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Pääkirjoitus

Tarpoila on asettunut Myllypuroon viime 
syksyn muuton jälkeen hyvin. Asukkai-

ta on ollut riittävästi ja työtä terveen elämän 
edistämiseksi on tehty. Tiina ja Ole sekä Tuula 
ovat luotsanneet alun hienosti. Toivottavasti 
asukkaita riittää ja toiminta saa jatkoa. Tarpoi-
lassa on hyvä asua, sanovat asukkaat.

Kirpputorilla Hämeentie 75:ssä on Satu alka-
nut touhuta sekä myynnin, tavaroiden noudon 
että erilaisten kuntouttavien töiden merkeissä. 
Myynti takkuilee, mutta Kirpputori tarjoaa 
monille työtä ja toimintaa mukavasti.

Hallitus ihmettelee toiminnan ja talou-
den aallokkoa. Kevätkokous saatiin toimitet-
tua. Mukana oli ilahduttavan monta jäsentä. 
Viime vuoden talous oli tappiollinen, mutta 
selvisimme siitä yli ottamatta lainaa. Talous 
puhuttaa hallitusta usein. Hoito ei tuota, mutta 
on nyt pysynyt miltei tasan +-0:ssa. Pienelle 
yhdistykselle on haastavaa pitää nenää veden 
yläpuolella.

Sipoossa meillä on kiinteistö, joka on saa-
tu vuokralle ja se menee juuri ja juuri kulujen 
kanssa tasoihin. Sen sijaan peruskorjaukset 
vaativat panostusta. Nyt hallituksessa onkin 
virinnyt ajatus Sipoon Tarpoilasta luopumi-
sesta ja se tuodaan kesän alussa ylimääräiseen 
jäsenkokoukseen pohdittavaksi ja evästettäväk-
si hallitukselle jäsenkokoukseen (7.6.2016) 
pohdittavaksi.

Kuten huomaatte, paljon tapahtuu koko 
ajan. Tärkeintä on tietysti terveen elämän 
tuottaminen ja ihmisille asunnon ja toimin-
nan turvaaminen. Toivon jäsenten osallistu-
van kokouksiin ja kaikkien Tarpoilan ystävien 
käyvän Kirpputorilla asiakkaina.

Toivotan hyvää kesää kaikille ja 
Korkeimman siunausta

Matti Nokela 
puheenjohtaja 
Vastuunkantajat ry

tarPoilan ja Vastuunkantajat 
ry:n kuulumisia Vuoden alusta
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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.

Luojan luomat- valokuvanäyttely
Pullakirkkosalissa hermannin diakoniatalolla, hämeentie 73. 

johanna karen ottamia valokuvia ihmisistä ja maisemia 
helsingissä ja israelissa v. 2014 - 2016.

" kuvat tulevat minun eteeni kun aloitan kävelyn kamera olalla ja rukoilen samalla 
ja juttelen herran kanssa, hän on johdattanut minut jokaisen kuvan ääreen, kiitos 

kuuluu jokaisesta kuvasta vain ja ainoastaan hänelle." sanoo johanna kare.

näyttely on avoinna talon aukioloaikoina 9.5 - 31.7.2016. Vapaa pääsy.

http://johannakare.tumblr.com/
johanna kare: "katuvarpuset"- näyttely myös tuomiokirkon kryptassa 12.- 30.7.2016.
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On käsillä aika, jolloin maanmuokkaus on 
käynnissä ja istutussuunnitelmat toivottavasti 
valmiina toteutettaviksi. Siemenet ovat Juma-
lan lahja meille ihmisille. Muisto paratiisista. 
Nyt meidän pitää tehdä se, mikä silloin tuli 
annettuna. Puutarhanhoito on sekä taitolaji 
että toivotaan lottoa. Parhaimmillaan se antaa 
iloa koko kesäksi ja parhaimmillaan makuja 
pitkälle talveen. Ja millainen on sitten ihmi-
nen?( Wilfrid Stinissen )

”Pinnallisesti tarkasteltuna ihminen on 
pelkästään olento, joka elää hiukan kehitty-
neenpää elämää kuin toiset maapallon olennot. 
Hän syntyy ja katoaa sitten pian uudestaan, 
jollakin pienellä merkityksettömällä planeetalla 
äärettömässä maailmankaikkeudessa.

