistä. Kunnioi
tamme ihmisen yksityisyyttä, henkilö
kohtaisia elämänarvoja ja elämänkatso
musta, jokaisella on oikeus itsenäiseen
elämään ja päätöksentekoon.
Arjen valintojamme puolestaan
ohjaa eettisyys. Yhteisöllisyys nä
kyy Caritaksessa vastuunottamisena

eettisyyttä, yhteisöllisyyttä
kulmakivet
omasta tekemisestä, mutta myös ym
päröivästä yhteisöstä ja siihen vaikut
tamisesta. Yhteisöllisyyden tavoittee
na on yhdessä elämisen taito. Uskom
me, että ihmiset tarvitsevat toisiaan
ja että välittäminen ja palvelu kuulu
vat kaikille Jumalan kuvaksi luoduille.
Yhdessä elämisen taito edellyttää, et
tä joukkoon mahtuu kaikenlaisia ih
misiä.
Caritas ei ole varsinaisesti kirkol
linen toimija, mutta Oulun seurakun
tayhtymällä Säätiön yhtenä perusta
jajäsenenä on valtuuskuntaan nimeä
miensä jäsenten kautta vahva vaiku
tus toiminnassamme ja päätöksen
teossamme. Säätiön säännöt mää
rittelevät toimintaamme niin, et
tä olemme vahva kristilliseen ar
vopohjaan nojaava toimija. Teem
me myös aktiivista yhteistyötä pai
kallisseurakuntien kanssa. Yhteis
työmuotoja ovat esimerkiksi eritys
diakoniatyöntekijöiden ryhmät kuulo
ja näkövammaisille, kehitysvamma
pastoreiden pitämät hartaudet, ret
ket ja leirit, diakoniatyöntekijöiden
ryhmät ja kotikäynnit sekä paikal
lisseurakuntien pitämät säännölliset
hartaudet ja messut. Teemme myös
aktiivista yhteistyötä Oulun kaupun
gin ja alueen eri järjestöjen kanssa.
Omalla toimialueellaan Caritas
haluaa kantaa vastuuta pohjoisesta
yhteisöstä. Koska kanavoimme suu
rimman osan tuloksestamme yhteis
kunnallisen hyvän tuottamiseen van
husten ja vammaisten asumisolojen,
kuntoutuksen ja hyvän elämän edis
tämisessä, voimme kehittää ja aloit
taa uudenlaisia diakonisia toiminto
ja. Diakoniamme tavoitteena on yh
teisöllisen elämän kautta tukea arjes
sa selviytymistä ja mahdollistaa tur
vallisuuden ja toivon kokemuksia.

Miten eletään
Hyvinä Naapureina

Tänä syksynä olemme aloittaneet Poh
joisSuomessa uuden ja kontekstissam
me ainutlaatuisen Hyvä Naapuri hank
keen. Idea toimintamalliin on saatu
Hollannista, ja EteläSuomessa vastaa
vanlaista toiminnasta on jo kokemuksia.
Hanke on toimintamalli, jossa opiske
lijat elävät Hyvinä Naapureina kahdes
sa erilaisessa yhteisössämme Härkälin
nassa ja Metsolan Kartanossa. Härkä
linnassa asukkaat ovat sekä monivam
maisia että ikäihmisiä. Metsolan Karta
no puolestaan on ikäihmisten monipuo
linen palvelutalo. Opiskelijat asuvat pal
velutaloissa edulliseen hintaan ja toimi
vat aktiivisina yhteisön jäseninä.
Hyvä Naapuri hankkeessa eletään
todeksi yhdessä elämisen taitoa. Yhdes
sä elämisen kautta hahmottuu myös ar
kinen yhdessä tekeminen diakoniseksi
toiminnaksi, sillä arkisen toiminnan
kautta tuetaan osallisuutta yhteisössä.
Osallisuus vahvistaa turvallisuu
den ja toivon kokemuksia ja
rakentuu ihmisen omasta
halusta elää yhteisön jä
senenä ja toimia yhteisön
hyväksi. Hyvät Naapu
rit järjestävät omien lah
jojensa ja vahvuuksiensa
pohjalta yhteisöllistä toi
mintaa kuten musiikkihet
kiä, levyraateja, pelituokioi
ta ja kisastudioita. Ryhmä
muotoisen toiminnan
ohella tärkeätä ovat
Kahden Naapu
rin kohtaamiset.
Nämä kohtaa
miset voivat ol
la esimerkiksi
keskustelua, ul
koilua, musiikin
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kuuntelua, kirjastokäyntejä, ostoksilla
tai kirkossa käyntejä.
Hyvä Naapuritoiminta on Caritak
sen uutta diakonista toimintaa, ja odo
tukset ovat korkealla. Oletamme, että
eriikäisten, erilaisten ihmisten kohtaa
minen luo uudenlaista yhteisöllisyyttä.
Ryhmämuotoinen tai kahdenkeskinen
kohtaaminen on läsnäolon diakoniaa,
joka torjuu yksinäisyyttä ja tuo elämään
turvallisuuden ja toivon kokemuksia.

Nähdyksi ja kuulluksi
tulemisen kokemus

Lähimmäisten diakoninen kohtaami
nen on aina vuorovaikutuksellinen
prosessi. Caritaksen diakoninen vuo
rovaikutus on olemisen tapa, jossa ih
minen otetaan tosissaan ja elämää us
kalletaan katsella sellaisena kuin se on.
Tällainen olemisen tapa kantaa sielun
hoidollista merkitystä. Sielunhoidossa
voi tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tarve
tulla nähdyksi ja kuulluksi on ihmisen
perustarve, jonka toteutuminen
on kiinteässä yhteydessä toivon
kokemiseen. Caritaksen diako
niassa toivo todellistuu vierel
lä olevissa ihmisissä, turval
lisuuden kokemuksessa sekä
avun ja tuen saamisen kaut
ta, konkreettisissa tilanteissa.
Toisen läsnäolo tukee koke
musta Jumalan läsnäolosta.
● MARJA-LEENA TAHKOLA
Terveydenhoitaja, TM
Diakoniajohtaja
Caritas-Säätiö

Kirkon diakonian päivät 2016 – Kutsuttu

Juhlaillallinen Logomossa, mukana diakonian
ammattilaisia sekä vapaaehtoisia.

Piispankadun kävely arkkipiispa emeritus Jukka
Paarman opastuksella.

Turun tuomiokirkko täyttyi Kirkon diakonian päivien avajaisviera
Ohjelmien välillä
taukojumpattiin.

Diakonian kultaisen ansiomerkin saaneet Raili Gothóni, Ulla-Maija Harju, Eila Jantunen, Sirpa Juola, Marja
Kantanen, Rita Salviander ja Päivi Tapaninen vastaanottivat merkkinsä, kunniakirjansa ja ruusunsa iloisissa
tunnelmissa.
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Värityskanavan intensiivistä työskentelyä.

#diakonia2016
Turku 22.9–24.9.2016
Ku vat Ti mo J ak o ne n

Visualisoija Salla
Lehtipuu kuvasi eri
tapahtumia kaikkien
katseltavaksi.

aista.

Jonglööri Lauri
Koskinen ihastutti
taidoillaan.

Mikko Helenius House Band
laulatti Toivon veisuja
Mikaelinkirkossa.

Vihreät kädet toivottivat
avajaismessun jälkeen
soppalounaalle
tuomiokirkon edustalle.

Vuoden diakoniatyöntekijä Katja
Lehto Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnasta.
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Diakonia hukassa kirkon linjassa

Diakoniatyöntekijöiden osa
Diakoniasta puhutaan kirkossa kahdella diskurssilla. Toinen
korostaa diakonian tärkeyttä, toinen sitä, kuinka nykyinen tapa
toteuttaa diakoniaa ei ole oikea. Kyseenalaistetaan, tarvitaanko
diakoniaa nykymuotoisena – suurin ymmärrys diakoniasta
tuntuu siirtyneen diakonian kentän ulkopuolelle.
Selkään koputtamista diakonian am
matillisen osaamisen ulkopuolelta tu
lee kiitettävän tasaisesti. Milloin dia
konian kuuluisi näkyä toreilla ja ka
dunkulmissa ”hyvää tekemässä”, mil
loin seurakuntayhtymät luovat projek
teja ja tapahtumapäiviä – ”me suunnit
telimme, te voitte toteuttaa” – ajattelul
la. Diakoniatyöntekijät ovat jo nyt rau
taisessa ytimessä, miksi pitää tavoitel
la sirkustemppuja?
Paikallisseurakunnan päättäjät ovat
välillä yhtä hukassa. Ajanmukainen kä
sitys diakoniasta on kadonnut. Kun
ammatillisesti pätevät diakoniatyönte
kijät eivät kelpaa työnsä parhaiksi sa
noittajiksi, kontakti diakonian todelli
suuteen ohenee ja vallan ottavat mieli
kuvat sekä mutu-tuntuma. Diakonia
työntekijän suusta kuuluukin siksi
huudahdus: ”Herra, armahda heitä, sil
lä he eivät tiedä mitä tekevät.”

Virkojen vähennys
kertoo arvot

Diakoniaa arvostetaan kirkkoreto
riikassa, mutta samalla luodaan pulla
mössödiakoniaa: seurakunnat palkkaa
vat diakoniatyöhön epäpäteviä työnte
kijöitä ja muodostetaan monimuoto
tiimejä, joissa diakoniatyöntekijä ei
johda diakoniatyötä. Tästä seuraa pää
töksenteon etääntyminen diakonian
todellisuudesta.
Samalla toteutetaan tietoista dia
konian alasajoa, kun diakonian virko
ja ei haluta täyttää. Suurinta tuho oli
2011‒2012, jolloin vähennettiin vajaa
100, vuosina 2014‒2015 lisäksi jälleen
vajaa 50 työntekijää.

Kirkon
tilastojen
mukaan
2006‒2015 kirkko on systemaattises
ti väheksynyt diakoniaa lakkauttamal
la tai jättämällä täyttämättä diakonian
virkoja yhteensä 11%. Monissa tapauk
sissa johtava diakoniatyöntekijä on saa
nut väistyä. Hiippakunnat tekevät sa
manlaisia arvovalintoja kuin seurakun
nat: diakonian hiippakuntasihteeriä ei
eläköitymisen jälkeen haluttu Helsin
gissä – ja Kuopiossakin tilanne näyt
tää huolestuttavalta. Jos diakoniantyön
koulutuksen saanutta ei Kuopion hiip
pakuntaankaan palkata, osoittaa tämä
kirkon painottumista teologisen osaa
misen arvostamiseen. Samalla heiken
tyvät kirkon kokonaisuuden hahmotta
minen sekä aito diakoninen asiantunti
juus, jolla vahvistaa seurakuntia.

Diakonian osaamisen
johtaminen ei tule ulkopuolelta

Palveluja keskitetään kirkossakin, ja
asioita katsotaan pitkälti hallinnosta ja
taloudesta käsin. Kirkkoretoriikan ja
kaanaan kielen lisäksi puhutaan suju
vasti myös ”kolmatta kotimaista”: tois
tetaan markkinatalouden valitusvirsiä.
Kun palvelut yhteiskunnassa vähene
vät eniten heikompiosaisilta, kirkko va
litsee saman linjan. Aineettoman pää
oman johtaminen, niin työntekijöiden
kuin seurakunnan alueella asu
vien,
unohtuu.
Diakoniatyössäkin tärkein ja paras
tukija on saman koulutuksen omaava ja
työtä sisältä käsin ymmärtävä lähiesi
mies: diakoniaa tulee johtaa diakonia
työntekijän. Käyttämällä diakoniatyön
lähijohtamisessa muuta kuin koulutet
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amiselle sokea kirkko
tua diakoniatyöntekijää kirkko vähek
syy työntekijöitään ja heidän osaamis
taan sekä koulutustaan.
Lähiesimiehen ollessa diakonia
koulutuksen ulkopuolelta jäävät työ,
työntekijä ja johtaminen vajaaksi. Täl
laisessa tilanteessa kollegalle vuodes
ta toiseen kehityskeskustelun sisältö
nä säilyy diakonian paikka messuelä
mässä sekä kysymys ”onko ollut ikäviä
asiakkaita”.
Ulkopuolelta tehdään arvioita, jot
ka eivät perustu realiteetteihin. Moni
puolista ymmärrystä ja laadukasta dia
konian johtamista ei tule diakonian ul
kopuolelta – kuten uskon ytimessä on
”pelastusta ei ole ilman Jeesusta”.

Kapea tilastointitapa
– kapea käsitys

Samanaikaisesti yli-innokkaat diako
nian kehittäjät tapittavat katse kovana
tilastoihin: se, mikä ei näy tilastoissa,
sitä ei ole olemassa. Ilman käsitystä
diakoniasta ja sen toimintakentästä on
helppo sairastua tilastosokeuteen. Jää
huomaamatta se, mikä ei laadullista
työtä tehdessä määrällisissä tilastoissa
näy: työtä tehdään aiempaa laajemmin,
monimuotoisemmin, verkostoissa,
syvenevien kompleksisten ongelmien
parissa kohtaamisissa, jotka vievät
aikaa. Mitä diakonian ajatellaan ole
van; jotain Excelin taulukoihin ja suo
rakulmaisiin työhuoneisiin mahtuvaa?
Näillä mittareilla kirkko on aiheut
tanut oravanpyörän: vähentämällä
diakoniasta ja sen tekijöistä on help
po osoittaa sormella, kuinka nykyään
tehdään vähemmän kuin ennen. Kun
vähemmän työntekijöitä tekee vähem
män rasti ruutuun -mitattavaa työtä,
palkitaan työ viran lopettamisella.
Samalla ruohonjuuritaso kado
tetaan – näkemisen kulma muuttuu.
Siksikö ulkopuolelta, kenttää aidosti
tuntematta, pyritään ohjailemaan dia
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koniatyötä? Erilainen tausta ja koulu
tus antavat erilaiset silmälasit; kenties
siksi ulkopuolelta huudellaan kentälle
päin? Vieraantuminen liittyy tietoon ja
tuntemiseen: kun ei tunneta, ei myös
kään käsitetä. Kun ei käsitetä, ollaan
tietämättömiä todellisesta laajuudes
ta, haastavuudesta ja moniongelmai
suudesta, jossa diakoniatyöntekijät
ovat ytimessä. Diakonialta asiat eivät
ole kätkössä, mutta päättäjät ovat ka
dottaneet katseestaan diakonian.

Diakoniatyöntekijöiden
kompetenssi käyttöön

Diakoniatyöntekijät ovat tunnetusti mo
nipuolisesti kouluttautuneita niin kirkon
omilla koulutuksilla kuin kirkon ulko
puolisilla ja laajalti verkostoituneita yh
teiskunnallisissa sidosryhmissään. Dia
koniatyöntekijöissä on osaavia tekijöitä,
muun muassa YAMK-koulutettuja, tut
kinto, joka antaa paremmat valmiudet
johtaa diakoniatyötä kuin papilla. Valit
semalla diakoniaa johtamaan muun kuin
diakonian osaajan kirkko tosiasiassa vä
heksyy diakonian koulutusta.
Kirkon ja seurakuntien yksi kipu
kohta on ammattitaitoisen johtamisen
sekä henkilöstöhallinnon osaamisen
puute. Jos käytössä olevaa ammattitai
toista ja koulutettua resurssia ei käyte
tä osaamista vastaavalla tavalla, ei syy
ole työntekijän.
Ydinviesti kyllä välittyy: diakoniaa ei
arvosteta. Näin se näyttäytyy – vaikka
haluaisin uskoa muuta. Vähentämällä ja
väheksymällä diakoniaa kirkko näyttää
mieluummin nakertavan oman olemas
saolonsa perustaa kuin että aidosti aset
taisi diakonian keskiöön, jossa sen kir
kon opin mukaisesti kuuluisi olla.
● LEENA KOPPERI
Diakoniatyöntekijä ja opiskelija Lapin
yliopistossa pääaineena soveltava
psykologia, joka valmistaa johtamisen
psykologian asiantuntijaksi.

