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Pääkirjoitus

Kesä on tätä kirjoittaessani kauneimmillaan 
ja syksyn haastavat askareet odottavat. Pää-
vastuullinen toimittaja – tuo aikaansaava 
Marjut Jousi – patisti minua koneen ääreen 
ja kirjoittamaan Vastuunkantajat ry:n isojen 
muutosten alkuvuodesta. Ja muutoksia on 
todella tapahtunut.

Tuo meille rakas Tarpoila muutti Helsinkiin 
ja se on ollut onnistunut liike. Edellisvuoden 
iso tappioputki saatiin poikki. Selvisimme myös 
tappioista, sillä onnistuimme viime vuoden 
lopulla myymään tontin Tarpoilan maista 
omakotirakentajalle. Asukkaita on nyt uuteen 
Tarpoilaan saatu sopivasti ja hyvät työntekijät 
Tuula, Tiina ja Ole ovat onnistuneet hyvin 
työssänsä pienellä porukalla.

Hallitus joutikin sitten miettimään: Mitä nyt 
Sipoon Tarpoilalle tehdään. Kulut juoksevat 
ja tyhjänä pito maksaa. Tuumailimme asiaa ja 
päätimme ensi tilassa vuokrata sen jollekin ja 
jatkaa tuumailuja. Saimme sen vuokrattua ja 

kulut katetaan sillä. Yhdistyksen tehtävä ei ole 
kuitenkaan ylläpitää kiinteistöjä ja vuokrata 
niitä ihmisille.

Kutsuimme jäsenistön kesäkuun alussa 
ylimääräiseen jäsenkokoukseen. Ja siellä pää-
timme luopua Sipoon Tarpoilasta ja myydä 
sen. Mahdolliset rahat sijoitetaan päätöksen 
mukaisesti pienasuntoihin Helsingissä. Niistä 
asunnottomat saisivat kohtuuhintaisen itse-
näisen asumispaikan Tarpoilan jälkeen. Nyt 
Tarpoila on siis myynnissä. Lämmin kiitos 
jäsenille hyvästä ja rakentavasta keskustelusta 
kokouksessa.

Entä sitten tuo toinen tärkeä Vastuunkan-
tajien toiminto – Kirpputori. Miksi ihmees-
sä hallitus päätti sen toiminnan lopettaa, on 
minulta kysytty. Vastaus on, että tilintarkas-
taja on siitä huomauttanut, että se ei voi olla 
tappiollinen. Kirpputorin tehtävä olisi pysyä 
omillaan tai tuottaa hiukan voittoa asumistoi-
minnan tueksi. Sitä se ei ole tehnyt. 

hyVät Vastuunkantajien 
jäsenet ja ystäVät
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erityisdiakonian BloGi
 löytyy osoitteesta

http://hermannindiakoniatalo.com/

Pääset Blogiin myös kännykällä tai tabletilla kätevästi qr- koodilla. 
lataa ensin laitteeseen koodilukija- sovellus.

Hallitus keskusteli yhdessä työnte-
kijöiden kanssa pitkään ja päätyi 
sitten luopua kirpputoritoimin-
nasta. Kilpailu markkinoilla on 

vuosi vuodelta kiihtynyt ja on tullut useita 
ammatillispohjaisia kirpputoreja, joiden kanssa 
emme pysty kilpailemaan.

Tilalle tulee muuta työtoimintaa erityisdia-
konian puitteissa. Myllypuron ympäristössä 
on myös vapaaehtoistoimintaa, jota asukkaat 
voivat kuntoutumistaan edistääkseen tehdä. 
Helsinki on mahdollisuuksien kaupunki. 
Helsingin seurakuntayhtymä ja erityisdia-
konia tarjoavat paljon haasteita 

ja vapaaehtoista työtä.
Muutokset ovat isoja. Minua hiukan hen-

gästyttää tässä kirjoittaessani tätä. Tiedän 
kuitenkin, että tämä aika on muutosten aikaa. 
Terve talous ja elävä aate on hyvä johtotähti 
pienelle yhdistyksellemme.