Mutta Jumala ei katsele ihmistä pinnalli-
sesti! Jumalalle ihminen on tärkeä, että hän on 
tahtonut samaistua ihmiseen. Jumala ei näe 
ihmistä oman arvonsa alapuolella olevaksi. 
Olla Jumala ja olla ihminen muodostuu hä-

nelle harmoniseksi kokonaisuudeksi. Jumala 
ottaa ihmisen muodon ja ihminen johdate-
taan Kolminaisuuden sisäiseen yhteyteen. 
Vain Jumalassa ihminen voi tulla siksi, miksi 
hänet on tarkoitettu. Vain Jumalassa ihminen 
voi olla kokonaan ”kotona”. Ihminen on luotu 
olemaan Jumalan kaltainen. Kristus ei antanut 
maailmalle ensi sijassa uutta oppia, vaan uu-
den elämän.” Puutarhan hoidossa saat antaa 
siemenelle mahdollisuuden tulla siksi, miksi 
se on tarkoitettu. Siksi puutarhan hoito on 
tärkeätä. Myös pienen puutarhan.

Kävin keväällä Madridissa, missä ihmisten 
omat pienet ruukkupuutarhat yhdistyivät isoi-
hin ja vielä isoimpiin yhteisesti hoidettuihin 
puutarhoihin ja puistoihin tuoden näin viih-
tyisyyttä koko kaupunkiin. Oman puutarhan 
kunnostan jälleen Sysmään ja toivon parempaa 
tulosta kuin viime vuonna. Samalla toivon 
myös lämpimämpää kesää.

Erkki Niinivaara kirjoitti aikoinaan 60-lu-

melkein ValPurin messusta 
martin messuun

Pullakirkon pappi
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vun pyörteissä ja myrskyissä 
vehnänjyvän vertauksesta. 
Vehnänjyvä on kylvettävä ja sen 
on kuoltava mutta kun satoa 
tulee ovat korjaajat vastuussa 
sen käytöstä. Kirkon vaiheissa 
toistuu aina uudelleen yritys 
saada jumalallinen totuus  si-
dotuksi vain muodollisiin arvovaltoihin.siitä 
kehityksestä nousi myös uuden ajan uskon-
puhdistus esiin. Kirkko oli alkanut herrana 
hallita ihmisten omiatuntoja, vaatie itselleen 
iäisen autuuden menettämisen uhalla ehdo-
tonta kuuliaisuutta Mutta uskonpuhdistajat 
kiistivät jopa kirkolliskokousten ja paavien 
erehtymättömyyden. He vaativat oikeutta 
asialliselle arvovallalle.

Meidänkin päivinämme usein tarkataan 
sitä, kuka puhuu ei sitä, mitä puhutaan. Sil-

loin ollaan tuuliajolla .Elä-
män juuret ovat irti totuuden 
maaperästä. Jeesuksen vaiku-
tuksessa näyttää aina olevan 
jotakin vahvistettua arvoval-
taa vastaan sotivaa. Ihmiset 
koettavat sulkea hänen sano-
mansa lakeihin, säännöksiin 

ja instituutioihin voidakseen hallita totuutta. 
Mutta yhtäkkiä totuus on tässä, eikä kukaan 
tiedä, mistä se tuli. Totuuden erehtymätöntä 
edustajaa ei maan päällä ole.

Siunattua, onnellista ja satoisaa kesää ja 
alkusyksyä kaikille teille, jotka sattuivat tälle 
palstalle eksyitymään.

pullakirkon 
pappi Pekka 

Siemenet ovat 
Jumalan lahja 

meille ihmisille. 
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K evät on vihdoinkin nytkähtänyt 
liikkeelle ja Kirppiksen edus-
talla olevat puut ja pensaat ovat 
puhjenneet vihreisiin silmuihin.  

Auringon paistaessa suurista ikkunoista sisään, 
on kirppis jo puolenpäivän jälkeen kuuma 
kuin keskikesällä, antaen viitettä siitä mitä on 
tulossa ja virittäen kesätunnelmiin.