Han vill bemöta alla
De kommer i hundratal till ungdomssamlingar. De kommer med olika intressen och behov.
Att de laestadianska ungdomarna är så många är en utmaning för ungdomsarbetaren
Richard Eklund.
Sedan nyåret är Richard Eklund i
Jakobstad anställd av Laestadianernas
Fridföreningars förbund (LFF) som
deras första ungdomsarbetare.
En gång i månaden ordnas en stor
ungdomssamling, gemensam för alla
fridsföreningar. På Eklunds första
ungdomssamling deltog över 400
ungdomar, i dag rör sig antalet kring
något över hundra. Samlingarna ord
nas turvis i de olika bönehusen. Före
ningarna har kommittéer och sköter
själv sitt ungdomsarbete på frivillig
bas. Eklund sitter med i ungdomsrå
det som har representanter från alla
fridsföreningar. Ungdomsrådet vill
aktivera och göra ungdomarnas röst
hörd. Eklunds arbete består främst av
koordinering och administrativa upp
gifter.
Eklund säger att ungdomsarbetet
har ändrat mycket under de sex år han
varit borta från Österbotten.
– Arbetet har gått framåt. Det har
alltid funnits ungdomsarbete men i
dag ordnas det mer program skilt för
ungdomarna.

Egen skriftskola

Sommartid hålls olika läger och då
aktiveras många ungdomar. Det
behövs många hjälpledare till barnlä
ger, förskriftskolläger och skriftskol
läger. I sommar ordnade LFF första
gången egen skriftskola med 25 del
tagare.
Eklund ser ingen dramatik i att LFF
ordnar egen skriftskola. Även andra
väckelserörelser såsom Kansanlähe
tys, Rauhan sana och SLEY har egna
skriftskolor. LFF är en lekmannarö
relse där mycket arbete görs på talko

men nu när man har egen ungdoms
arbetare finns det resurser att ha egen
verksamhet.
– Skriftskolan är ett bra sätt att
lära känna ungdomarna. Dessutom
en
gageras många ungdomar som
hjälpledare. Vi planerar också att hålla
hjälpledarskolning, säger Eklund.
Eklund anser inte att man isolerar
sig då man går in för egen skriftskola.
Han anser att samarbetet med lokal
församlingarna varit bra. Det första
skriftskollägret hölls vid den finska för
samlingens lägergård Merilä i Jakob
stad och konfirmationen i Larsmo
kyrka.
– Men det är klart att man måste
vara försiktig så man inte isolerar sig.
Det är kyrkan som är ansvarig för
skriftskolan och vi ska följa kyrkans
stadgar för skriftskolan.
Så mycket annorlunda var inte
LFFs skriftskola än församlingens
anser Eklund. En skillnad är att man
hade många olika predikanter som
undervisade. Församlingarnas skrift
skolor är inte heller identiska utan de
kan variera rätt mycket till exempel
mellan södra Finland och Österbotten.

Stark tradition

Eftersom
ungdomsverksamheten
inom den laestadianska rörelsen växer
var det naturligt att anställa en ung
domsarbetare. Förbundet har nu fyra
anställda.
Trenden inom LFF är den samma
som i kyrkans församlingar, ungdo
mar lockas inte till gudstjänster eller
till de gemensamma samlingarna. Ung
domskulturen i samhället i dag präg
las av individualism, självförverkning
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och mycket är inriktat på det egna livet.
Många mår dåligt och känner sig vilsna.
– Jag vill kunna bemöta alla ungdo
mar, säger Eklund.
Skillnaden mellan en laestadiansk
ungdom och andra kristna ungdomar
är inte stor numera. Men det kan vara
lätt att känna igen en laestadian då tra
ditionen är så känd, menar Eklund.
– Ungdomarna uppskattar vår tra
dition. Det kan bli mer aktuellt att fun
dera över vad vi håller fast vid och vad
vi släpper loss. Teologiskt måste vi vara
medvetna om vad vi tror.
Alkohol- och narkotikaproblem har
blivit allt större bland de finländska
ungdomarna. De laestadianska ungdo
marna utgör inget undantag men att
problemet skulle vara större i väckel
serörelsen än i övriga samhället tror
inte Eklund. Men föräldrar och poli
sen i Jakobstadstrakten är oroliga över
utvecklingen. LFF tar problemen på
allvar och den ökade droganvändnin
gen är en orsak till att man anställt en
ungdomsarbetare. Man har också ord
nat information åt både föräldrar och
ungdomar tillsammans med andra
aktörer. Före detta missbrukare har
medverkat. Även polisen har varit på
besök och informerat om drogprob
lem. Nu planeras ytterligare ett tillfälle
kring missbruk.
– Bland annat på förskriftskolan tar
vi också upp drogmissbruk och andra
beroenden såsom pornografi.
Synen på auktoriteter i samhäl
let såsom lärare och polis har ändrat,
anser Eklund. Det påverkar också ung
domars inställning. Respekten för auk
toriteter har minskat. Här har också
hemmen en stor och avgörande roll.

Si w Högnäs

ungdomar

Att vara förälder i dag är ett stort ansvar och hemmet utgör en viktig del i hur ungdomarna mår, säger
Richard Eklund, här med sonen Alfred.

Vill bemöta alla

Ungdomsarbetaren har ett stort ansvar.
Den största utmaningen är att ungdo
marna är så många, säger Eklund.
– Men det är ett positivt problem.
Jag är inte ensam utan har många som
hjälper till. Många är intresserade av
bibelsamtal och vill fundera över den

kristna tron. Men det finns de som
inte är så intresserade av djupgående
undervisning utan är mer praktiskt
lagda eller idrottsintresserade och det
är viktigt att bemöta dem också.
Det har inte alltid varit tillåtet för
laestadianska ungdomar att idrotta och
tävla. Själv har Richard Eklund varit
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fotbollsspelare och han uppmuntrar
andra ungdomar att idrotta.
– Det är viktigt att vi som kristna
är med och understöder den kristna
gemenskapen men också att vi är med
i andra gemenskaper. Till exempel i ett
fotbollslag är vi med i en annan sorts
gemenskap. Vi har att ge till andra
gemenskaper också och det är viktigt
att till exempel göra saker man tycker
om. Min självkänsla stärktes när jag
spelade fotboll.
I dag är det vanligt att kritisera men
Eklund tror att största delen är tack
samma för rörelsen.
– De yttre ramarna, vårt sätt att leva,
har lite raserat. Vi ska ta vara på de bra
saker vi har.
Talkoandan har alltid varit god inom
rörelsen. Ungdomarna är ansvarsta
gande och vill hjälpa till. Men man
måste fråga sig vad som är hållbart, vad
får ungdomarna att stanna i rörelsen.
– Jag upplever att våra ungdomar i
dag är tacksamma för mycket som ord
nas. Men tiderna ändras och det finns
en risk att vi med vilka medel som helst
håller dem kvar. Vi ska bemöta ung
domarnas önskningar men vad är håll
bart? Jo, den personliga tron på Jesus
Kristus som personlig frälsare. För
står vi vår kristna tro och vikten av
den kristna gemenskapen vill vi också
ta del av den gemenskapen. Då vi är
i Kristus är vi i Kristi kropp och det
är vår plikt att ta hand om varandra.
När min broder lider, lider också jag.
Vi ska sträva till enhet, inte bara inom
rörelsen, utan mellan alla kristna. Men
det är viktigt att komma ihåg i dag att
gemenskapen skapas genom Kristus
och den verkliga Kristus möter vi i
ordet, bibeln och sakramenten.
Eklund tror att rörelsens gemenskap
fortfarande ger trygghet åt ungdomarna
även om det ibland kan kännas lite trögt.
● SIW HÖGNÄS

M ar ko To ljam o

Merimieskirkkotyössä on imua. Merimieskirkoilla toimii vuosittain yhteensä noin 800 vapaaehtoista erilaisissa ja eri pituisissa tehtävissä. Maapalloistumisen myötä
työlle näyttää olevan yhä enemmän tarvetta, joten niin vapaaehtoistyö kuin muukin tuki on yhä tarpeen. Kuva kahtena kesänä Hernesaaressa toteutetusta ulkomaisten risteilijöiden merenkulkijoille tarkoitetusta ”palvelukioskista”, joka toimii osittain vapaaehtoisvoimin.

Merenkulkijatyöstä
sosiaali- ja diakoniatyöksi
Merimieskirkoilla kohdataan
ja välitetään. Toiminnan
piirissä olevista vajaat
70 prosenttia on ulkomailla
olevia ja liikkuvia
suomalaisia.

”Suomalaisten merimiesten ulkomaan
satamissa sielunhoitoyhtiö.” Näin yle
västi lausuttiin Suomen Merimieskir
kon alkuperäinen nimi ja yhdistyk
sen syntysanat Suomen Lähetysseu
ran vuosijuhlassa 1874. Ja kun keisaril
linen senaatti hyväksyi tämän ”sielun
hoitoyhtiön” säännöt seuraavana vuon
na, pääsi enemmän kuin tarpeellisek
si nähty toiminta maailmalla alkamaan.
Aika oli purjelaivojen, suomalaisia
aluksia ja merimiehiä seilasi kaikilla
vesillä. Merimatkat taittuivat hitaasti
verrattuna tämän päivän vauhtiin, sa
moin laivojen purku ja lastaus. Niin
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pä lepo- ja vapaa-aikaakin jäi kulutetta
vaksi maailman satamissa monenlais
ten harrasteiden ja nautintojen parissa.
Liekö pohjoismaista veljesrakkaut
ta vaiko suomalaiseen mentaliteet
tiin turhautumista, kun etenkin nor
jalaiset merimiespastorit olivat lähes
tyneet maamme päättäjiä näiden ”ju
malattomien” auttamiseksi. Ruotsin
kielisiin norjalaispapit saivat kontaktia,
mutta umpisuomalaisiin ei skandinaa
viska uponnut. Humalainen, ryöstetty
ja synnin teille joutunut nuorempi tai
vanhempi merikarhu tarvitsi härmäläi
sen pastorin, joka osasi käyttää sanan

säilää niin komentaakseen, lohduttaak
seen kuin johdattaakseen.
Tuleman piti. Ensimmäinen suo
malainen merimiespappi oli 25-vuo
tias Porvoon tuomiokapitulin apulai
nen Elis Bergroth, joka aloitti työnsä
vuonna 1880 Grimsbyssä. Bergrothia
seurasivat vuosien varrella niin Eng
lannissa kuin muualla maailmalla mo
net pastorit ja maallikot, jotka puolisoi
neen ja perheineen ovat tehneet oman
merkittävän osansa tällä aikajanalla.

Siirtolaistyössä

Yhdistyksen toiminta laajeni nopeasti
merenkulkijatyöstä myös siirtolaistyö
hön. Aluksi nämä siirtolaiset koostui
vat osittain merimiehistä, jotka olivat
karanneet laivasta eli jääneet nouse
matta takaisin lähtevään paattiin, mutta
meriyhteyksien synnyttyä oli muillakin
parempaa elämää etsivillä mahdollisuus
lähteä sitä rakentamaan. Ja missäpä suo
malainen paremmin viihtyisi kuin toi
sen suomalaisen naapurina, joten pieniä
suomalaisyhteisöjä syntyi sinne tänne
eri puolille maailmaa.
”Sielunhoitoyhtiön” pastorit tekivät
parhaansa hengellisen toiminnan yllä
pitämiseksi, vaikka esimerkiksi Aust
raliassa jumalanpalveluksia ja hartaus
hetkiä toimitti vain yksi merimiespas
tori. Pappi sai olla koko ajan tien pääl
lä tavatakseen tämän ”maailman suu
rimman suomalaisen seurakunnan” jä
seniä onnistuen kuitenkin tapaamaan
kutakin yhteisöä vain harvoin valtavien
etäisyyksien vuoksi.
Merimiespastorit ja maallikot ovat
pyörittäneet niin lukusalitoimintaa
kuin tehneet mm. laivakäyntejä, sairaa
la- ja vankilavierailuja sekä järjestäneet
retkitoimintaa. Lukusalien – huonei
den, joissa oli mahdollisuus lukea suo
menkielisiä lehtiä ja kirjoja sekä rupa
tella maanmiestensä kanssa – rinnalla
aloitettiin yleensä myös kahvilatoimin
ta, eikä saunaakaan unohdettu, suoma
laisista kun oli kyse.
Yli 140-vuotisen historiansa aika
na Merimieskirkko on avannut ulko
mailla yhteensä n. 30 toimipaikkaa. Tä
nä vuonna tulee kuluneeksi tasan sa
ta vuotta suomalaisen merimieskirkko
työn aloittamisesta Australiassa – ja 50

vuotta sen lopettamispäätöksestä. Lu
kusaleja eli merimieskirkkoja on siis
paitsi avattu, myös tilanteen ja resurs
sien niin vaatiessa suljettu. Tällä het
kellä niistä toiminnassa on viisi, kaikki
Euroopassa (Ateena, Bryssel, Hampu
ri, Lontoo, Rotterdam).
Myös itse työ on ollut ja on jatku
van kehityksen alla maailman ja toi
mintaympäristön muuttumisen myö
tä. Matkailun ja kansainvälisen kans
sakäymisen lisääntyminen ovat tuo
neet merimieskirkoille uusia kävi
järyhmiä. Esimerkiksi Ateenan me
rimieskirkon työ on muuttunut me
renkulkijatyöstä käytännössä koko
naan ulkosuomalais- ja turistityöksi,
ja Kreikan pitkittyneen laman takia
työn sisältö on jo pitkään ollut erilais
ta sosiaali- ja diakoniatyötä.
Ns. liikkuvaa merimieskirkkotyötä
tehdään Antwerpenissa, Luxemburgis
sa, Lyypekissä, Varsovassa, Irlannissa
ja Kaakkois-Aasiassa, joissa Merimies
kirkolla ei ole varsinaisia toimitiloja.
Luxemburgissa samoin kuin Brysselis
sä korostuu lapsi- ja nuorisotyö, Lyype
kissä ja Antwerpenissa puolestaan me
renkulkija- ja rekkakuljettajatyö. Var
sovassa ja Irlannissa toimitaan mat
kapapin voimin samoin kuin Aasias
sa, missä työ tarkoittaa reilun kuukau
den mittaista itsenäisyyspäivä- ja jou
lukirkkokierrosta. Työtä siellä olisi ym
päri vuoden, mutta resursseja sen teke
miseksi ei toistaiseksi ole saatu.