Kiitän jäsenistöä ja yhteistyökumppa-
neita hyvästä yhteistyöstä ja toivotan iloa ja 
voimia syksyyn

Matti Nokela 
puheenjohtaja 
Vastuunkantajat ry
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Olen ollut lomalla Sysmässä, mikä 
ei liene yllätys tämän lehden 
lukijalle. Radio oli ehdoton 
seuralainen lomalla. Meillä ei 

mökillä ole näköradiota, joten jouduimme 
kuulemamme muuntamaan kuviksi itse.  Näi-
tä kuvia inspiroi muusikko Juice Leskinen. 
Hänen kuolemastaan on kulunut 10 vuotta 
ja siksi yöradiossa soitettiin lähes kokonaan 
hänen tuotantonsa. Huikeimman matkan 
tarjosi kuitenkin hänen elämästään tehty osin 
fiktiivinen radiokuunnelma ”Taivaallinen 
aulabaari”. Sitä kuunnellessa saimme tietää, 
että myös taivaassa on tehty fuusio: ei olekaan 
enää taivaan ja helvetin erillisiä osastoja vaan 
ne on fuusioitu. Niin – hyvä ja paha, ihmisen 
erottamattomat kumppanit.

Kaasujääkaappi sitten hajosi ja opimme, 
että aurinkopanelia käyttävä jääkaappi ihan 
oikeasti tarvitsee auringon valoa, mikä onkin 
haaste tällaisena kesänä. Siispä metsätöitä 
ja metsän parturointia on tulossa. Jos ei saa 
tarpeeksi energiaa, silloin sitä pitää ruveta 
keksimään. 

Se taistelusta tekniikkaa ja luontoa vas-
taan. Onneksi toistaiseksi on vielä ollut ka-
vereita, vaikka samoilla kulmilla mökit ovat 
olleetkin.

Maailmalla on oma häpeäpäivänsä. Se on 
elokuun 6. Silloinkin kokeiltiin omaa, ihmi-

sen keksimää energiaa. Siellä, missä tuon 
vapautuvan energian vaikutusta lähdettiin 
kokeilemaan käytännössä, siellä riemuittiin.  
Siellä oli siis juhlapäivä. Nerokkaat aivot oli-
vat kehittäneet pommin, jolla voitiin tuhota 
kerralla koko kaupunki. Siellä taasen, missä 
tuo koe tehtiin ja sen tulosta elettiin, siellä 
ihmiset olivat kauhuissaan. Sinne tuli maail-
man suurin joukkohauta kerralla. Hiroshiman 
ihmiset antoivat henkensä, jotta me muut 
saisimme elää. TOIVOTTAVASTI. 

RauHA on mitä suurimmassa määrin 
kristillinen perusarvo.  Kristuksen ylösnou-
semus poisti kaiken sen särön, joka aikoinaan 
poisti ihmiselle luodun rauhantilan. Kristilli-
seen rauhankäsitykseen liittyvät ennen kaik-
kea sellaiset asiat kuin eheys, terveys, onni. 
Vai harvassa tapauksessa sillä on suoranaisesti 
sodanvastainen luonne.

Herran rauha olkoon teidän kans-
sanne. Herran rauha olkoon sinun ja 
lähimmäisesi välillä. Herran rauha 
olkoon teidän perheidenne välillä. 

Herran rauha olkoon teidän 
sukujenne kanssa. 

terVetuloa eläkkeellelähtö 
Pullakirkkoon 6.11.!

PaPin ajatuksia syyslehteen

Pullakirkon pappi

Pekka
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VASTuuNkaNTAJAT RY:N 
tarkoitus on auttaa ja tukea kristillisessä 
hengessä henkilöitä? Matti Nokela toi kir-
joituksessaan esille ( Vastuunkantaja 4/15 ) 
ajatuksen: " Onneksi turvanamme on korkein 
voimamme ja vapaaehtoiset, jäsenistö ja yh-
teistyö erityisdiakonian kanssa. Tänäänkään 
emme ole yksin. "

Myllypuron Tarpoila täyttää yhden vuo-
den syyskuussa 2016 ja Myllypuro-seura ry 
toimii kaupunginosayhdistyksenä täyttäes-
sään 50-vuotta hetken kuluttua. Me asuk-
kaat elämme muutoksessa ja paikkaamme 
hakevina toimijoina. Yksilöinä, yhdistyksinä, 
yritystoimijoina ja  yhteiskunnallisen tilan ja 
vastuun tuntijoina.