Kevään myötä kirpputori on yhä enem-
män hakenut ja saanut omaa, diakonisen työn 
muotoaan, omia menetelmiä toimia päihde-
kuntoutujien hyväksi ja rinnalla on kehitty-
nyt suunnitellusti, tavoitteellisesti ja aivan 
itsestäänkin. Paljon on vielä tehtävää, jotta 
ohjaajien suunnitelmat sekä myymälänhoi-
dollinen tavoite saadaan saavutettua, mutta 
hitaasti kiirehtien kevään kanssa samaa tahtia 
kurottelemme eteenpäin.

Talven ja kevään aikana on kuntouttavas-
sa työtoiminnassa ollut mukana Tarpoilan 
yksiköstä miehiä, heidän työpanoksensa on 
ollut yksilöllinen, henkilön oman tilanteen ja 
jaksamisen mukaan. Apu on ollut korvaama-
tonta arjen rutiineissa; siivoamisessa, kanta-
misessa, myymälän kunnostamisessa sekä ns. 
noutopäivinä keikoilla, eli tavaran noudoissa 
ja toimittamisissa. 

Noudot ja esim. huonekalujen myynnit 
olisivat jääneet tekemättä ilman miesten työ-
panosta, sillä minun olisi ollut suhteellisen 
vaikea sulkea liikettä päivällä ja lähteä yksin 
huristelemaan pakettiautolla ympäri Helsinkiä 
ja kantaa huonekaluja ja kirjalaatikoita autoon 
ja sisälle kirppikselle. 

Kiitos Tarpoilan väelle sitoutumisesta 
työtoimintaan sekä ohjaajille asioiden jär-
jestelyistä.

Kevät on tuonut tullessaan osalle Tar-
poilan asukkaita sen tavoitellun päämäärän; 
pysymisen raittiina ja oman asunnon. Nämä 
miehet ovat poistuneet kirpputorin muona-
vahvuudesta ja olen hyvin ylpeä heistä. Sa-
malla kaipailen heitä hyörimään kirppiksen 
nurkkiin ja keikoille.

Samoin Santeri, joka on ollut työkokeilussa 
kirppiksellä muuta kautta, sai työkokeilunsa 
päätökseen ja täten olemme myös tämän työ-
myyrän verran vajaita. Onneksemme Santeri 
on voinut tehdä keikkaa kirppikselle, tämä on 
pitänyt mahdollisena torstain noutopäivät ja 
sen, että olen päässyt tekemään paperitöitä ja 
tutustumaan vapaaehtoisiin ja haastattelemaan 
mm. mahdollista koevapausvankia ja kaikkea 
muuta, joka jäisi vain haaveeksi ilman toista 

kirPPutorin 
kuulumisia
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ohjaaja ole, kirpputorin asiakas ja 
kirpputorin vapaaehtoistyöntekijä

kassavastuullista ja toiminnan kokonaiskuvan 
harteilleen ottavaa. 

Nyt nousevat avainasemaan vapaaehtoiset, 
joista haluan nostaa esiin Shirleyn, Helenan ja 
Raunon, jotka ovat antaneet omaa arvokasta 
aikaansa meidän kaikkien hyväksi ja avusta-
neet kirpputorilla suurella sydämellä. Toivon, 
että saamme iloita heidän seurastaan kesän 
mittaan ja sen yli. 

Uusia vapaaehtoisia on tullut ”kuin taivaas-
ta”, viime viikolla Tarpoilan miehet antoivat 
vapaaehtoisen voimanäytöksen, jotta saimme 
hoidettua erään asunnon sovitun tyhjennyksen. 
Mukaan tuli jo kevättalvesta asunnon saanut 
yhteisöläinen, tämä kertoo hyvästä moraalista 
ja hienosta ”kaveria ei jätetä”-hengestä, josta 
kirppis saa olla osallisena. 

Luonamme on aloittanut myös vapaa-
ehtoinen Sinikka ja paluumuuttaja Tuula, 
toivotan heidät molemmat sydämellisesti 
tervetulleiksi irppiksen joukkoihin ja muo-
vaamaan toiminnasta ja myymälästä myös 

heidän näköistään. 
On kuulunut myös pikkulintujen viserrystä 

siitä, että kaksi muutakin paluumuuttajavapaa-
ehtoista olisi mahdollisesti löytämässä tietään 
takaisin Hämeentie 75:n piireihin, tervetuloa 
he ja muut myös, kaikkia tarvitaan! 