Siellä missä ihmiset

1900-luvun alussa Merimieskirkon työ
laajeni myös kotimaan satamiin. Tällä
hetkellä merimieskirkkoja Suomessa
on kaikkiaan kahdeksan (Hamina, Hel
singin Vuosaari, Kemi-Tornio, Kokkola,
Oulu, Pori, Rauma, Turku), joista Porin
Mäntyluodon asemaa ylläpitää Saksan
Merimieskirkko. Paradoksaalisesti työ
kotimaan merimieskirkoilla on kan
sainvälisempää kuin ulkomailla, sillä
työ Suomen satamissa painottuu ulko
maalaisten merimiesten palvelemiseen.
Toki kotimaan toimipaikat ovat
avoinna kaikille muillekin kävijöille,
joista esim. rekkakuljettajat ovat löy
täneet Vuosaaren ja Turun merimies
kirkkojen palvelut. Näitä kahta lukuun
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ottamatta toimipaikat sijaitsevat aida
tun satama-alueen sisäpuolella, joten
päästäkseen vaikkapa Kokkolan meri
mieskirkolle tulee käynnistä sopia etu
käteen. Tähän pieneen eksotiikkaan
kaupungin kupeessa ja sataman sydä
messä käyvät tutustumassa mm. seura
kuntien eri ryhmät ja koululuokat.
Merenkulku alkoi muuttua 1960-lu
vulta lähtien. Monien tekijöiden sum
mana laivojen satamassaoloajat lyheni
vät, joten laivojen miehistö ei enää juu
rikaan ehdi merimieskirkoille vapaa-ai
kaansa kuluttamaan. Niinpä Merimies
kirkon satamakuraattori menee itse lai
valle henkilöstön kuulumisia kysele
mään ja puhelinyhteyksiä tarjoamaan.
Kansainvälisissä laivoissa on tavallis
ta, että merenkulkija tekee lähes vuo
den mittaisia seilauksia käymättä vä
lillä kotonaan.
Niin satamakuraattorin kuin laiva
kuraattorin, joka seilaa laivalla esimer
kiksi viikon osallistuen aluksen eri teh
täviin, työllä on onnettomuuksia eh
käisevä vaikutus. Luotettava kuunteli
ja tuo, paitsi väylän käsitellä mielessä
olevia asioita, myös tervetulleen raik
kaan tuulahduksen laivan seinien ulko
puolelta. Systemaattinen laivakuraat
torityö aloitettiin Suomessa 1980-lu
vun alussa.
Merimieskirkko on tehnyt monin
paikoin pioneerityötä, josta jonkun toi
sen organisaation on ollut hyvä jatkaa.
Samalla kun Merimieskirkko on tehnyt
etsivää työtä, on sitä etsitty: kun kon
sulaatti on hoitanut byrokratian ja pa
perit, on Merimieskirkko hoitanut ih
misen.
Merimieskirkko elää jatkuvaa muu
tosta. Vähenevä julkinen tuki ja kasva
vat kustannukset pakottavat etsimään
uusia uria ja ideoita, joiden myötä toi
mintaa sitä tarvitsevien hyväksi voi
daan jatkaa. Suunta on kohti syvenevää
yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Muutos
on pysyvää, ja muutoksissakin on jo
tain pysyvää. Samoin kuin Pelastus
armeija tunnetaan ”sopasta, saippuas
ta ja sielunhoidosta”, on Merimieskirk
ko aina tarjonnut sisua ja siunausta se
kä saunaa ja sakramentteja.
● MARKO TOLJAMO
merimieskirkko.fi

Olemme taistelleet osaamisen
Muutos kuuluu diakonian perusluonteeseen. Riitta Hiedanpää on seurannut muutosta
edunvalvojan paikalta 37 vuotta Diakoniatyöntekijöiden Liitossa.
Diakonian arvostus kansan syvissä ri
veissä on vuosia pysynyt korkealla.
Myös yhteistyökumppanit esimerkik
si sosiaali- ja terveydenhuollossa anta
vat tunnustusta.
Mutta on ristiriitaisiakin ääniä.
– Kirkossa olen läpi työhistoriani
joutunut puolustamaan diakoniatyön
tekijöiden koulutusta, virkaa, ammatil
lisuutta ja monipuolista osaamista. Se
on välillä kiukuttanut ja turhauttanut,
Riitta Hiedanpää huokaa.
Juhlapuheissa diakoniaa toki yliste
tään kirkossakin, mutta arki on karum
paa. Missä ovat puolestapuhujat? Syitä
voi arvailla.
Kaikki päättäjät eivät tunne tar
peeksi diakoniaa, minkä vuoksi virko
ja ei täytetä entiseen tapaan. Kirkko
herra voi nähdä, että diakonia kuuluu
yhteiskunnalle.
Hiedanpää on mielessään kysynyt,
ovatko aliarvostuksen takana muiden
työntekijäryhmien asenteet. Kadehdi
taanko monitaitoista diakoniatyönte
kijää?
On ilahduttavia poikkeuksiakin.
Eräässä seurakunnassa diakoniatyön
tekijät tekivät diakoniatyötä esittelevän
videon ja se näytettiin luottamushenki
löille, eikä uhan alla ollutta diakonian
virkaa lakkautettu.
– Tämä on oiva osoitus diakonia
työntekijöiden luovuudesta ja päättä
väisyydestä.
Kestohuoli on palkkaus.
– Työnantajan mielestä ei koskaan ole
ollut oikea aika korjata palkkausta vas
taamaan koulutusta ja työn vaativuutta.

Diakoniabarometri
on hyvä mittari

Diakoniatyöntekijöiden koulutusta on
muutettu vuosikymmenten varrel
la
yhteiskunnan koulutuslinjausten myö

tä. Ratkaisut ovat olleet toimivia. Dia Edunvalvonta imaisi varhain
konia-ammattikorkeakoulu aloitti
Riitta Hiedanpää valmistui diakonis
vuonna 1996.
saksi vuonna 1976. Kolmen vuoden
– Meillä on vaativa ammatti, johon
päästä hän oli yllätyksekseen ammat
tarvitaan koko ajan myös lisäkoulu tijärjestönsä leivissä, järjestösihteerin
tusta. Hyväkään peruskoulutus ei rii sijaisena. Edunvalvontatyöstä tuli elä
tä kuin työuran alkumetreille, Hiedan mäntehtävä.
– Olen etuoikeutettu. Sain työssäni
pää muistuttaa.
Kuunneltuaan vastavalmistunut seurata läheltä koko kirkon ja yhteis
ta polvea Hiedanpää on tyytyväinen. kunnan asioita, hän tiivistää työn lop
Alalle tulee paljon myös jo muul pumetreillä.
la alalla toimineita ja vasta aikuise
Paljon on muuttunut diakonian
na ammattiin opiskelleita, jotka tuo kenttätyössä ja omassa liitossa.
– Mutta kaikkina vuosikymmeninä
vat osaamisensa ja uusia kysymyksiä
jäsen ja hänen asiansa ovat olleet kes
kirkkoon.
– Liiton tehokas opiskelijatyö tuo
kiössä liitossamme.
monet jo opiskeluaikana liiton jäsenik
Uran alku oli diakoniassa kokoavan
si ja luottamustehtäviin. Se on hyvä, sil toiminnan aikaa. 1980-luvun hulluina
vuosina kaikki kasvoi eikä ollut rahas
lä yhdessä olemme vahvempia.
Hiedanpään koko työuran ajan kir ta kiinni.
kossa on väännetty kättä ”diakonaatis
Sitten tuli 1990-luvun lama. Dia
ta” eli diakonian viran suhteesta kir koniatyössä töitä tulvi ovista ja ikku
kon virkaan (pappisvirka). Tämä pitkä
noista ja työmuodot uusiutuivat. Pai
marssi on kesken.
notus siirtyi talousapuun, syrjäytymisen
On laadittu kasapäin myös diako ehkäisyyn ja laman seurausten hoitoon.
– Moni olisi halunnut tehdä ”oikeaa”
nian strategioita.
diakoniatyötä eikä vain jakaa rahaa ja
– Vähän teoreettiselle tasolle ne
ovat jääneet. Käsitykseni mukaan ne
tavaraa. Uusia asiakasryhmiä tuli, esi
silti antavat linjauksia käytännön työ merkiksi konkurssin ja itsemurhan teh
hön.
neiden omaisia.
Diakoniabarometria, joka näki päi
Talousavun jakamisessa tultiin
vänvalon vuonna 1999, Hiedanpää pi herkkään kysymykseen ihmisen omas
tää tärkeänä. Se laaditaan muutaman
ta vastuusta. Onko se kohdallaan?
vuoden välein.
– Monella pulaan joutuneella olisi
– Loistojuttu. Tutkimuksella on kor potentiaalia hoitaa paremmin talout
kea vastausprosentti, mikä kertoo sen
taan, mutta hän tarvitsisi talous- ja
merkityksestä. Sitä kannattaa kuunnel muuta neuvontaa.
la, sillä se tuo entistä systemaattisem
paa tutkittua tietoa.
Palvelijasta vaikuttajaksi
Tutkimustyössä liitto on tehnyt – Minun nuoruudessani oli sitä henkeä,
yhteistyötä muun muassa Diakonian
että Herra tietää, mitä teemme. Hän
tutkimuksen seuran kanssa ja innos palkitsee, Riitta Hiedanpää viittaa dia
taa jäseniään osallistumaan vuotui konian matalaan profiiliin.
siin maksuttomiin Diakonian tutki
Nykyisin diakoniatyöntekijät ovat
muksen päiviin.
terhakoituneempia tiedottamisessa ja
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puolesta
tuovat esiin hädän hiljaisia signaale
ja vahvoina arjen asiantuntijoina. Esi
merkiksi pikavippien seuraamukset
nousivat julkiseen keskusteluun dia
koniatyöntekijöiden ansiosta.
Yhteiskunnan ja kirkon päättäjiin
vaikuttaminen on Hiedanpään mu
kaan ollut hyvä kehityssuunta.
– Puolustamme hyvinvointiyhteis
kuntaa. Kun kaikilla menee kohtuul
lisesti, tulee vähemmän rettelöintiä.
Diakonian perustehtävä on edelleen
huolehtia kaikkein heikoimmista
Vuodesta 1996 on valittu vuoden
diakoniatyöntekijä. Se on oiva tapa an
taa kasvot työlle.

Realismia keskusteluun

Tummat pilvet varjostavat taivaan
rantaa Hiedanpään jäädessä eläkkeelle.
– Tuore Kilpailukykysopimus on
torjun
tavoitto, hallituksen pakkolait
torjuttiin ja ay-liikkeen neuvottelu- ja
sopimustie säilyi. Tämä on hyvä kaikille.
Viime vuonna karsittiin diako
niasta 50 virkaa, ja kilpailu viroista kas
vaa, kun säästöt painavat koko kirkkoa.
Suunta on huolestuttava.
Diakonia saa siellä täällä kritiikkiä
siitä, ettei ole kyennyt uudistumaan.
Puhutaan myös, että työalat pitää rä
jäyttää tai ainakin mataloittaa niiden väli
siä raja-aitoja. Sanotaan, että kun ammat
tilainen tekee kaiken, seurakuntalaisia ei
tarvita tai heille jää satunnaisia tehtäviä.
Hiedanpää toivoo keskusteluun
realismia.
– Asiantuntijuutta ei saa hukata.
Diakonian johtaminen sujuu parhaiten
siihen koulutetulta, joka myös koordi
noi ja kehittää työtä.
– Kuka tahansa ei voi tehdä amma
tillista diakoniaa. Vain ammattilainen
pystyy arvioimaan, mitä apua tarvitaan,
kun käsissä on todella vaikea ongelma.
Vapaaehtoisilla on aina paikkansa dia
koniassa.
● LEA TAIVALSAARI

– Diakonien tuleminen yhteiseen liittoomme on työurani merkittävin järjestöpoliittinen päätös,
toteaa Riitta Hiedanpää.
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Kun kaiken keskiössä on ihminen –
Otsikon ajatusta olen tässä kuluneen vuoden aikana kuljettanut mielessäni.
Enkä ainoastaan mielessäni, vaan myös käytännössä tämä slogan on ollut työssäni vahvasti
mukana. Vuoden alkupuolella iloitsin suuresti siitä, mitä eri toimijatahojen yhteistyöllä voidaan
parhaimmillaan saavuttaa, kun kaiken keskiössä on ihminen!
Olin yhtenä ihmisenä ja työntekijänä
oivaltamassa sitä, että apua tarvitseva
ihminen on itse lopulta vaa´an kielen
asemassa, kun hänen elämäänsä vaiku
tetaan ulkopäin tulevalla avulla. Kaik
kein merkittävintä yhteistyömme alku
vaiheessa oli sen oivaltaminen, kuinka
autettavan oma vastustus ja epäröinti

saivatkin meidät eri auttajat vakuuttu
neiksi siitä, että tällä kerralla olemme
kin aivan tosissamme tekemässä yhteis
työtä. Uhmasimme perinteisiä käsityk
siä motivaation merkityksestä autetta
van asioiden eteenpäin viemisessä. Käy
timme hyödyksi autettavan uhmak
kuutta ja itsepäisyyttä muistaen, että
hän on koko ajan auttamistapahtuman
keskiössä. Viestitimme eri tulokulmista
autettavalle, että mikään ei voi nyt estää
häntä saamasta omaa asuntoa, jossa voi
toteuttaa ihmisenä olemisen yhtä mer
kittävintä asiaa; olla tasavertainen ihmi
nen omassa kodissaan.

Yhteistyön tiivistämistä,
tuumaamista ja käytäntöihin
pääsemistä

Seinäjoella käynnistimme viime keväänä
diakoniavaikuttamisen hankkeen. Kut
suimme hankkeeseen mukaan kau
pungin aikuissosiaalityön, jonka kanssa
tavoittelemme
pitkäjänteisempää
yhteistyötä. Pitkäjänteisempi ja samalla
laadukkaampi yhteistyö voisi käytän
nössä tarkoittaa säännöllisempiä tapaa
misia. Tavoitteenamme on, että vuoden
2017 aikana jokainen diakoniatyönte
kijä ja sosiaalityöntekijä tapaavat vähin
tään kerran yhdessä autettavan kanssa.
Näillä tapaamisilla tavoitellaan pyhästi
ja yksinkertaisesti pohdintaa siitä, mitä
toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta ihminen
voisi aidosti oman vastuunsa löytämisen
seurauksena päästä elämässään eteen
päin.
On odotettavissa, että perustoi
meentulon Kelaan siirtymisen myötä
aikuissosiaalityöhön jäävien sosiaali
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työntekijöiden kalentereihin vapautuu
aikaa ja resursseja käytettäväksi hie
man eri tavalla kuin mitä tähän saakka
on jäänyt. Ehkäpä voi ajatella niin, että
sosiaalityö on palaamassa alkulähteil
leen eli enemmän kasvotusten tapah
tuvaan ihmisten kohtaamiseen.

Minä olen hengissä
kaikesta huolimatta!