Ihmisillä on eri syyt ja tarpeet muuttuvien 
tekijöiden valtavirrassa. Työttömyys, asunnot-
tomuus ja ihmissuhdeongelmat. Tarpoilassa 
kulminoituu ihmisten todellinen kyky etsiä 
ratkaisua yhteisöllisellä toiminnalla. Tukea 
ja apua saa, jos sitä aidossa hengessä lähtee 
etsimään ja rohkeasti pyytää. Tietenkin se 
koskettaa, jos on paljon käsittelemättömiä 
kysymyksiä. Silloin ei ole kyse yhden asian 
liikkeestä vaan tukiverkostojen etsiminen 
eriytyisine ongelmineen.

Saavumme otsikkoon: ELÄMÄN KRIISIT 
JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN.  Jokainen meis-
tä joutuu kulkemaan kohti yksinäisiä vuoria; 
seuranaan yön koko kylmyys. Näin kirjoitin 
nuorena aikuisena, kun asuin Hämeentien 
yksiössä. Kävin töissä varastossa, opiskelin ja 
urheilin. Ihastus muuttui rakkaudeksi, mutta 
tulevaisuus toi tullessaan eron haikeuden ja 
eksymisen eli liian monta kysymysmerkkiä 
nuoren aikuisen maailmaan. 

Menestyminen toi tullessaan perhe-elämän 
ja syvenevän vastuun yksilönä sekä yhteis-
kunnan jäsenenä. Avoliittojen ja avioliiton 

kautta tuli jälleen pysähdys ajan virrassa. 
Työttömyys ja asunnottomuus ja rimpuilu 
jatkuvan syyllisyyden valtavirrassa. Terapia 
ei saisi olla syyllisyyden peilikuva, mutta yh-
teiskunnallisen aseman muuttuminen johtaa 
muutosvirtaan, josta täytyy selviytyä. 

Ajatuksenani oli kristillinen käsitykseni, 
jonka olin jo lapsena omaksunut. Seuraavasti: " 
Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, 
mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, 
sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että 
tulevasta elämästä. " (I. Tim. 4:8)

Yhteistyön hengessä olemme suunnitelleet 
eheytymisen jatkokäsittelyä. Muutosten kautta 
muuttuvaan elämään eheytyneenä. Katsoisin 
asiaa niin: olisi järkevää löytää uusiutuvissa 
elämäntilanteissa ns. jatkokuntoutusta, jotta 
eheytymisen monimerkityksellisyys saisi si-
sältöä. Vahvuuksien ja heikkouksien tunnis-
taminen opettajilta sekä oppilailta. 

Kristinuskon ihmiskäsitys nousee 
raamatusta:

usko Jumalaan ja yhteydenpito 1. 
Taivaalliseen Isään.
Lähimmäisenrakkaus. Jeesuksen 2. 
radikaalin näkemyksen mukaan lä-
himmäinen on jokainen ihminen, jopa 
halveksittu muukalainen ja vihamies 
( henkilö )
Luonnon varjeleminen.3. 
Kristinuskon vieminen eteenpäin. 4. 
Tästä kertoo- kaste- ja lähetyskäsky.5. 

(Matt. 28:16 - 20 )
Lainaus kirjasta: uskonnon käsikirja, Opin-
toverkko ( Peltomaa-Laulaja-Muola )

Armas Merisalmi

TARPOILAN HENGESSÄ
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vasemmalla: salme löysi muistoesineen 
ja materiaalia hyväntekeväisyystyöhön. 
oikealla: ulla teki useita hienoja löytöjä

Sana oli levinnyt, ja kaikki Vastuunkantaji-
en kirpparin vakioasiakkaat tietävät, että oli 
viimeinen tilaisuus tehdä elämänsä parhaat 
ostokset.