Diakoniatyön erityisarvo on perin
teisesti ollut siinä, että diakoniatyön
tekijät ovat vahvalla ammattitaidol
laan pystyneet elämään kohdattavien
ihmistensä arjessa mukana. Seura
kuntien diakoniatoimistot ovat tarjon
neet apua hakeville ihmisille mahdol
lisuuden siihen, että he ovat voineet
käydä aika ajoin ilmoittautumassa ja
kertomassa olevansa hengissä kaikista
vaikeuksistaan huolimatta. Uskon, että
tätä ilmoittautumisen mahdollisuutta
tarvitaan erityisesti myös sote-aluei
siin siirryttäessä.
Diakoniatyö ei voi ottaa tässä
uudessa tilanteessakaan kannettavak
seen sellaisia vastuita, jotka eivät sille
kuulu. Diakoniatyöntekijöitä tarvitaan
sote-uudistuksessa ja tulevaisuudessa
siihen, että he yhä vahvemmin seiso
vat apua tarvitsevan ihmisen rinnalla
ja pitävät silmät ja korvat avoimina,
jotta lakisääteisiä sosiaali- ja terveys
palveluita tarvitseva ihminen saa tar
vitsemaansa palvelua. Diakoniatyön
tekijöitä tarvitaan varmasti myös niin
Kela- kuin myöhemmin sote-uudistuk
sissa siihen, että kuuntelemme ihmis
ten kokemuksia uudistuksen muka
naan tuomista muutoksista. Tätä kir

vai onko sittenkään?
joittaessani meillä kenelläkään ei vielä
Diakoniatyö
ole käytettävänään sellaista kristallipal – sitkeä arjen rinnalla kulkija
loa, josta voisi katsoa, kuinka uudistuk Kirkon ja seurakuntien mukana ole
sissa onnistutaan. Eritoten laaja sote- minen on luontevaa sosiaali- ja ter
uudistus on kokonaisuudessaan vielä
veyspalveluiden uudistuksia käytän
monilta osin arvailujen ja mielikuva töön laitettaessa. Kaupungeilla, kun
harjoitusten varassa.
nilla ja seurakunnilla on monissa koh
den yhtymäkohtia palveluiden tuotta
Kuka ohjaa mitä
misessa. Diakoniatyö on perinteisesti
ja kuka kohtaa ketä?
ollut paikkaamassa kunnan toimeen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudis tulon piiristä pudonneiden ihmisten
tus ymmärrettävästi aiheuttaa monen tilanteita. Rahallista paikkaamista mer
laisia tunteita niin kansalaisissa kuin
kityksellisempää on varmasti useim
myös päättäjissä ja asiantuntijoissa. miten ollut se, että diakoniatyö teki
Tämä on ymmärrettävää, kun niin
jöineen on sitoutunut kulkemaan apua
moni asia on vielä keskeneräinen ja
tarvitsevan rinnalla pitkäjänteisesti.
tavalliselle ihmiselle jäsentymätönkin.
Sote-uudistus tarjoaa onnistues
Sote-uudistus on valtavan suuri uudis saan pitkässä juoksussa mahdollisuuk
tus ja muutos Suomen mittakaavassa.
sia erilaisiin kehityshankkeisiin, joissa
diakoniatyö voisi olla yhtenä palvelun
Pahimmillaan sote-uudistus voi
osoittautua käytännössä hyvinkin toi tuottajana. Seinäjoen näkökulmasta
mimattomaksi malliksi. Apua tarvit ajattelen niin, että tällainen mahdolli
seva ihminen voi jäädäkin kauas aut suus voisi liittyä esimerkiksi vaikeasti
tamisen keskiössä olemisesta, tai aina asutettavien lähimmäisten auttami
kin hänelle voi jäädä sellainen kokemus. seen ja tukemiseen. Tästä toiminnasta
Uudistuksen näkyminen käytännössä
meillä on jo toki hyviä kokemuksia
on varmasti juuri se pyhä ja yksinker seurakunnan diakoniatyössä. Olemme
taisen tärkeä asia. Miten sosiaali- ja ter saaneet toiminnastamme hyvää palau
veyspalvelut hoituvat käytännön tilan tetta muilta auttajatahoilta. Kolmen
teissa silloin, kun niitä tarvitsee käyttää? viimeisen vuoden aikana olemme vai
Oleellista lienee se, kuinka hyvin palve kuttaneet positiivisella tavalla kym
lun tuottaja ja sen käyttäjä kohtaavat toi menien tukiasutettaviemme elämään
sensa. Ohjaako raha palveluiden tuotta seurakuntamme kriisi ja tukiasunnon
mista vai ihminen ja hänen tarpeensa?
avulla. Rohkaisevaa on ollut se, että
Edellä mainittu huomioiden on
monelle on myös löytynyt tukiasunto
paikallaan kysyä, mitä tarkoittaa käy jakson jälkeen vakituinen asunto.
tännössä palveluiden valinnanvapaus?
Saavatko valitsemansa ja haluamansa
Usko tulevaisuuteen
hoidon vain he, joiden sosioekonomi elää vahvana
nen asema on hyvä. Miten käy niiden
Diakoniatyö ei voi olla kaikessa
avuntarvitsijoiden, jotka elävät pienillä
mukana eikä sen tarvitse yrittääkään
marginaaleilla? Kuinka suurien sote- olla. Uskon ja toivon, että vaikutta
alueiden reunamilla elävien ihmis malla diakoniatyön sisältöihin ja käy
ten palvelut turvataan jne. Paljon on
täntöihin yhtäältä seurakunnan organi
ilmassa kysymyksiä, joihin useimpiin saatiossa ja toisaalta koko laajassa pal
kaan ei ole vielä valmiita ja varmoja vas velukentässämme, voidaan sote-yhteis
tauksia.
työssäkin saavuttaa sellaista vaikutta
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Otto Savolainen

vuutta, joka koituu pitemmällä aikavä
lillä ihmisen hyväksi. Toimintaympä
ristössämme olemme eri yhteyksissä
todenneet, että paljolti sama, apua tar
vitsevien ihmisten joukko käyttää pal
veluitamme. Viimeaikaisissa tapaami
sissamme ja tulevissakin on läsnä hyvin
vahvasti tulevaisuuteen ennakoiva ajat
telu. Ajatus on, että voisimme vielä
vahvemmin konkreettisin keinoin nos
taa apua tarvitsevan ihmisen auttami
sen keskiöön.
● OTTO SAVOLAINEN
Diakoniajohtaja
Seinäjoen seurakunta

Mistä oli kyse

Suomen saavutettavin kirkko
radio-ohjelmassa
Suomen saavutettavimmaksi kirkoksi Radio Dein ja Kirkkohallituksen järjestämässä kesäkilpailussa
äänestettiin Kangasalan kirkko. Samalla kisa oli ehdottomasti vuoden 2016 saavutettavuusteko
kirkossamme nostaessaan saavuttavuutta näkyväksi aiemmasta poikkeavalla tavalla.
Kisan idean laittoi liikkeelle kirkon
vammaistyön neuvottelukunnan jäsen,
diakoni ja yrittäjä Tuomo Burman
Kuopiosta. Kisan tavoitteena oli lisätä
tietoisuutta saavutettavuudesta ja nos
taa esiin myönteisessä hengessä niitä
tapoja, joilla saavutettavuus toteutuu
eri kirkoissa.
Kilpailun kautta haluttiin tehdä
näkyväksi saavutettavuutta, esteettö
myyttä ja moninaisuutta. Radio-ohjelma
näyttäytyi uudenlaisena kanavana tehdä
saavutettavuutta näkyväksi. (ks. face

book/Suomen saavutettavin kirkko)
Ehdokkaita Suomen saavutettavin
kirkko -kilpailuun valitsi kirkon vam
maistyön neuvottelukunta. Lisäksi
ehdotuksia pyydettiin vammaisjärjes
töiltä ja Radio Dein kuulijoilta.
Äänestykseen liittyi ohjelmasarja,
jossa tutustuttiin saavutettavuuden eri
näkökulmiin, kuten kehitysvammais
ten kirkkoon, esteettömyyteen, teksti
tettyyn jumalanpalvelukseen, asentei
den merkitykseen, viittomakieliseen
kirkkoon sekä selkokieleen. Kilpailun

voittanut Kangasalan kirkko sai 43.9
prosenttia finaalin äänistä.
Finaalissa kilpailivat myös Mikke
lin Pitäjänkirkko, Vaalijalan kirkko ja
Turun tuomiokirkko. Voittoa tavoitteli
yhteensä 24 kirkkoa.
Radio-ohjelmaa olivat toimitta
massa Tuomo Burman, Saara Räty
Radio Deistä ja asiantuntija Katri
Suhonen Kirkkohallituksesta.
Ohjelmassa oli kaikkiaan 12 jaksoa
ja vieraitakin kolmisenkymmentä.

Näkövammainen diakoni ja yrittäjä Tuomo Burman:
Miksi sinusta oli tarpeellista tehdä
tämä radio-ohjelma?
Ohjelmilla saatiin jaettua tietoa saavu
tettavuudesta kirkossa. Radio oli uusi
kanava, mikä toimi saavutettavuuden
käsitteen esittelyssä hyvin. Itse koen
hyvänä, että pystyin näkövammai
sena, siis sokeana, olemaan osaltani
tässä hankkeessa keskeisesti mukana.
Paljonhan tuli matkustamista ja vähän
epämukavuuden sietoakin, kuten päi
väseltään Kuopiosta Turkuun ja takai
sin junalla. Hyvin meni kuitenkin
reissu.
Minusta on hyvä, että tämän
kisan kautta saavutettavuutta pohti

vat muutkin kuin diakoniatyönteki
jät, joille se tietenkin on luonnollista.
Meillähän oli kirkkoherra ja tiedottaja
muun muassa mukana ohjelmassa.
Onko siitä jatkoa ajatellen hyötyä
ja miten?
Kyllä varmasti siinä mielessä, että
materiaali eli ohjelmat jäävät käyttöön.
Kaikki ohjelmat ovat netistä kuunnel
tavissa. http://sakasti.evl.fi/sakasti.
nsf/sp3?open&cid=Content295A52
Minusta saavutettavuuden edistä
minen kirkossa on tärkeä asia. Kaikilla
pitää olla mahdollisuus osallistua kir
kon toimintaan ilman esteitä. Tämä
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ohjelmasarja osaltaan toi asiaa esille
myönteisessä valossa ja auttaa täten
diakoniatyöntekijöitä puhumaan yhä
saavutettavamman kirkon puolesta.
Samallahan tässä luotiin jonkinlai
nen materiaalipankki, jos vaikkapa
opiskelija haluaa perehtyä saavutetta
vuuteen kirkossa. Kuuntelemalla nuo
lyhytohjelmat ymmärtää jo aika pal
jon, mitä saavutettavuus tarkoittaa.
Uskon, että muutosta yhä saavutet
tavampaan kirkkoon tapahtuu. Aina
kin Radio Deissä väki ymmärtää, mitä
saavutettavuus on. Tämä tuli esille,
kun toimittajat kertoivat ehdokaskir
koista kisan aikana. Osasivat esittää
todella hyviä kysymyksiä.

Radio Dein studiossa päätösjaksossa Tuomo Burman (vasemmalla) kysyy kirkon vammaistyön neuvottelukunnan puheenjohtaja Jukka Sariolalta, mikä kirkko on
valittu Suomen saavutettavimmaksi kirkoksi. Myös asiantuntija Katri Suhonen osallistuu iloisissa merkeissä käytyyn keskusteluun.

Mistä eri näkökulmista radioohjelmien jaksot tehtiin?
Oikeastaan perusaiheet ovatkin jo
aikaisemmin jutussa esillä. Kuitenkin
tavoitteena oli iloinen, kannustava
lähestyminen saavutettavuuteen. Ei
siis pelkästään etsitty ongelmia vaan
pyrittiin jakamaan myös hyviä vink
kejä. Kangasalan kirkossa käytetään
turvakameraa siihen, että nähdään,
jos joku tarvitsee apua. Kaarinan kir
kossa on vapaaehtoisia kirkkoväär
tejä, jotka auttavat apua tarvitsevia.
Lisäksi tein muutamia oheisjut
tuja saavutettavuuteen liittyen, koska
kaikkea ei mahtunut lyhytohjelmaan.
Esimerkiksi Suomen saavutettavin
kirkko -sivustolta löytyy mielenkiin

toinen haastattelu vapaaehtoistyöstä,
jossa haastattelen diakoniatyönteki
jä Ansku Leppästä. Myös historiaan
päästiin oheisjutuissa, kun haastat
telin kirkkohallituksen jo eläkkeelle
jäänyttä kehitysvammaistyön sihtee
riä Kerttu Inkalaa.
Oliko kisassa täydellistä kirkkoa
saavutettavuuden näkökulmasta
tarkasteltuna?
Eipä kyllä ollut, eikä sellaista voi mie
lestäni ollakaan. Aina voi kehittyä yhä
saavutettavammaksi kirkoksi. Saavu
tettavuuden pitää levitä koko seura
kunnan työntekijöiden, päättäjien ja
seurakuntalaisten jutuksi. Kaikkea ei
voi heti toteuttaa, mutta aina jotakin.
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Esimerkiksi pistevirsikirjan hankki
minen tai yksinkertaisen ja konkreet
tisen kielen käyttäminen eivät ole iso
juttu. Nämä eivät maksa paljoa, mutta
vaativat asenteen kohdalleen.
Itselleni näkövammaisena diako
nina ja yrittäjänä tämä Suomen saa
vutettavin kirkko -projekti on ollut
hyvin avartava kokemus. Nyt osaan
ehkä pienessä määrin ajatella asioita
saavutettavuuden kannalta laajem
minkin kuin vain sokean silmin kat
sottuna.
Esimerkiksi viittomakielisen dia
koni Tuula Mertasen haastattelu
radioon oli hyvin avartava kokemus.
Monta asiaa voi tehdä, kun tahtoa ja
luovuutta käyttää apuna.

Rikkaasta köyhäksi
– pienistä suureksi = SALO

Salon seutu oli Saloran ja Nokian aikaan
rikasta aluetta, jonne hankittiin lisää ih
misiä töihin. Muistan itsekin kuullee
ni sairaanhoitajista, joita houkuteltiin
tarkkoina ihmisinä kokoamaan puheli
mia hyvällä palkalla. Nyt kaikki on niin
toisin ja työttömyysaste on noin kym
menen prosenttiyksikköä huonompi
kuin Suomessa keskimäärin. Eräs ihmi
nen kertoi kotikadustaan, jossa samana
päivänä jäi työttömäksi viisi kadun seit
semästä perheenisästä. Nämä työttömät
it-alan asiantuntijat eivät vielä työllistä
perinteistä diakoniatyötä, mutta myös
heillä on suuri vaikutus koko Salon ti
lanteeseen ja sitä myötä esimerkiksi kir
kollisverokertymään.

Kirkon palvelut
jäivät ennalleen

Kuntien yhdistymisen suurimpana
haittana ihmiset kokevat sen, että pal
velut keskittyvät keskustaajamaan ja

Sa l o n seurak unnan k uva-ar k i sto

Vuonna 2009 kymmenestä
pienestä kunnasta tuli
Salon kaupunki ja samalla
yhdistyivät seurakunnat.
Vaikea sanoa näin myöhemmin
saapuneena, kumpi muutos oli
suurempi, mutta molemmat
olivat omalla tavallaan
suuria mullistuksia. Ehkä
seurakuntien omaleimaisuus
on paremmin jäänyt
näkymään, koska kaikki entiset
seurakunnat jäivät alueiden
nimissä elämään ja toiminta
alueilla jatkuu.

Vapaaehtoiset Vadim Jänis (vasemmalla), Leena Laukkanen ja Krister Andersson jakavat ruokaa Kirkkokadun
diakoniatalossa.

uudetkin terveydenhoito-, koulutusja hallintorakennukset jäävät tyhjil
leen. Seurakunnan käytöstä on pois
tunut vain muutama vähällä käytöllä
ollut huoneisto ja rakennus. Kaikissa
kirkoissa on yhä jumalanpalvelustoi
mintaa, ja vain muutamassa messu on
joka toinen pyhä.
En ole täysin perillä siitä, miksi pää
dyttiin yhteen suureen seurakuntaan ei
kä yhtymämalliin, mutta olen päätök
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seen hyvin tyytyväinen. Kuten sanoin,
kaikki kymmenen aluetta jäivät voimaan
ja jokaisella alueella on ainakin yksi pap
pi, kanttori, diakoniatyöntekijä ja nuori
sotyönohjaaja. Muutamien työalue kat
taa kaksi pienempää aluetta, mutta mi
kään alue ei ole ilman työntekijää. Se on
mielestäni merkittävä parannus enti
seen ja mahdollistaa seurakuntalaisten
tasapuolisen kohtelun. Alueilla voidaan
toimia omaleimaisesti, mutta yhteistyö

Loimi ja kude yhtä tärkeitä

Kangasta kudottaessa tarvitaan sekä
loimi että kude, muuten ei synny
mitään. Tämä mielikuva minulla on
työalojen ja eri alueiden yhteistyöstä.
Salossahan työalat (diakonia, lähetys,
musiikki, nuoriso ja rippikoulutyö sekä
varhaiskasvatus) toimivat työalasta
vastaavan johdolla, mutta yhteistyössä
kunkin alueen kanssa. Esimerkiksi dia
koniatyöntekijä kuuluu siis ainakin dia
konian ja oman alueensa työtiimiin.
Lisäksi muutamat samankaltaista työtä
tekevät jakavat ajatuksia ja suunnittele
vat työtään yhdessä, esimerkkinä tästä
vanhus-, kehitysvamma- ja mielenter
veystyötä enemmän tekevät diakonia
työntekijät. Diakoniatyön sisäinen
työnjako on kuitenkin vain viitteelli
nen, jokaisen työnkuvaan kuuluu kai
kenlaisia asioita ainakin jossain määrin.
Yhteistyö on tiivistä myös rippikoulu
työn piirissä, koska me kaikki osallis
tumme siihen jollain tavalla.
Muutaman kerran jonkin alue
kappalaisen kysymys, saako diakonia
työntekijä osallistua jumalanpalveluk
seen tai muuhun alueen toimintaan, on
hämmästyttänyt minua. Kuten aiem
min sanoin, kangasta ei synny ilman
kuteen ja loimen yhteen saattamis
ta ja luotan alaisteni kykyyn priorisoi
da omaa työtään. Varsinkin keskustan
ulkopuoliset alueet toimivat yksikköi
nä, jotka järjestävät asioita moniam
matillisina tiimeinä, ja siitä ei tietys
ti voi olla kuin iloinen. Salo-Uskelas
sa eli keskustassa erityisesti diakoniaja lähetystyön yhteistyö on merkittä
vää, ja useimmiten mukana ovat myös
varhaiskasvatus, musiikkityö tai nuori
so- ja rippikoulutyö. Yhteistyö mahdol
listaa asioita, jotka yksin järjestettyinä
olisivat liian työläitä.