Ikkunoissa on kylttejä, joissa lukee et-
tä muovipussillinen tavaraa maksaa yhden  
euron. Enää kymmenen päivää, ja sitten kirp-
pari suljetaan kokonaan.

Oven taakse on muodostunut jo pieni jono, 
ennen kuin Santeri päästää päivän ensimmäi-
set asiakkaat sisään.

Sitten vain muovipussi käteen ja tavaraa 
kahmimaan.

Ja mitä niihin pusseihin pantiin? Kurkis-
tetaanpa pussien sisältöä.

Salmen pussista löytyy lakanakangasta ja 
kaunis, sininen kukkakangas,

- Minä teen näistä tyynyliinoja hyväntekeväi-
syyteen. Sitten ostin pienen ruskean savikannun 
muistoksi Vastuunkantajista. Olen ollut itsekin 
täällä kerran päivän vapaaehtoisena. 

Ostosten jälkeen Salme lähti syömään ka-
lakeittoa Hermannin diakoniatalolle.

- Yksineläjän on mukavampi syödä seurassa 
ja toisten tekemää ruokaa.

Kari Leivonen  kerää tavaraa ammattilaisen 
ottein, mutta hän onkin kirppisten vakiokävijä 
yli 40 vuoden ajalta.

- Keräilen kaikenlaista, mutta suunsoiton 
ja ihmisten tapaamisen takia kiertelen näissä. 
Ihmissuhteet on elämän suola, hän toteaa.

- Jahti on tässä kaikkein tärkeintä. Nytkin 
löysin Nanny Stillin lasit puoleen hintaan. 

Kiinnostuksen kohteena hänellä on eri-
tyisesti värillinen lasi, joka on käteen ja sil-
mään sopiva. Varsinkin lasin muotokieli ve-
toaa häneen.

- Saan tyydytystä kun käytän niitä. Muu-
tenkin hankin kaiken kirppikseltä, vain sukat 
ja kalsarit ostan uutena. Tämän päivän tava-
roita ei ole tehty kestämään. Vanhat tavarat 
pistävät mielikuvituksen liikkeelle. Minä etsin 

hyVästi, kirPPari!
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löytääkö Viipurin linna -ristipistotyö kodin?

Glen ja lorenzo etsivät 
keittiötarvikkeita ja löysivät kukkien 
suojaruukkuja

tarinoita tavaroista.
Kassista löytyy lasilautasia, puuta ja keittiö-

kaluja, mutta myös yksi aarre: Gustav Klimtin 
pienoistaulu "Suudelma".

- Sydäntä lämmittävä löytö!
Alla Ruotsalaisella on kiire työpaikalle, 

mutta mukaan tarttuu silti kookas lasilauta-
nen ja joulupalloja täynnä olevan tornimai-
nen pöytävalo.

- Minä voin maksaa vähän enemmän kuin 
euron, kun nämä ovat niin isoja, hän sanoo.

Helena löysi muovisen possun serkun 
kokoelmiin, kengät ja koketit nappinilkkurit 
avustuskohteeseen sekä lintukipon.

Vilma kääri mukeja valkoiseen pitsipu-
seroon. 

Minna oli tyytyväinen löydettyään itsel-
leen ensin kirjan ja hopeiset korvakorut, sekä 
lopulta syyseleganssina vihreän jakun karva-
kauluksella - vaikka ne eivät kuuluneetkaan 
euroalennuksiin.

Ulla löysi kahvipakettien pusseista tehdyn 
kassin, johon hän hamstrasi kenkälaatikolli-
sen erilaisia irtonappeja. Löytöjä olivat myös 
kuparinen suojaruukku sekä ikivanha, painava 
silitysrauta.

Lorenzolla oli sylissään kukkien suojaruuk-
kuja. Hän etsiskeli myös keittiökapineita.

- Minä olen ammatiltani valokuvaaja ja 
kokki. Teen töitä kahdessa eri ravintolassa, 
Ondessa 2. linjalla ja Omnamissa Annanka-
dulla, ranskalainen Lorenzo selittää.

Hänen kaverinsa Glenn on tullut Pariisista 
tänne lomalla käymään, ja Lorenzo halusi esi-
tellä hänelle Vastuunkantajien kirppistä.

- Tämä on aivan erityinen kirppis, täällä 
on ystävällinen henkilökunta ja täällä kaik-
ki puhuvat toisilleen. Tämä on hengeltään 
juuri sellainen, kuin kirppiksen pitääkin ol-
la. Pitääkö paikkansa, että tämä lopetetaan? 
Kuinka sääli!

Täytyy tunnustaa, että myös minulla oli 
lähtiessä täysi pussi kädessä: kahdet futiskengät 

avustuskohteeseen Zimbabwen aids-orvoille 
sekä 8 jalkalasia mökille.

Olisiko pitänyt ottaa mukaan vielä se 
Viipurin linnaa esittävä ristipistotaulu, kun 
Viipuri oli äitini kotikaupunki? Sen hinta oli 
26 euroa, mutta nyt sen olisi saanut puoleen 
hintaan.

Teksti Marjut Jousi
Kuvat Minna Pietiläinen
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Onneksi en ruvennut kyselemään Hessulta 
hänen lapsuudestaan. 

Joku oli tehnyt sen virheen joskus Pul-
lakirkon Annankadun vuosina, torstai-illan 
keskustelutilaisuudessa.

-  Se ei sopinut mulle. Sanoin, etten tullut 
tänne sukuselvitystä tekemään ja lähdin saman 
tien pois, hän sanoo.

Kesäkuussa Pullakirkolla Hermannissa 
pidettiin komeat juhlat, kun Heikki Olofs-
man täytti 80 vuotta. Ei hän ole koskaan 
ennen mitään syntymäpäiviä viettänyt, eikä 
hän nytkään tuntenut puoliakaan juhlimaan 
tulleista ihmisistä.

Lahjoja hän ei edes halunnut, vaan oli il-
moittanut, että kaikki lahjat voi osoittaa Vas-
tuunkantajien pankkitilille.

- Myös kukkarahat. En ole mikään kuk-

kaihminen. Kerran esiinnyttiin Katupoikien 
kanssa Diakonissalaitoksella ja meille jokaisel-
le annettiin ruusu. Sanoin, että antakaa mun 
ruusu kanttorille.

Pullo ja minä
Hessu väittää olleensa 60 vuotta juovuksis-
sa.

- Aloitin ryyppäämisen 15-vuotiaana, 
hän selittää.

Jonkin verran siinä on kyllä liioittelua, sillä 
vuodesta 1986 lähtien hän on ollut raitis. Juo-
pottelu loppui silloin kuin seinään.

-  Koko ikäni olin vähätöinen ja keskityin 
pääasiassa alkoholin juontiin. Hakeuduin sel-
laisiin töihin,  joissa oli mahdollista juopotella, 
kuten vaikka satamaan.

Eräänä päivänä hän oli sitten taas tapansa 

rollaattorin takaa löytyy Vähän kumara 
80-Vuotias mies, mutta se on Vain hämäystä. ikä 
tai sairaus ei ole Vienyt HeiKKi OlOfsmanilta 

Pilkettä silmäkulmasta tai lujaa tahdonVoimaa.

tiukka jätkä

katupojat- kuoro lahjoittaa heikille kunniakirjan
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mukaan pullon kanssa Koffin puistossa, kun 
mieleen tunki kirkas ajatus.

-  Funtsasin että onks mun elämä tällaista; 
pullo ja minä, minä ja pullo. Päättyykö mun 
elämä tähän? 

-  Asuin silloin yömaja Nupissa - kuten 
jätkien kielellä sanottiin - ja kun aamulla läh-
din ulos, päätin että tapahtui mitä vaan, niin 
huikkaa en ota!

Ainoa vieroitusoire Hessulla oli unetto-
muus.

-  Kaksi viikkoa kävelin vain pitkin Helsingin 
katuja, kun en pystynyt nukkumaan.