Saisiko mistään sohvaa
ja tietokonetta?

Salon klubitalon johtaja pyysi apua erään
mielenterveysongelmasta kärsivän maa
hanmuuttajan asiassa, ja me saimme han
kittua perheelle tarvittavan käytetyn tie

tokoneen, huonekaluja ja astioita vaattei
den lisäksi. Perhe ei voinut enää asua vas
taanottokeskuksessa isän mielenterveys
ongelman vuoksi, mutta kukaan ei aut
tanut kodin hankinnoissa. Näitä erilaisia
diakoniatyön yhteistyötahoja on todella
paljon: sosiaalitoimi ja muut kaupungin
organisaatiot, vastaanottokeskukset ja
maahanmuuttajatyö, päihdepalvelut ja
AA-toiminta, omaishoitoyhdistys, kou
lut, mielenterveyspalvelut ja Salon klubi
talo, vanhuspalvelut ja eri laitokset sekä
palvelukodit sekä veteraanityö, kehitys
vammaisten keskukset sekä erilaiset poti
lasyhdistykset.

Toimintaa pyöritetään
vapaaehtoisten avustamana

Salon seurakunta on alueeltaan suuri
ja työntekijöitäkin on noin 150. Kui
tenkin ilman suurta vapaaehtoisten
joukkoa ja laajaa yhteistyöverkostoa
moni asia jäisi hoitamatta. Esimerk
kinä tästä suuresta voimavarasta on
Vaatekammari, joka pyörii vahvasti
vapaaehtoisin voimin ja kuntouttavan
työtoiminnan tarjoaman työvoiman
varassa. Toinen suuri vapaaehtoisten
työllistäjä ja työkokeilupaikaksi sopiva
paikka on Salotto – kaiken kansan olo
huone. Näissä työmuodoissa toteutuu
jo se tulevaisuuden visio, että palka
tut työntekijät toimivat suurelta osin
vapaaehtoistyönohjaajina. Ja se ohjaa
misen muoto on myös todellista työtä!
Meillä on lisäksi yhden diakoniatyön
tekijän vastuualueena vapaaehtoistyön
organisointi ja Suurella sydämellä -toi
minta koko Salon alueella.
Esimerkkinä tiiviistä yhteistyös
tä päihdepalvelujen kanssa on Uukka
ri, eli neulanvaihtopiste, joka toteutuu
viikoittain Saloton tiloissa. Samassa
paikassa toimii myös yksi AA-kerho ja
päihteidenkäyttäjien läheisten ryhmiä,
ja juuri viime viikolla järjestelin toisen
AA-ryhmän tilaongelmaa. Olen iloinen
siitä, että voimme tukea monenlaisissa
vaikeuksissa eläviä lähimmäisiä.
Yleisin ongelma seurakunnasta apua
hakevilla ihmisillä on taloudellinen hä
tä. Kaikkien diakoniatyöntekijöiden
ajasta suuri osa kuluu jotenkin sitä on
gelmaa selvitellen. Jaamme ruokaa vii
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Salo n seurak unnan k uva- ar k i s to

on mahdollista ja toteutuu entistä ylei
semmin kaikilla työaloilla.

Vaatekammariin lahjoitetut kengät ovat erinomaisessa järjestyksessä. Vapaaehtoinen on rakentanut
niille hyllytilan ja tarvittavaa säilytystilaa muillekin tavaroille.

koittain yli sadalle hengelle (keskustas
sa 60–80 ihmistä ruokajonossa), ja pel
kästään keskustan alueella noin viisisa
taa eri ihmistä on hakenut ruokaa. Vas
taanotoilla pyydetään rahaa ruokaan
tai välttämättömien laskujen maksuun,
ja vielä olemme voineet jollain tavalla
vastata haasteeseen. Teemme sosiaa
litoimen kanssa tiivistä yhteistyötä ja
joskus tuntuukin, että meistä on tullut
kunnan ”takatasku”. Mutta eikö Kristus
meitä asettanutkin pienten ja köyhien,
hädänalaisten ihmisten rinnalle? Siinä
on kristityn oikea paikka.
● ANNE SIPPOLA
Salon seurakunnan diakoniajohtaja

Etsivää ja tavoittavaa
Haminan seurakunnassa

Vuoden 2015 keväällä
pohdimme diakonitiimin
ideariihessä, missä olemme
menossa ja mitä uutta
haluaisimme työhömme.
Kotikäyntityöstä totesimme
yhteisesti, että uusia
yhteydenottoja tulee melko
vähän. Tapaamme samoja
vanhuksia, ja kotikäyntien
määrät ovat laskussa.
Vanhusten yksinäisyys
ja turvattomuus tulevat
kuitenkin esiin keskusteltaessa
vanhusten, heidän omaistensa
sekä yhteistyökumppaneiden
kanssa. Miten siis tavoittaa
ikääntyneitä, jotka hyötyisivät
diakoniatyön yhteydenotosta?

Hamina-Vehkalahden seurakunta yh
teistyössä Haminan kaupungin kanssa
oli mukana Anna ja Arvo -hankkeessa,
joka toteutettiin Yhteisvastuu-keräyk
sen varoin vuosina 2006–2009. Hank
keen päätavoitteina olivat ihmisarvoi
sen vanhuuden toteuttaminen, vanhus
ten yksinäisyyden lievittäminen ja syr
jäytymisen ehkäiseminen. Yhtenä ala
tavoitteena oli kotikäyntityön kehittä
minen. Hankkeeseen liittyen nykyisen
Haminan kaupungin alueella oli haasta
teltu vuonna 1930 syntyneitä henkilöitä,
jotka tuolloin olivat 76-vuotiaita. Hei
tä oli yhteensä 183, joista 83 haastatel
tiin alkuvuodesta 2007. Diakoniatyön
tekijät olivat kokeneet haastattelut mie
lekkäiksi: oli helppoa mennä vieraisiin
kin koteihin, kun oli erityinen syy. Työ
oli mielenkiintoista ja jännittävää, ja se
koettiin erittäin tarpeelliseksi etsiväk
si työksi. Haastatteluihin halusivat osal
listua myös henkilöt, jotka eivät olleet
ns. aktiiviseurakuntalaisia. Heistä mo
net kertoivat seuraavansa seurakunnan
toimintaa ”sivusta” ja arvostavansa dia
koniatyötä. Nämä positiiviset kokemuk
set nousivat mieleen ideapäivässämme.
Aikanaan hautumaan jäänyt ajatus to
teuttaa samantyyppinen haastattelu
toistekin alkoi muotoutua toiminnaksi.

82-vuotiaiden haastattelut
yhteistyössä kaupungin kanssa

Vuoden 2016 keskeiseksi kehityshank
keeksi valittiin kotikäyntityö ja välineek
si haastattelukäynnit 82-vuotiaiden eli
vuonna 1934 syntyneiden luo. Hami
nan seurakunnan alueella, johon kuu
luvat myös Virolahti ja Miehikkälä, tä
hän ikäryhmään kuuluvia on 195 hen
kilöä. Heidät valittiin, koska Haminan
kaupungin palveluohjaajat tekevät hy
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vinvointia edistäviä kotikäyntejä 80- ja
85-vuotiaiden luo ja päällekkäisyyttä
haluttiin välttää. Lisäksi yli 80-vuotiail
la kolmas ikä alkaa vaihtua myöhäiseksi
vanhuudeksi, joka tuo väistämättä muu
toksia hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Yhteistyö Haminan kaupungin ikä
ihmisten palveluiden ja diakoniatyön
kanssa on ollut hyvää. Työntekijöiden tu
tustuminen toisiinsa, positiivinen asen
ne ja yhteinen päämäärä, ikääntyneiden
hyvinvointi, ovat hyvä lähtökohta yh
teistyölle. Myös haastatteluja suunnitel
taessa kokoonnuttiin yhteen kartoitta
maan vanhusten tilannetta. Kotihoidon
työntekijät toivat esiin huolen vanhus
ten yksinäisyydestä ja kotona pärjäämi
sestä, muistisairaista ja heidän omaisis
taan, omaishoitajista sekä päihteiden ja
lääkkeiden liikakäytöstä. Todettiin, että
kaupungin vanhustyön strategiassa oli
otettu huomioon henkisen ja hengelli
sen tuen tarve sekä diakonisen vanhus
työn mahdollisuudet palvella ikääntynei
tä. Lisäksi tavoitteeksi oli asetettu dia
koniatyön ja kotipalvelun yhteistyön tii
vistyminen entisestään. Diakoniatyön
tekijöiden käynnit 82-vuotiaiden koto
na asuvien luokse nähtiin tarpeellisina.

Tietoa maaseudun
vanhusten tilanteesta

Kesällä 2015 Haminan seurakunta kut
suttiin mukaan Kirkkohallituksen Hidden (kätketty, piilossa oleva) -projektiin,
joka liittyy Suomen kirkon yhteistyö
hön Unkarin ja Saksan evankelis-lu
terilaisten kirkkojen kanssa. Avainsa
noiksi diakonian yhteiseksi kehittämi
seksi oli valittu vanhukset, maaseu
tu, palvelujen järjestäminen, asumisen
mahdollisuus ja yksinäisyys. Projek
tin kohderyhmänä Suomessa ovat syr

jäytyneet tai syrjäytymisvaarassa ole
vat, erityisesti maaseudulla palvelu
jen ulottumattomissa asuvat vanhuk
set. Haminan seurakunnassa, jonka
alueesta suuri osa on harvaan asuttua
maaseutua, 82-vuotiaiden tapaaminen
kotikäynneillä nivoutuu hyvin Hidden
-projektin tavoitteeseen.
Haastattelut aloitettiin alkuvuodes
ta 2016, ja tavoitteena on saada ne teh
tyä vuoden loppuun mennessä. Haas
tateltaville lähetetään kirje, jossa kerro
taan haastattelun tarkoitus: saada tie
toa ja kokemusta v. 1934 syntyneiden
arjesta paikkakunnalla diakoniatyön
kehittämiseksi. Ikääntyneet itse ovat
oman elämänsä parhaita asiantuntijoi
ta. Kirjeessä painotetaan osallistumisen
vapaaehtoisuutta ja keskustelujen luot
tamuksellisuutta. Haastatteluissa tehtyi
hin muistiinpanoihin ei tule henkilötie
toja. Kirjeen lähettämisen jälkeen hen
kilölle soitetaan, ja jos hän haluaa mu
kaan, sovitaan aika kotikäynnille.

Rakentavaa yhteistyötä
vanhusten parhaaksi

Haastattelulomakkeessa päädyttiin
mahdollisimman yksinkertaisiin ja
keskustelulle tilaa antaviin kysymyk
siin. Ne koskevat ikääntyneen omia
ajatuksia asumisesta, arjessa selviy
tymisestä ja ihmissuhteista. Kontak
teja kodin ulkopuolelle selvitetään ver
kostokarttaa soveltaen. Koska haastat
telun toivotaan olevan voimaannutta
va, esiin pyritään nostamaan selviyty
misen kokemuksia, ilon aiheita sekä tu
levaisuuden toiveita ja haaveita. Hen
gellisyyden merkitystä pyydetään poh
timaan ja palautetta seurakunnalle toi
votaan myös. Käynnit ovat hyvä mah
dollisuus kertoa tarjolla olevasta seu

A nna-L i i sa Sunt i o

vanhustyötä

Pöytä on katettu iloisia syntymäpäiväjuhlia varten Haminan Simeon-talolla.

rakunnan toiminnasta ja diakoniatyös
tä, joka on monille tuntematonta. Hen
kilökohtaiset kohtaamiset ja kiireettö
mät keskustelut lisäävät luottamusta
ja välittävät diakoniatyön halua toimia
ikääntyneiden parhaaksi. Ne madalta
vat myös kynnystä ottaa yhteyttä dia
koniatyöntekijään jatkossa.
Tähänastiset kokemukset haastatte
luista ovat samansuuntaisia Anna ja Arvo -hankkeen kanssa. Tapaamiset ovat
tuoneet uutta virtaa työhön, mielenkiin
toisia kohtaamisia, positiivista palautet
ta ja lisääntynyttä yhteistyötä erityises
ti kaupungin kotihoidon kanssa. Viime
keväänä aloitettiin diakoniatyöntekijän
käynnit Haminan sairaalan lyhytaikais
hoidon yksikössä, jossa tavataan omais
hoidettavia ja muita kotona tuen avul
la asuvia. Kotihoidon työntekijät ovat
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myös levittäneet tietoa kyytikerhosta,
jonka idea on saatu Anttolan seurakun
nasta. Haminassa järjestetään kuljetus
ta avointen ovien toimintaan sellaisille
ikääntyneille, joille kyydin puuttuminen
on este toisten seuraan lähtemiselle.
Diakoniatyön kehittämisessä pyö
rää ei tarvitse keksiä uudelleen. Tie
toa hyvistä käytännöistä on esimerkik
si eri toimijoiden etsivän työn hankkei
den tuloksena runsaasti saatavilla. On
kuljettava silmät ja korvat auki, pyrittä
vä pysymään ajan tasalla vanhusten ti
lanteesta omalla työalueellaan, raken
nettava yhteistyötä ja etsittävä yhdessä
parhaita keinoja ikääntyneiden hyvin
voinnin turvaamiseksi.
● RIITTA VANHOJA
Diakoni vs.
Haminan seurakunta

HENTTOSET

Lukkarin kou
”Ihmisoikeussopimukset velvoitta
vat Suomea” – niin kuului profes
sori Mika Scheininin mielipidekir
joituksen otsikko Helsingin Sano
missa 16.9.2016. Hieman hämilläni
huomaan lukeneeni otsikon lähes
automaattisesti muodossa ”…vel
voittavat Suomeakin”. Oikeastaan
outoa, asianhan pitäisi olla länti
sessä demokratiassa ja ehkä aivan
erityisesti sen pohjoisen ulottuvuu
den keskellä poikkeuksellisen selvä.
Lukuvirheeseeni sisältyy epäilemättä
pieni kyynisyys.
Minun on hyvin kauan ollut vai
kea uskoa siihen, että Suomen valtio
tai Suomen kansa on maailman mai
den joukossa eturivin ihmisoikeus
taistelija. Scheininin suvussa heitä
tunnetusti on, mutta mikään suoma
laisten ominaispiirre se tuskin kos
kaan on ollut, sen enempää Suomessa
kuin kansainvälisilläkään foorumeilla.
Vietnamin venepakolaiset joutuivat
aikanaan tiukan vasemmistokritiikin
ja torjunnan kohteeksi. Kunnon stali
nistin oli vaikea nähdä USA:n impe
rialistien etelävietnamilaisten käty
rien inhimillistä hätää. Oikeisto puo
lestaan katseli karsaasti Chilen tape
tun vasemmistopresidentti Allenden
taatusti vallankumouksellisten kan
nattajien rantautumista suomalaiseen
turvasatamaan.
Jari Tervo on uusimmassa romaa
nissaan nostanut esiin, miten inkeri
läiset olivat sodan julmuuksien pää
tyttyä suomalaisille halpaa ja oikeu
detonta vaihtotavaraa itäisten naapu
risuhteiden markkinoilla.