Niiltä ajoilta Hessu muistaa episodin, 
kuinka hän vanhasta tottumuksesta meni 
Helsinginkadun viinakauppaan. Tiskillä oli jo 
kaksi pulloa Koskenkorvaa, kun hän muisti, 
että eihän hän enää juo viinaa.

-  Sanoin viinakaupan myyjälle, että sori 
vaan, nyt mä sekoilin.

lankokin raitistui
Kalevankadun kovaosaisten asuntolasta 
oli lyhyt matka Annankadulla sijaitsevaan  
Pullakirkkoon ja erilaisille leireille. Hessu 
puhuu "herätyssysteemeistä".

- Mäntyniemen aukiolla koin rukouksen 
voiman, hän myöntää.

Kaksi vuotta myöhemmin hän jo lauloi 
Katupojissa, vaikkei ole koskaan laulamista 
harrastanutkaan.

- Kännipäissäni joskus olen laulanut ja sii-
täkin olen vain joutunut putkaan.

Hessu on käynyt Hakaniemen torilla pu-
humassa ja Paavalissa pitänyt hengellisiä ko-
kouksia, joissa saattoi olla 60 kadun miestä 
kerrallaan. 

- Yksi tärkeä asia on se, että niille pitää 
puhua niitten kielellä. Ja kukas sen paremmin 
osais kuin entinen juoppo.

Joittenkin entisten ryyppykavereittensa 
hän on nähnytkin raitistuvan. Tuntee hän 
joitain muitakin samanlaisia tapauksia, joissa 

juopottelu on loppunut kertaheitolla.
-  Hyvä esimerkki on mun lankoni. Se 

sanoi, että kyllä mäkin pystyn jos kerran 
Hessukin. Mä olin kuulemma vielä pahempi 
juoppo kuin se.

ruokaa kaVereille
Kun Hermannin Diakoniatalolla on ruokailu-
aika, voi varmuudella nähdä Hessun istuvan 
siellä rahastamassa ruokailijoita. Sen hän aloitti 
jo Annankadulla yli 10 vuotta sitten.

- Maritan (Nummelin) kanssa me suunni-
teltiin tämä ruokailu 90-luvun loppupuolella. 
Hänen kanssaan suunniteltiin myös Agricolan 
kirkon ruokailua, Hessu kertoo. 

-  On tärkeää, että kadun kavereille on 
ruokaa kun ne eivät voi itse laittaa. Vaikka ei 
täällä enää näy niin paljon kadun miehiä, vaan 
enimmäkseen eläkeläisiä.

Vuonna 2014 helmikuussa Hessu sai ai-
voinfarktin, jossa katosi kyky kävellä ja aluksi 
puhekykykin. Puhe palautui itsestään, mutta 
kävely on edelleen huonoa.

- Ilman näitä vehkeitä en voi kävellä, ei nää 
jalat parane, hän toteaa.

Hessu asuu nykyään Itäkeskuksessa ja tu-
lee sieltä invataksilla Pullakirkolle hommiin 
tai käy kavereita tapaamassa. Perhettä hänellä 
ei ole kuin sisko Turussa.

-  Tai eihän sitä tiedä, mutta ei ole ainakaan 
kukaan tullut tähän mennessä ilmoittautu-
maan, Hessu naureskelee.

Pullakirkosta on tullut hänelle läheinen 
paikka, jonne on helppo tulla.

-  Joskus silloin aikoinaan kovilla pakkasilla 
päästettiin asunnottomia kirkkoihin ja seura-
kuntakoteihin yöksi. Se maksoi markan, mutta 
aina mulla ei ollut edes sitä markkaa. Pulla-
kirkkoon pääsi kuitenkin ilmaiseksi.