Omassa nuoruudessani eivät eri
laiset ihmisoikeussopimukset paljoa
painaneet. Neuvostoliitosta länsira
jan yli eli Suomeen paenneet palau
tetiin säännönmukaisesti ja suuren
hiljaisuuden vallitessa takaisin, vas
toin Suomen solmimia kansainväli
siä sopimuksia.
Mielipiteen- ja uskonnonvapaus,
saati turvapaikka-anomukset eivät
kotiinohjauksen kiireessä paljoa pai
naneet. Jälkimmäisten jättämiseen
ei useimmiten annettu edes mitään
mahdollisuutta. Yksittäiset poliisit,
rajamiehet ja sotilaat neuvoivat kyl
lä aina välillä rajan yli ”eksyneille” no
pean jatkoreitin Ruotsiin, ajoivatpa
lempeimmät heistä pakenijan omal
la autollaan mahdollisimman lähelle
läntistä rajaa. Suomessa ei loikkarilla
ollut turvaa eikä oikeuksia, Ruotsissa
oli. Asiasta vaiettiin julkisesti, mutta
rajaseutujen upseerien ja rajamiesten
sauna- ja nuotioilloissa teema oli tut
tu. Itsekin pääsin joskus jopa kuuli
jaksi. Kansainvälisen oikeuden näkö
kulmasta homma oli irvokasta, inhi
millisyyden näkökulmasta useimmi
ten täysin piittaamatonta.
Migrissä ei viime aikoina ole toden
näköisesti ollut kovinkaan miellyttä
vää työskennellä. Jopa talon sisällä
kuohuu, ihmisoikeuksien tulkinta
päätöksenteon tasolla ei vaikuta ole
van linjakasta eikä myöskään linjassa.
Suorastaan vastenmielinen on se alt
tius, jolla niin pääministerimme kuin
pienimmätkin toimeenpanovallan
käyttäjät korostavat luottavansa täy
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sin Migrin niin talon sisäisessä kuin
ulkoisessakin kritiikissä oudon ris
tiriitaiseksi paljastuneeseen linjaan.
Ministerien mielestä kaikki on hyvin,
enintään kaivataan pientä tarkennus
viilausta joissakin yksityiskohdissa.
Virhepäätösten kohtalokkuus pa
kolaisille ja ihmiskaupan uhreille se
kä ihmisoikeussopimusten velvoitta
vuus ovat päässeet pahasti unohtu
maan. Niin tunnen. Tärkeämpää kuin
ihmisen arvon ja oikeuksien koske
mattomuus lienee hallituksen kasas
sa pysyminen.
Jos irakilaisista pakolaisista Suo
messa on viime aikoina saanut turva
paikan noin joka kymmenes ja Sak
sassa samaan aikaan 60‒70 sadasta,
on jossakin kohtalokas arvio- tai
näkövirhe. Migrille ”turvallinen
Irak” näyttää saksalaissilmissä ole
van jotain aivan muuta kuin turvalli
nen. Turvapaikanhakijoiden määrää
Saksassa ja Suomessa vertailtaessa –
11000000/30000 – voisi kuvitella, että
juuri germaanien kannattaisi kaik
kein eniten kuvailla ja korostaa kak
soisvirtain maata paratiisimaisen rau
han tyyssijana.
Jostain syystä tilanne on täysin
päinvastainen. Suomen Maahan
muuttovirasto löytää jostain Irakin
kolkasta aina profeetta Miikan rau
hannäyn korkeimman vuoren, mis
sä Isis, luodit sekä sunnien ja shiio
jen keskinäinen väkivalta ovat vain
menneisyyden pahaa unta. Ja jos Her
ran vuoren rauha sattuisi joskus järk
kymäänkin, niin ainahan voi siirtyä

lussa Migrissä
Pääsin enemmän tai vähemmän sat
tumalta erään turvapaikanhakijan tur
vamieheksi Migriin. Avustajan titteli oli
kuulemma varattu vain juristeille, joten
aluksi minut heitetiin haastatteluhuo
neesta kylmästi ulos. Migrin turvapai
kanhakijalle lähetetyissä papereissa
tästä laadullisesta kriteeristä ei kyllä
kään ollut minkäänlaista mainintaa.
Soitin tulistuneena tutulle Kor
keimman oikeuden tuomarille, jon
ka toisen tulkinnan ja arvovallan roh
kaisemana päädyin takaisin yhteiseen
keskustelupöytään, tosin vaikenemaan
tuomittuna tukihenkilönä. Uskallan
kyllä epäillä tämänkin hiljaisuusmää
räyksen laillista sitovuutta…
Jakamani haastattelukeskustelun tär
kein teema oli täysin yllättäen syste
maattisteologinen. Turvapaikanha
kija oli jo vuosi aikaisemmin ilmoitta
nut julkisesti halunsa tulla kristityksi,
kristityksi hän myös itsensä ymmärsi.
Seurakunta oli antanut hänelle viralli
sen todistuksen hänen kristillisyydes
tään. Hän oli osallistunut alusta alkaen
aktiivisesti niin luterilaisten seurakun
tien kuin helluntailaistenkin tilaisuuk
siin, myös puhujana. Nyt hän kuitenkin
päätyi todelliseen rippikoulutenttiin.
Tavoitteena ei kuitenkaan ollut roh
kaista häntä vaeltamaan kristityn tietä.
Ei, koin ikävä kyllä, että tarkoituksena
oli selvittää pikemminkin se, ettei hän
tiedä kristinuskosta, Raamatusta, kas
teesta ja uskosta riittävästi voidakseen

olla kristitty. Tai ainakin varmistaa se,
ettei hän ollut kristitty Irakissa.
En tiedä, oliko haastattelija pohti
nut, miten naimisissa oleva sunninai
nen olisi sitä voinut ollakaan tai sellai
seksi sunnisukunsa ja -perheensä kes
kellä kääntyä?
Kysymyksiä satoi lähes pari tuntia,
kokonaismäärä oli kymmeniä. Vasta
kääntynyt sai vastata kysymyksiin niin
kristinuskon keskeisimmistä opetuk
sista, juhlapyhistä, ristin merkityk
sestä, rukoustavastaan, mutta myös
oman uskonsa laadulliseen ulottu
vuuteen eli kristillisyytensä hartau
teen. Mielenkiintoista olisi kuulla suo
malaisen rivikristityn vastaus odotta
matta esitettyyn kysymykseen pyhäs
tä kolminaisuudesta. Sormi voisi ol
la monella teologillakin suussa kun
vastattavaksi annetaan, mitä kristin
uskon mukaan tapahtuu kuoleman
jälkeen. Asiasta kun on esitetty niin
dogmihistorian kuin kirkkojen ope
tuksenkin eri vaiheissa kovasti toisis
taan poikkeavia lausumia. Mutta eh
käpä haastattelija tiesi asian parem
min? Jäin miettimään, ovatko näin
henkilökohtaiset kysymykset ylipää
tään uskonnonvapauslain mukaisia.
Mikä minua, kuunteluoppilasta jäi
eniten häiritsemään? Kuka arvioi
uskonnollisiin, osin selkeän teologi
siin kysymyksiin vastaavan turvapai
kanhakijan kristillisyyden, sen laadul
lisen riittävyyden? Entä vastausten
teologisen sisällön asiapitoisuuden?
Mitä kriteerejä arvioija mahtaa käyt
tää? Mistä löytyvät oikeat vastaukset,
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oikean kristillisyyden mittarit? Määrit
televätkö piispat ja uskonnolliset johta
jat ne sisällöllisesti? Vai teologinen tie
dekunta, systemaattisen teologian pro
fessori? Vai onko arvio pelkää mielival
taa? Ja tältä pohjaltako turvan hakijan
kohtalo ratkaistaan?
Tietääkö kukaan, mitä Migrissä us
konnon nimissä tapahtuu? Ja miksi?
● KAI HENTTONEN

M a r k u s H e nt to n e n

muualle. Siirtyä muualle Irakissa, Suo
meen nyt ei sentään.

10 teesiä

Diakoniabarometri 2016 tuloksista
Juuri julkaistu, järjestyksessään yhdeksäs diakoniabarometri kertoo evankelis-luterilaisen kirkon
diakoniatyöntekijöiden silmin tämän päivän Suomesta. Raportti antaa diakoniatyöstä sellaista
tietoa, mitä ei ole muualta saatavissa.
Barometrin toteuttajatahot olivat Dia
konian tutkimuksen seura, Diakonia
työntekijöiden Liitto sekä Kirkon dia
konia ja sielunhoito. Barometrin ra
portti on julkaistu Kirkon tutkimus
keskuksen verkkojulkaisusarjassa ja se
on vapaasti ladattavissa Sakastiverk
kopalvelussa osoitteesta sakasti.evl.fi/
verkkojulkaisu45. Saatavilla on myös
englanninkielinen tiivistelmä.

1 Ylisukupolvinen ja kasautuva
huono-osaisuus näkyy diakoniatyössä
Jokainen kyselyn 35 erilaisesta huono
osaisuuden osaalueesta on tuttu dia
koniatyöntekijöille. Tyypillisimmin dia
koniatyöntekijät kohtaavat sairaita, köy
hiä, pitkäaikaisesti työttömiä, nälkäisiä,
yksinäisiä ja ylivelkaantuneita. Jopa 72
% diakoniatyöntekijöistä kohtaa kuu
kausittain tai useammin henkilöitä, joi
hin sopii yli 5 erilaista huonoosaisuu
den määritelmää. Lisäksi 66 % diakonia
työntekijöistä kohtaa kuukausittain tai
useammin henkilöitä, jotka kokevat
luovuttaneensa. Mahdollisesti vuosien
jälkeen he eivät enää jaksa koettaa saada
elämäänsä paremmalle tolalle.
2 Sosiaaljärjestelmämme ei saa
edellyttää tervettä ja toimintakykyistä avun hakijaa
Diakoniatyöntekijät kohtaavat sään
nöllisesti henkilöitä, jotka eivät ole yri

tyksistään huolimatta saaneet tarvit
semaansa apua tai jotka eivät kykene
hakemaan sosiaalietuuksia. Lähes 3/4
diakoniatyöntekijöistä kohtaa kuukau
sittain tai useammin henkilöitä, joilla
on vaikeuksia muistin, oppimisen tai
tarkkaavaisuuden kanssa. Avun hake
misen prosessien tulee olla sellaisia,
että apua voi saada myös silloin, kun
on sairas tai toimintakyky on syystä tai
toisesta alentunut.

osallisuuden yhteisö ja saavutettava
kirkko. Mahtuvatko seurakuntaan vie
läkään eri tavoin elämässään vastoin
käymisiä kohdanneet tai tavallisim
masta normatiivisuudesta poikkea
vasti elävät ja toimivat? Yli 60 % dia
koniatyöntekijöistä kertoo edistävänsä
vähintään kuukausittain huonoosais
ten mahdollisuutta kokea olevansa
merkityksellinen osa seurakuntaa.
Tavoitetilaan on vielä siis matkaa.

3 “Uudet ideat” saattavat
olla jo arkipäivää
Kirkkona pyrimme kohti seurakun
talaisuuden vahvistamista. Diakonia
barometrin mukaan tämä toteutuu dia
koniatyössä monilta osin hienosti jo
tällä hetkellä. Jokainen diakoniatyönte
kijä on pyytänyt alueen ihmisiä mukaan
diakonian toteuttamiseen. Lähes jokai
nen on luonut tai vahvistanut ihmis
ten välisiä verkostoja. Lähes 70 % dia
koniatyöntekijöistä on järjestänyt tiloja
ihmisten omalle toiminnalle. Omaa työ
tään diakoniatyöntekijät tekevät yhtä
paljon kirkon tiloissa ja “kylillä”.

5 Tarvitaan monipuolista
diakoniatietoa
Diakoniabarometrin mukaan ns. asia
kastyön osuus diakoniatyön kokonai
suudesta on korkeintaan puolet. Näin
ollen diakonian asiakastyön tilastot
kertovat vain korkeintaan puolet dia
koniatyön kokonaisuudesta. On tär
keää saada tietoa ryhmä tai yhteisö
työn työotteella kohdattujen ihmis
ten huonoosaisuudesta tai verkosto
ja yhteistyöllä tehdystä oikeudenmu
kaisuuden puolustamisesta ja huono
osaisten auttamisesta.

4 Osallisuuden yhteisö ja
kohtaamisen kirkko edellyttävät
diakonista otetta
Strategioissaan kirkko on vuosikym
menet pyrkinyt kohti yhteisöä, johon
kaikki kokevat kuuluvansa. Tavoittee
namme on olla kohtaamisen kirkko,
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6 Kohtaamisten järjestäminen on
seurakunnan mahdollisuus muuttaa suomalaista elämää
Turvapaikanhakijoiden ihmisarvon
puolustaminen on seurakunnan työtä,
linjaavat diakoniatyöntekijät. Tämä
tapahtuu
diakoniatyöntekijöiden
mukaan parhaiten esimerkiksi oikeaa

9 Uhkatilanteisiin ei saa tottua
Viime vuonna yli 60 % diakoniatyön
tekijöistä kohtasi työssä henkilön, joka
käyttäytyi uhkaavasti tai aggressiivises
ti. Yli kolmasosa diakoniatyöntekijöis
tä oli työtilanteessa, jossa henkilö käyt
täytyi muutoin epäasiallisesti työnte
kijää kohtaan. Uhkaaviin tai epäasial
lisiin tilanteisiin ei saa diakoniatyössä
tottua. Jokaisen tulee voida tehdä työ
tään turvallisesti.

tietoa välittämällä ja henkilökohtai
sia kohtaamismahdollisuuksia järjestä
mällä. Seurakunta voi ja sen tulee olla
paikka, jossa erilaisista taustoista tule
vat tai eri elämäntilanteissa elävät hen
kilöt voivat oppia ymmärtämään toisi
aan. Vaikka monet turvapaikanhakijoita
tai huonoosaisia koskevat linjaukset
tehdään valtionhallinnon tasolla, ihmis
ten arkielämä muodostuu paljossa pai
kallisesti. Seurakunnan tehtävä on vah
vistaa toivoa ja lähimmäisenrakkautta.
7 Diakoniatyö edellyttää laajaalaista osaamista. Tulevaisuuden
osaamistarpeita arvioitaessa
kannattaa kuunnella sisällön
asiantuntijoita
Tärkeimmiksi diakoniatyön osaami
siksi barometrin vastaajat nimesivät
vuorovaikutus ja kohtaamisosaamisen
sekä yhteistyö ja verkostoosaamisen.
Näiden lisäksi diakoniatyössä tarvitaan
monipuolista tiedollista, taidollista ja
työotteellista osaamista, mukaanlu
kien epämukavuusalueiden sietämis
osaaminen.
Verrattaessa diakoniabarometrin
tuloksia kirkkoherrojen ja kirkon työ
hön kouluttavien oppilaitosten arvioi
hin tulevaisuuden osaamistarpeista tu
lokset vaihtelivat merkittävästi vastaa
jatahosta riippuen. Maailma näyttää
olevan sellainen, miten sitä katsoo ja
kuka sitä katsoo.