Marjut Jousi
Kuvat  Pirjo Suomi
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20 kysymystä
vASTAAjANA PIIA,  erityisdiakonian tuntisuntio

Kysymykset: Rauno Etelävuori

1  Nimesi?
Piia, erityisdiakonian tuntisuntio
2 Mistä päin olet kotoisin? Olen syntynyt Hel-
singissä ja myös asunut koko ikäni täällä.
3 Kävitkö usein Vastuunkantajien kirppis 
myymälässä? Satunnaisesti
4 Miksi juuri Vastuunkantajien kirppis 
kiinnosti?
 Se on lähellä työpaikkaani    
5 Mikä kirppis muoto kiehtoo sinua eniten 
myymälä, itsepalvelu vai tori? 
Pidän enemmän perinteisestä kirpputorista, 
jossa voi käydä kauppaa tinkimällä.
6 Keräiletkö jotain tiettyä aihetta? 
En, yritän päästä eroon kaikesta ylimääräisestä 
ja turhasta.
7 Onko kierrätys mielestäsi tärkeää? 
Kyllä. Lajittelun ja kierrätyksen avulla meistä 
jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ympä-
ristön hyvinvointiin.  
8 Mikä sinulla ylipäätänsä on elämässä 
tärkeää?
 Perhe, terveys, mielekäs työ...
9 Oletko kissa vai koira ihmisiä? 
Tänään kissa, huomenna koira. Molemmat 
ovat yhtä suloisia.
10  Onko sinulla lemmikkieläimiä? 
Tällä hetkellä ei ole, mutta toivottavasti joskus 
tulevaisuudessa on.
11 Onko yhä lotto voitto syntyä Suomeen?
Muistan takavuosien lentävän lauseen ”on 
lottovoitto syntyä Suomeen”. Se kuvasi uskoa 
hyvinvointivaltioon, myönteiseen talouske-
hitykseen ja kansalaisten mahdollisuuksiin 

elää kotimaassaan hyvää ja turvallista elämää. 
Kansainvälisessä vertailussa Suomi kuitenkin 
lukeutuu edelleen maailman vauraimpien 
maiden joukkoon. Tuloerot ovat muihin ver-
rattuna pienet ja julkisen sektorin vastuulla 
on merkittävä osa kansalaisten hyvinvoin-
nista ja perusturvasta. Vertailuissa korostuvat 
koulutusjärjestelmän laatu, ihmisten yleinen 
tyytyväisyys elämäänsä, keskinäinen luotta-
mus sekä vähäinen korruptio. Talouselämän 
uudistumiskyky on ollut viime vuosikym-
menet vahva. Eli on todellinen lottovoitto 
syntyä Suomeen.
12 Mihin hyväntekeväisyyteen saatat lah-
joittaa rahaa? 
Operaatio Saappaan toimintaan
13 Pitäisikö joukkoliikenteeseen satsata 
enemmän varoja? 
Pääkaupunkiseudulla ei, muualla kyllä.
14 Käytätkö kirjastopalveluita? 
Käytän kirjaston erillaisia palveluita lähes 
viikoittain.
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15 Onko Helsingissä mielestäsi riittävästi 
kulttuuri tarjontaa? 
Tarjontaa on paljon, mutta maksutonta josta 
kaikki voisi nauttia saisi olla enemmän.
16 Haittaako sinua kesän yömyöhällä kan-
tautuva musiikin melu? 
Musiikki kuuluu kesään ja kaupunkiin.
17 Mikä suntion työssä on sinulle tär-
keintä? 
Ihmisten kohtaaminen.

18 Mikä on lempivirtesi? 
Virsi 517. 
19 Jos sinulla olisi valta poistaa joku ongel-
ma maailmasta mikä se olisi? Olen lapsesta 
asti vastannut tähän kysymykseen samalla 
tavalla: Poistaisin kaikki sodat ja palauttaisin 
rauhan maanpäälle.
 20 Vastasitko omasta mielestäsi näihin 
kysymyksiin rehellisesti? 
Kyllä

Pekka Laine- Mäkisen

Taidenäyttely 
Pullakirkkosalissa lokakuussa. 

yhteisölliset ilmoitukset

Seija Vuono, 
80 vuotta.

lämPimät onnittelut 
Vastuunkantajat ry 

ja erityisdiakonia

VaPaaeHtOisten ilta ma 3.10 klo 17.00

 

Vuosikokous jäsenille ti 29.11 klo 18.00

VASTUUNKANTAJAT  ry:n
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hermannin diakoniatalossa 
taPahtuu hämeentie 73, puh. (09) 234 02 571

Pullakirkot sunnuntaisin klo 10.00 

Viikkotoiminta
maanantai klo 9-12 päivätupa
tiistai klo 9-12 päivätupa
tiistai klo 16 raamattupiiri
keskiviikko klo 12-13 diakoniaruokailu
                   klo 17 oG -ryhmä *
                   klo 18 katulähetysilta
torstai klo 9-12 päivätupa
perjantai klo 12-13 diakoniaruokailu

* original Group on alkuperäinen 
kristillinen 12 askeleen toipumisryhmä 
jokaiselle, joka haluaa vapautua päihteistä 
ja löytää sisäisen rauhan. ryhmään 
osallistuminen ei edellytä "uskossa oloa", 
vaan on avoin kaikille kiinnostuneille.

VelkaneuVoja 
Velkaneuvonnan tukihenkilö hasse  
ekblom päivystää 1. kerroksen ryhmä-
huoneessa pääsääntöisesti klo 10-12 
parittomilla viikoilla maanantaisin ja 
parillisilla viikoilla torstaisin. 
hassen tavoittaa myös puhelimitse 
numerosta 0400 - 433 211.

lahjoitusruokaa 
jaetaan 
ma ja to 

noin klo 12.30 - 13.00

25.9  .....kimmo kajos, Pirjo mäkinen, taivaan tähden!- kuoro 
2.10 ....... Pekka laine-mäkinen sari Blå ehtoollinen, ruokailu klo 12.00 
9.10 ....... marita nummelin, laura Vihreäpuu   
16.10 ....Virpi liirus- mäkelä, daniel räsänen, jasmine lehtoranta,  
            katupojat- kuoro, ruokailu, vapaaehtoinen maksu,  
            Hermannin diakoniatalon kirkkopyhä 
23.10 ....Pirjo suomi, kaarina lindqvist   
30.10 ....jaana kekkonen, Pirjo mäkinen, taivaan tähden!- kuoro.  
            kirkkokahvien jälkeen infoa Open Doorsin työstä vainottujen  
            kristittyjen parissa.
6.11 .......Pekka laine-mäkinen, laura Vihreäpuu, ehtoollinen, Pekan läksiäiset 
13.11 ....marita nummelin, jasmine lehtoranta, katupojat- kuoro,  
            ruokailu, vapaaehtoinen maksu 
20.11 ....Virpi liirus-mäkelä, laura Vihreäpuu   
27.11 ....jaana kekkonen, Pirjo mäkinen, taivaan tähden!- kuoro 
4.12 .......heli ojalehto, hannu elomaa, ehtoollinen 
11.12  ...Pirjo suomi, laura Vihreäpuu, katupojat- kuoro,  
            ruokailu, vapaaehtoinen maksu
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Liity jäseneksi
liity jäseneksi internetissä www.vastuunkantajat.fi tai täytä 
ilmoittautumiskaavake ja lähetä se osoitteeseen:

Vastuunkantajat ry. 
hämeentie 73
00550 helsinki

Jäsenmaksun suuruus on 20€.

JÄseneDUt
osallistumismahdollisuus toiminnasta päättämiseen ja varsinaiseen toimintaan. 
tarpoilan metsästysmajan vuokraoikeus, Vastuunkantaja-lehti 5 kertaa vuodessa.

tUe tOimintaamme
Voit tukea toimintaamme joko ilmoittautumalla jäseneksi tai voit toimia  
sitoutumattomana lahjoittajana.  
Pankkiyhteys nordea iBan: Fi76 2122 1800 0053 39

suku- ja etunimi:

lähiosoite:

Postinro ja -toimipaikka:



AAvekonsultit oy 
 Työnohjaus•	
 Työhyvinvointikoulutus •	
 Kannustava ja korjaava palautekoulutus•	
 Apua päihdehaittatilanteisiin•	

www.mattinokela.net

kuntoutuskoti tarPoila
neulapadontie 7 d 33

00920 helsinki
050 548 0096

http://www.vastuunkantajat.fi/