8 Oman alan lähiesimies
on paras työn tukija
Esimies on tärkeä keskustelukumppani
työn sisällöistä. Diakoniatyöntekijöi
den kokemuksen mukaan oman alan
lähiesimies onnistuu parhaiten anta
maan tarvittavan tuen työlle. Lisäksi
diakoniatyöntekijöiden tehtävänku
vauskeskustelut käydään tunnollisem
min silloin, kun esimies on oman alan
työntekijä. Tehtävänkuvauskeskustelu
on oiva mahdollisuus tarkistaa työn pai
nopisteitä ja priorisointeja. Tähän oman
alan esimiehellä on erityistä annettavaa.
DIAKONIA
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10 Päivitä kuvasi diakoniatyöntekijästä
Mielikuva diakoniatyöntekijöistä voi
huomaamatta vanheta. Tällä het
kellä diakoniatyöntekijöiden oma esi
kuva on oikeudenmukaisuutta puolus
tava, joukkuepelaajan otteella toimiva
työtapojen rohkea uudistaja, jolla on
vahva kristityn identitetti.
● TITI GÄVERT
Asiantuntija
Kirkon diakonia ja sielunhoito

Kuka saa tuottaa palveluja?
Miten Porissa Pelastusarmeijan osasto ja Diakonialaitos
pysyvät yhteiskunnan muutoksissa mukana?
Porin Pelastusarmeijan osaston so
siaalityöntekijä Niko Paasikivi aloitti
virassaan puoli vuotta sitten. Sitä en
nen hän toimi saman osaston päihde
ongelmaisten asuntolan johtajana lä
hes kymmenen vuotta.
Viime vuonna aloitettiin asuntolan
alasajo. Tilanteeseen päädyttiin, kun
Pelastusarmeija hävisi palveluntarjon
takilpailutuksessa kaupalliselle yrityk
selle ja kaupunki rakennutti omat tilat
asumispalvelutoiminnalle.
Valtakunnallisesti Pelastusarmei
jassa pyritään jälleen yhdistämään hen
gellinen ja sosiaalinen työ, jotka jos
sain vaiheessa erotettiin erillisiksi työ
alueiksi. Pelastusarmeijan työn pää
määränä on auttaa ihmistä kokonais
valtaisesti – hengen, sielun ja ruumiin
tarpeiden mukaan.
– Tavoitteemme on Porissakin osas
tokeskeinen toiminta yhdessä vapaa
ehtoisten, sotilaiden ja upseerien kans
sa. Osastojen kautta hoidetaan myös
joulupadat ja niistä saatujen avustus
ten jako, Paasikivi kertoo.

Sosiaalityöntekijänä hän auttaa
avuntarvitsijoita taloudellisesti käy
tettävissä olevien resurssien puitteissa
ja ohjaa heitä tarvittavien palveluiden,
muiden auttavien järjestöjen ja seura
kuntien piiriin. Työn sisällön hän sa
noo muistuttavan diakoniatyötä.
– Avun tarvetta on paljon. Ihmisil
lä on taloudellisia huolia. Monet ki
tuuttavat minimitoimeentulolla eivät
kä sitten selviä, kun tulee jotain yllät
tävää kuten sairaalakäynti, karenssiajat
tai joku kodinkone hajoaa.
Pelastusarmeija pyrkii auttamaan
jokaista apua hakevaa, erityises
ti kiinnitetään huomiota perheisiin.
Pääasiallinen taloudellinen avustus
muoto on ruokakassi tai lahjakort
ti ruokakauppaan, mutta laskuja
kin voidaan tapauskohtaisesti mak
saa. Paasikivi arvioi osaston sosiaali
työn piirissä olevan noin 300‒400 ih
mistä, kun lasketaan perheiden lap
set mukaan.
Avustusmäärärahat saadaan avus
tuksina. Perinteisen Joulupatakeräyk

Niko Paasikivi tekee yhteistyötä Porin kaupungin kanssa tukiasuntotoiminnan puitteissa.
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sen rinnalle on tullut myös valtakun
nallinen nettipatakeräys.

Raha ratkaisee?

Entisiä asuntolan asukkaita asuu nyt
tukiasunnoissa, ja Paasikivi vastaa
heidän kuntoutuksestaan. Hän tekee
yhteistyötä kaupungin kanssa tuki
asuntotoiminnan puitteissa, ja yhteis
työtä on myös muiden päihde- ja mie
lenterveystoimijoiden kanssa.
Viikoittain kokoontuva Kahvitu
pa on uusi toimintamuoto, jonka mal
li on saatu Porin seurakuntayhtymän
päihdetyöntekijä Matti Huopaiselta.
Paasikivi on työssään kokenut kun
touttavan työn mahdollisuudet. Hän
epäilee, että kaupallisissa palveluntar
joajayrityksissä ei panosteta tarpeeksi
kuntouttavaan työotteeseen.
– Kun tehdään minimirahoituksella
päihdetyötä, rekrytoidaan työtehtäviin
nuoria, juuri valmistuneita. Silloin hu
kataan sitä hiljaista tietoa, jota kokeneil
la työntekijöillä on paljon. Päihdetyössä
luottamuksen syntyminen kuntoutetta
van ja työntekijän välillä on tärkeää.
Paasikivi tietää kokemuksesta, et
tä päihdeongelmaisen kuntoutumi
nen ei tapahdu hetkessä. Tavoitteena
pitäisikin olla selvien päivien lisäämi
nen, mutta toteutuminen on epävar
maa, kun hoitojaksot ovat lyhyitä.
Muutosten myötä Paasikiven työn
kuva on muuttunut. Työ sisältää nyt
erilaista kohtaamista ja rinnalla kul
kemista. Innostusta herättää kuntout
tavan ryhmätoiminnan suunnittelu.
Haasteet eivät ole loppuneet, ja hän
osallistuu edelleen osaston varain
hankintaan, josta riippuu myös hänen
oman palkkansa saanti.
– Sotesta ei vielä tiedä, avaako se
mahdollisuuksia vai sulkeeko se. Jär

Länsi-Suomen Diakonialaitos tukee projektin kautta työttömien työkokeiluja ikääntyvien sotaveteraanien ja heidän omaistensa avustajina, kertovat Riitta Sookari ja
Aku Keltto.

jestöpuolella on huolta siitä, edetäänkö
siinä kaupallisten toimijoiden ehdoilla.
Voivatko jatkossa pienet järjestöt vasta
ta mistään? Niko Paasikivi kysyy.

Laitosdiakonia sopeutuu

Porissa sijaitseva Länsi-Suomen Dia
konialaitos tuottaa muun muassa so
siaali- ja terveysalan palveluja. Ikäih
misten palvelujen asiantuntijuus pe
rustuu yli 60 vuoden kehitystyöhön.
Diakonialaitoksella on totuttu yh
teiskunnan muutoksiin, ja palveluja
kehitetään jatkuvasti oman arvopoh
jan mukaisesti.
– Raha-automaattiyhdistys vetäytyi
pois työmme rahoittamisesta 2000-lu
vun alussa, ja silloin tuli tämä osuus
asiakkaan maksettavaksi. Olemme siis
palvelujen tuottajana samalla viivalla
kuin muut yritykset, kertoo toimitus
johtaja Aku Keltto.
Väestön siirtyessä keskuksiin on
Diakonialaitoksella rakennettu uusia
asuinkerrostaloja ja kehitetty ikäihmis
ten asumismuotoja siten, että ne mah
dollistavat yhteenkuuluvaisuuden sekä
luonnonläheisen ja virikkeellisen ym
päristön.

– Diakonia-ammattikorkeakoulun
ja Satakunnan Kansa -lehden toteut
taman peräkonttikirppiksen tuotolla
palkkaamme nuoria, alle 25-vuotiaita
työttömiä ikäihmisten kavereiksi, ker
too Keltto heidän uusimmasta hank
keestaan.
Hanke nivotaan Diakonialaitok
sella vuodesta 2000 toimineeseen
Porin Veteraanien Tuki -projektiin,
PoVeTu:n.
– Projekti on avustajatoimintahan
ke, joka mahdollistaa työttömälle työn
hakijalle työkokeilun, koulutuksen ja
palkkatyön. Projektin kautta tuetaan
ikääntyvien sotainvalidien ja muiden
sotiemme veteraanien sekä heidän
puolisoidensa ja leskiensä kotona sel
viytymistä, kertoo projektipäällikkö
Riitta Sookari.
Avustajatoimintahankkeen osallis
tujat valitaan yhteistyössä paikallisen
työhallinnon kanssa. Työsuhteen ai
kana avustajat saavat perehdytyksen
työhönsä ja koulutusta vanhustyöhön.
Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä
työvoimahallinnon kanssa.
Yhteiskunnan muutokset näkyvät
työalassa siten, että työllistämisrahat
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ovat pienentyneet. PoVeTun rahoituk
set ovat vielä jatkuneet määräaikaisina.
– Kaikki osapuolet ovat olleet tyyty
väisiä projektiin, ja koulutukseen osal
listuneet ovat päässeet urallaan eteen
päin, kertoo Sookari.
Hän keskittyy yhteiskunnan muu
tosten paineessa työssään olennaiseen.
– Diakonilaitoksen organisaation
toiminta, arvot ja kokonaistaloudel
lisuus, Sookari luettelee huomionar
voisia seikkoja ja tähdentää vielä, että
ihmisyyden arvostaminen on tärkeää.
– Toivon, että yksityinen sektori
otetaan vahvasti mukaan palvelujär
jestelmän valmisteluun, koska siellä
on pätevää osaamista, Sookari sanoo.
Keltto kertoo Diakonialaitoksen
olevan nyt ensimmäistä kertaa muka
na Satakunnan alueen satasote-työryh
missä. Niissä järjestöt ja yrittäjät ovat
mukana kartoittamassa alueen sosiaa
li- ja terveyspalveluja.
– Sote-muutokselta odotan, että tu
levaisuudessa palvelutuotannon han
kinnoissa huomioidaan laatu ja tehok
kuus sekä lisäarvona arvopohja ja yh
teiskunnallisen yrityksen rooli.
● JOHANNA SOINTULA

D IA KO N IAT YÖ N VÄLIN EITÄ

Kirsti Ijäs

Pyhäranta, Raudaskoski, Seppälä

Pentti Tepsa, Pirkko Mäkelä-Haapalinna

Tunnelmallinen lahjakirja merkkipäiväänsä viettävälle. Kirjan tekstit muistuttavat ilon ja kiitoksen aiheista
elämän varrella ja ohjaavat katsomaan luottavasti
tulevaan: Usko kantaa ihmistä ja valaa sydämeen
levollisuutta ja rauhaa. Saamme olla turvassa
ahdingonkin keskellä. Ijäs kannustaa vaalimaan
hyviä muistoja ja suuntaamaan ajatukset kaikkeen,
mikä on kaunista ja rakastettavaa. Mieli kevenee,
kiitollisuus lisääntyy ja näköalat avartuvat.
16,90 (18,90)
Alk.
Väh. 20 kpl 15,20
Väh. 50 kpl 13,90
90

– Uskonnolliset juhlat Suomessa

Kirkkoherra Pentti Tepsan ja kuvataiteilija Pirkko
Mäkelä-Haapalinnan yhteistyönä syntynyt kirja
on nimensä mukaisesti surun pysäyttämälle tarkoitettu matkaopas, joka turvallisesti ja lempeästi
johdattaa läpi surun eri vaiheiden ja viitoittaa
matkaa eteenpäin elämässä. Tekstit ankkuroituvat
syvälle kristillisyyden toivon ja armon ytimeen ja
maalaukset kuvittavat koskettavasti sisäisen ja
ulkoisen maailman kohtauspintoja.
18,90 (22,90)
Alk.
Väh. 20 kpl 16,20

Taivaan hyvyyttä elämääsi

13

Adventista Ramadaniin

Surun matkakirja

Tiedätkö, mikä on diwali tai ridvan, entä kekri?
Kirja esittelee 60 eri uskontojen keskeistä juhlaa
Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen
tapoja ja käytänteitä painottaen. Kristittyjen
kirkkovuoden lisäksi kirjassa tutustutaan kuu- ja
pyhimyskalentereihin, paastonaikoihin sekä
luomiseen ja pyhiin teksteihin liittyviin juhliin.
Haastattelulähteet tuovat mukaan eletyn elämän
tuoksut ja maut.
30,60 (34,00)

3060

PMH DESIGN OY

1620

SANAN AIKA

SANAN
AIKA

kirkkovuosi 2016-2017

Raamattua vuoden
jokaiselle päivälle

Kaskinen, Ruokanen, Sariola (toim.)

Pekka Nyman Ensemble:

– Kirkkovuosi 2016–2017

– Lauluja virsikirjan lisävihkosta

Letters from Mother Teresa dvd

Sanan aika

Kohotkoon ilohuuto cd

Vuosittain päivittyvä Sanan aika elää mukana
luterilaisessa kirkkovuodessa ja tarjoaa päivittäisen annoksen Raamatun sanaa
arkeen ja juhlaan.
Alk.
6,50 (7,70)
60
Väh. 100 kpl 5,90
Väh. 500 kpl 5,60

Mukana niin uusia kuin tuttuja lauluja
virsikirjan lisävihkosta. Pekka Nymanin
lyömäsoitinpainotteisia sovituksia soitinja lauluryhmän sekä solistien
esittäminä.
19,90 (21,90)

5

VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

1990

DIAKONIA

52

Ensimmäinen Äiti Teresan elämästä kertova
kokopitkä elämäkerta-elokuva keskittyy suurilta
osin Intian vuosiin. Juliet Stevenson näyttelee
pääosan rinnallaan mm. Max von Sydow
ja Rutger Hauer. Suomenkielinen
tekstitys.
16,90

1690
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MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15

puh. 020 754 2350

Työttömille paluu yhteisöön
Alppilan kirkon konsepti on yksinkertainen. Kysymys ei ole enää
itsenäisestä seurakunnasta vaan Kallion seurakuntaan kuuluvasta
kirkosta. Toiminnan taustalla on osin projektiraha, jonka tarjoaa
Helsingin seurakuntayhtymä. Tarkoitus on etsiä arjen toteuttajiksi
työttömiä, yhdyskuntapalvelua tekeviä, kuntouttavassa työssä
olevia ja kaikkia halukkaita seurakuntalaisia rakentamaan
Alppilan kirkon toimintaa.
Havainnot, joita tässä tekstissä kuvaan
ovat vuodelta 2015, mutta perusmalli jat
kuu ja kehittyy edelleen uuden toimin
nanjohtajan, Petri Patrosen, johdolla.
Alppilan kirkolla toimii viitenä
päivänä viikossa laadukas lounasbaa
ri, jossa ei hifistellä fine dining -tyyliin,
mutta tarjotaan konstailemattomaan
tapaan häpeilemättömän hyvää ruo
kaa. Keittiön sieluna on kokkina Ma
nuel Sanchez, joka toimii palkkiotoi
misesta. Muutoin lähes koko kahvilan
porukka on vapaaehtoisia, tukityöllis
tettyjä, yhdyskuntapalvelua tekeviä tai
työkokeilussa olevia. Tyyliä haetaan
lauantain brunssiin valkoisilla liinoilla
ja valmiiksi katetuilla pöydillä, joihin
ruoka tarjoillaan. Lapsiperheiden jut
tuna on vieressä oleva leikkitila, jossa
on ohjattua toimintaa.

Kirkolla työkokeilussa
osana yhteisöä

Saman talon toisessa laidassa on van
ha pannuhuone herännyt uuteen eloon,
kun fillariprojekti tuottaa vanhoista,
kaatopaikkakuntoisista polkupyöris
tä luottofillareita. Renkaat korjataan,
vaihteet tarkistetaan, runkoon tulee
räikeän pinkki väri ja pieni logo, joka
kertoo kyseessä olevan luottofillari. Si
tä saa vapaasti käyttää, mutta lukitse
mista ei toivota, jotta seuraava tarvit
sija voi tarttua pyörään.
Alppilan kirkko etsii uutta tapaa ol
la tukipaikka erilaista yhteisöä etsiville.
Yhdelle se on sunnuntain messuyhtei

sö, toiselle taas paikka poiketa kahville
ja kolmas tuo sinne lapsensa muskariin.
Yhdeltä osin tämän kaikki on mahdol
lista sen avulla, että tekemässä on pal
katun joukon lisäksi paljon vapaaehtoi
sia ja paljon välityömarkkinoilla paik
kaansa etsiviä.

Orjatyötä ja byrokratiaa?
Ei kumpaakaan!

Työkokeiluilla ja työharjoitteluilla on
toisten silmissä huono leima. Orjatyö
tä, riistoa, hyväksikäyttöä. Työkokeilun
konsepti on seuraava: normaalin työt
tömyyskorvauksen lisäksi KELA mak
saa 9 € päivässä lisäkorvausta työkokei
lijalle, joka puolestaan tekee töitä vä
hintään 16 tuntia viikossa. Usein tun
timäärät ovat 25‒30h/viikko. Maksimi
pituus kokeilulle on kuusi kuukautta.
Työkokeilun, yhdyskuntapalve
lun tai kuntouttavan työn järjestämi
sen paperisota on pientä ja vaivaton
ta. Kun on kerran käynyt prosessin lä
pi ja saanut elämyksen asian yksinker
taisuudesta, niin jatkossa tähän ei kulu
aikaa juuri lainkaan. Suurin este ei ole
kaan byrokratia vaan päänupin sisällä
olevat esteet.
Työkokeiluun tullaan, kun halutaan
tutustua alaan tai palata takaisin työ
markkinoille. Sen jälkeen olisi ideaalia
päästä opiskelemaan, tukitöihin tai töi
hin vapaille markkinoille. Alppilan ko
kemuksen perusteella kaikki työkokei
luun tulevat hyötyvät jaksosta. Olen
naista on se, että työkokeilu on molem
min puolin haluttu, siihen ei pakote
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Manuel Sanchez valmistaa suussasulavia ruokaannoksia lounasruokailijoille.

ta ja että jatkosuunnitelmat ovat rea
listiset. Askeleita voi ottaa eteenpäin
myös silloin, kun ne ovat pieniä. Har
va astuu vuosien työttömyydestä suo
raan vapaiden työmarkkinoiden imuun,
mutta jaksot työkokeilussa voivat olla
ratkaisevan tärkeä askel voimistamas
sa tunnetta omasta elämänhallinnasta,
työkyvystä, ajanhallinnasta ja työelä
män sääntöihin suostumisesta.
Pidän puhetta orjatyöstä ja riis
tosta pahansuopana panetteluna, jol

KIRJAT

Muuttuva diakoniatyö,
ennen ja tulevaisuudessa
teitä, joihin diakoniatyöntekijät ohja
sivat asiakkaitaan.

Verkostotyön
merkitys kasvaa

Luottofillarit ovat olleet kysyttyjä liikuntavälineitä
Kallion kaduilla.

la voidaan mustamaalata hyvä malli.
Myös työkokeilua voidaan yrittää hy
väksikäyttää ja sen avulla voidaan pyr
kiä saamaan ilmaista työvoimaa, mut
ta yksi mätä omena ei pilaa koko satoa.

Kirkossa paikka
erilaisille tekijöille

Paikallinen kirkko voi toimia erinomai
sena alustana elämän siipirikoille ja eri
tavoin kylkeensä saaneille. Työllistä
minen ja paikan avaaminen yhteisössä
on iso kädenojennus sille, joka on lyöty
ulos joukosta. Tämän soisi olevan nor
maali osa seurakuntien toimintaa. Ky
symys on yksinkertaisesti kirkon kut
sumuksesta elää Jeesuksen jalanjäljis
sä arkisella tavalla. Jos messussa sun
nuntaina jaksetaan rukoilla työttömien
puolesta, niin kyllä sen jälkeen kannat
taa miettiä, mikä on se vanha tai uusi
toiminta, johon voidaan ottaa mukaan
työtön paikkansa etsijä.
● KARI LATVUS
Kirjoittaja on yhteiskunnallisen työn asiantuntija Kirkkohallituksessa ja toimi vuonna
2015 Alppilan kirkon toiminnanjohtajana

ANTERO LAHTINEN:
EHEYTYMISEN EVÄITÄ,
PUHUMISEN TÄRKEYS
KUSTANNUSHD LOIMAA
Olen ollut diakonian virassa Itä-Hel
singissä Mikaelin seurakunnassa yli
kaksikymmentä vuotta. Valmistuin
diakoniksi 46-vuotiaana, oltuani sitä
ennen eri ammatissa maatalouden
parissa.
Tulin
diakoniatyöntekijäksi
Mikaelin seurakuntaan vuonna 1990.
Maassamme alkoi silloin suuri lama.
Ihmiset velkaantuivat. Yrityksiä me
ni konkurssiin. Tämä näkyi voimak
kaasti myös diakonia työssä. Dia
koniatyöntekijöistä tuli velkaneuvo
jia, koska kunnallisia velkaneuvon
tapisteitä ei silloin vielä ollut. Kirk
ko tulivat mukaan ihmisten hätään.
Velallisten tueksi perustettiin Ta
kuu-Säätiö ja kirkkohallitus diako
niarahastoineen tuli vaikeuksiin jou
tuneitten ihmisten tueksi. Helsingis
sä toimi hiippakunnallinen kriisira
hasto. Helsingin Seurakuntayhtymäl
lä on oma kriisirahastonsa. Nämä ta
hot ovat olleet tärkeä tuki diakonia
työlle ja työntekijöille ihmisten rin
nalla kulkemisessa heidän kriiseis
sään. Myöhemmin perustettiin Hel
sinkiin kunnallisia velkaneuvontapis
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Mielestäni tällaista verkostotyötä
pitäisi edelleen kehittää ihmisten ja
perheiden auttamisessa velkaongel
missa ja muussa henkisessä tuessa.
Vaikeuksiin joutuneet ihmiset ovat
jääneet liikaa yksin taistelemaan
byrokratian rattaissa. On tärkeätä,
että diakoniatyöntekijän asiantun
temus olisi tärkeä osa tätä työtä.
Myönteistä on tapahtunut siinä
mielessä, että asiakkaan tilanteesta
voi diakoniatyöntekijä yhdessä asi
akkaan kanssa neuvotella esimer
kiksi ulosoton ja perintätoimistojen
kanssa, kun asiakkaalla erääntyvät
velat päälle ja asiakkaalla ja perheel
lä on häätö uhka.
Mielestäni kirkon eri työalat
ovat vahvassa kosketuksessa per
heiden arkielämään. Näiltä työaloil
ta ei pitäisi säästösyistä leikata re
sursseja. Jos näin tehdään, niin sil
loin kirkon ja seurakunnan koske
tuspinta ihmisten arkeen kapeutuu.

Asiakkaat puhuvat yhä
vaikeammasta arjestaan

Olen katsellut eläkkeelle jäätyäni
kollegoitteni työskentelyä ja toden
nut, että työn määrä on lisääntynyt.
Kun asiakas on tullut hakemaan dia
koniatyöntekijältä ruoka- tai muuta
apua, niin tapaaminen on johtanut
samalla syvempään ja pidempään
keskusteluun asiakkaan kanssa.
Olemme työtovereitteni kans
sa todennet, että ihmisillä on liian
vähän puhumisen mahdollisuuk
sia tässä hektisessä ja suoritusvaa
timuksia täynnä olevassa elämässä.
Tämän olen myös todennut vas
tavalmistuneessa kirjassani ”Ehey
tymisen eväitä, puhumisen tärkeys”.
Seurakunnan diakoniatyöntekijöi

den ja muiden työntekijöiden työtä on
mielestäni priorisoitava niin, että työn
tekijälle jää tilaa myös sielunhoidolli
seen ja terapeuttiseen kohtaamiseen
asiakkaan kanssa. Ja työtä on mieles
täni priorisoitava niin, että työntekijä
jaksaa.

Hiljainen tieto jakoon

Kun jäin eläkkeelle, niin minulta toi
vottiin jonkinlaista palautetta tekemäs
täni mielenterveystyöstä, ns. hiljaisen

tiedon auki kirjoittamista. Asiakkaani
ovat antaneet suostumuksensa kirjoit
taa heidän tapauskertomuksiaan ano
nyymeina, toivoen samalla, että niis
tä olisi hyötyä kanssa sisarille ja veljille.
Miten selvitään eteenpäin raskaistakin
elämänkokemuksista.
Mielestäni on tärkeää rohkaista ih
misiä lähtemään puhumaan jonkun am
mattiauttajan kanssa, kun elämässä pit
kään puhumattomina olleet asiat aiheut
tavat oirehdintaa ja lopulta jopa sairas

tuttavat. Rohkeutta lähteä puhumaan
myös silloin, kun elämässä on jokin kriisi.
Olen kirjassani rohkeasti avannut
myös omia mielenterveysongelmiani
sekä sitä, miten lopulta olen päätynyt
elämässäni ihmisten auttamistyöhön
diakonian virassa.
Jaksamista ja rohkeutta kaikille ih
misille ja auttamistyötä tekeville toi
vottaen.
ANTERO LAHTINEN
Eläkkeellä oleva diakoni

Mihin luterilaisuudesta on?

INKALA ANNA-KAISA,
KOMULAINEN JYRI (TOIM.):
ARMON HORISONTTI
– HUOMISEN LUTERILAISUUS
KIRJAPAJA 2016
Syyskuun lopussa 2016 pidetään hiip
pakunnissa synodaalikokoukset. Tam
pereella piispan koolle kutsumaan
tapahtumaan osallistuvat pappien
lisäksi myös hiippakunnan diakonit ja
diakonissat.
Synodaalikokouksilla on pitkä his
toria ja samoin niitä varten laadituilla
synodaaliväitöskirjoilla, joita on oppi
neesti kokouksissa kommentoitu. Tä
nä vuonna kokouksiin mennään taus
ta-aineistona yhteinen kokoomateos

Armon horisontit – huomisen luteri
laisuus.
Myönnän ennakkoluuloisuuteni, jolla
tartuin kirjaan. Epäilyni oli samansuun
tainen kuin työtoverillani, joka puuskah
ti: Ajattele nyt, 25 vuotta sitten Helsin
gin synodaalikokoukseen valmistui Tapio Saranevan Oikeudenmukaisuuden
nälkä, mutta nyt meille opetetaan lute
rilaisuudesta!
Kirjaa lukiessani asenteeni muut
tui. Vaikka kirjoittajajoukko on melko
iso ja teemat moninaiset, teoksella on
sanottavaa. Kirjoittajat pohtivat, mihin
luterilaisuudesta on, mikä on luovutta
matonta ja mihin se pystyy venymään.
Kuopion piispa Jari Jolkkonen avaa
pelin sujuvalla artikkelilla luterilaisen
reformaation synnystä ja keskeisistä va
kaumuksista. Lutherista ja Augsburgin
tunnustuksesta on kirjoitettu pienen
kirjaston verran. Jolkkosen tarkastelussa
historiallinen ja yhteiskunnallinen taus
ta on melko ohutta, mutta kirjoituksen
ansioita ovat selkeys ja katseen laajaalaisuus. Rivien välistä pitää kuitenkin
jälleen lukea, ettei Augsburgin tunnus
tus anna diakonialle oikeastaan mitään.
Luterilainen opetus hyvistä teoista, kir
kon vihkimysvirasta samoin kuin maal
lisesta kutsumuksesta voidaan kuvailla
ilman viittausta diakoniaan.
Kulttuurihistorian professorin Kari
Immosen kirjoitus luterilaisuuden vai
kutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan
ja kulttuuriin on yksi parhaista tästä ai
hepiiristä lukemistani teksteistä.
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Toinen osa vie luterilaisuuden uu
siin ympäristöihin. Patrik Hagman kri
tisoi Bonhoefferin avulla halvan armon
julistusta ja haluaa auttaa kalliin armon
kirkon löytämistä. Raikkain viesti löy
tyy lopusta. Hagmanin mukaan luteri
laiset kirkot ovat tilanteessa, jossa nii
den perinne on käynyt ongelmalliseksi.
Lääkkeeksi hän neuvoo muista kristil
lisistä traditioista oppimista.
Panu Pihkala tarkastelee luterilai
suutta ekoteologin silmin, mutta näkö
kulma luterilaisuuteen on melko perin
teinen. Vielä perinteisempi kuva luteri
laisuudesta, ehkä yllättäen, on Kalifor
nian luterilaisessa yliopistossa profes
sorina toimivan Kirsi Stiernan artik
kelissa luterilaisesta spiritualiteetista.
Tuoreimpia ajatuksia tarjoavat Mika
Vähäkangas ja Jyri Komulainen. Vähä
kangas pohtii Max Weberin käsitteel
lä reformaatiota ja valistusta lumouksen
purkamisena ja karismaattista ja muu
ta kokemuskristillisyyttä uudelleenlu
moutumisena. Komulainen vie ajatuk
sen toisten uskontojen maailmaan ja
osoittaa armon teologiaa hindulaisesta
bhakti-opista. Meri-Anna Hintsala te
kee pioneerityötä käsitellessään sosiaa
lista mediaa luterilaisuuden kontekstina.
Huima on kirjan päättävä ortodoksi
teologi Serafim Seppälän teksti. Armo
on luterilaisen kirkon ja jumalallistumi
nen ortodoksisen kirkon teologian avain
käsitteet. Kumpaakaan ei vain näe kirkon
todellisuudessa.
● MIKKO MALKAVAARA

ILTAHARTAUS

Älkää

U

udessa testamentissa on 162 jaetta,
joista löytyy kehoitus: älkää. Mo
nessa kohdin varoitellaan turhista
murheista, nurinasta ja epätoivoon
vaipumisesta. Mieleen tulee kerto
mus siitä, kun Jeesus, Pietari, Jaakob ja
Johannes lähtivät patikoimaan vuorelle.
Pietari ja Jaakob olivat Jerusalemin alku
seurakunnan ensimmäiset johtajat.
Kirkkauden keskellä pomoista alkoi
tuntua hyvältä, joten Pietari ehdotti
majanrakennuspuuhia. Kuitenkin vain,
jos Jeesus niin tahtoo. Puuhat unohtuivat,
kun he kuulivat Jumalan äänen. ”Tämä
on minun rakas poikani, johon minä olen
mieltynyt. Kuulkaa häntä!”
Uusi tilanne hämmensi. Miehet heit
täytyivät pelokkaina maahan. Jeesus tuli
heidän luokseen, kosketti ja sanoi: ”Nous
kaa, älkää pelätkö.” (Matt. 17:7)
Diakonia ei ole koskaan valmis. Uuteen
tilanteeseen on tartuttava tomerasti ja
löydettävä hädän ääripää. Otto Aarnisa
lon ajoista toki moni asia on petraantunut.
Edelleen on kuitenkin heitä, joita pide
tään ”karsinoissa”, ja diakoniaa tarvitaan
heikoimpien ja äänettömien puolestapu
hujaksi.
Uskon, että monelle diakonian parissa
työskentelevälle Pietarin ajatus on tuttu.
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Eiköhän päräytetä tähän maja, tehdään
asiat niinkuin on ennenkin tehty. Kerhossa
Hilmalla on oma paikkansa, eikä siihen ole
uusilla tulijoilla menemistä.
Epäonnistumisen pelko lyttää monta
innostuksen vallassa esiteltyä ideaa. Dia
konian pariin tulee koko ajan uusia toimi
joita. Heillä ei ole ”vanhan liiton” taakkoja.
He osaavat ja uskaltavat tehdä virheitä.
Kenenkään ei pitäisi syyllistyä siitä,
että on epätäydellinen tai mokailee jos
kus töissä. Myöskään työtoveria ei pidä
lytätä, jos hän tekee virheen. Epätäydel
lisyys on ihmisen osa. Tämä tarkoittaa
sitä, että myönnän puutteeni ja virheeni,
mutten syytä niistä itseäni. Vääriä tekoja
on turha puolustella. Niistä voi vapautua
puhumaan luonnollisena osana työelämää.
Torjunta nakertaa sitä energiaa, jota tulee
käyttää muutoshaasteiden kohtaamiseen.
Samaa energiaa tarvitsemme myös oman
itsen ja toisten hyvinvoinnin edistämiseen.
Rakas Jeesus. Kiitos, että rohkaiset meitä
kohtaamaan lähimmäiset ilman pelkoa.
Anna meille voimaa yli turhien murheiden,
velttouden ja nurinan. Kiitos, että valaiset
elämämme rakkaudellasi juuri nyt.
Amen.
● TERO KONTTINEN