Vastuunkantajat ry:n hallituksesta Eevalii-
sa ja Taisto ovat käyneet tekemässä muutamia 
lauantaivuoroja, antaen minulle henkisesti 
arvokkaita lauantaivapaita.

Totutusta poiketen, kirpputori aiotaan pi-
tää auki heinäkuun ajan. Sydänkesällä on siis 
mahdollista tehdä löytöjä pienessä, mutta hen-
geltään suuressa ja tavaran määrässä runsaassa 
putiikissamme. Myös vapaaehtoinen voit olla 
juuri sinä, tervetuloa! Ota yhteyttä!

Aurinkoista kevättä ja kesää, 
Satu
myymälä vastaava
Vastuunkantajat ry
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Heräsimme aikaisin maanantaina 18. huh-
tikuuta kello 04:00 muutto- ja vaalipäivään. 
Viikonloppuna Enskan muuttokuormat oli 
saatu onnistuneesti Helsingin Haagan seudulle. 
Kahvittelimme yhdessä ennen kauppareissua, 
joka tehdään viikottain maanantaina, keski-
viikkona ja perjantaina. Jamppa oli tuttuun 
tyyliin lueskelemassa Helsingin sanomia ja 
Enska odotteli, jotta voisi ohjaten neuvoa 
tärkeissä jakeluorganisaatioon liittyvissä luot-
tamustehtävissä. Jamppa ja Minä hörpimme 
Jampan keittämää aamukahvia. Enska ei juo 
kahvia vaan energiajuomaa. 

Enska ja Jamppa lähtivät yhdessä ulkoi-
lemaan vapaaehtoistyöhön ja minä pähkäi-

lin HOK-Elannon vaalien alkamista. Päätin 
alkaa kirjoittamaan seuraavaa: ensinmäisten 
joukossa äänestämässä. Kello kahdeksaa 
odotellessa.

Heti, kun äänestys alkoi netissä. Toimitin 
ääneni numerolle 59.  Olin siis ensinmäisten 
joukossa tai jopa ensinmäinen. Enska muutti 
Haagaan ja Jamppa ja minä jatkamme huo-
lenpitoa yhteisistä asioistamme. Olen vanhin 
asukas ja Jamppa toiseksi vanhin eli ns. 10. 
Suunnittelemme kesäretkiä sekä Sipoon Tar-
polan ylläpito-projektia. Hyvää kevään alkua 
ja iloista kesän odotusta.

Armas Merisalmi

Vaaliaamu myllyPuron 
tarPoilassa



11

HOK-ELANTO VAALIAAMU

Lintujen liverrysten saattelemana.
Aamu hämärän kosteudessa.

Huhtikuisessa todellisuudessa.
Aurinkoa odotellessa.

Vaalikonetta pyöritellessä.
Ajatukset eilisessä.

Numeroiden kohdatessa.
Nimiä selatessa.

Vuosi sitten vaalityötä tehdessä.
Ystävyys mielessä.

Irman ajatukset hyppysissä.
Onhan T. H. Tehokkuudessa.

Rehellisissä toimissa.
Ääntä pohtien.

Marttilan työtä arvostaen.
Selkeästi äänestäen.

Kurkien saatossa.
Kohteliaassa käytöksessä.

Mäessä kohtavi.
Äänensä ansaitsevi.
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20 kysymystä
vastaajana Rauno EtElävuoRi

Kysymykset: Satu, myymälä vastaava 

1. Kuka olet? 
Rauno Etelävuori, Kirppiksen vakiasiakas
2. Mitä puuhailet? 
Kaikenlaista
3. Mistä olet alunperin kotoisin? 
Helsingistä
4. Kuvaile entistä ja nykyistä 
kotiseutuasi.
Ennen ehkä enemmän ”vihreätä”, nykyisin 
enemmän kaupunkia.
5. Haaveammattisi lapsena. 
Näyttelijä.
6. Toteutuiko se? 
Ei.
7. Mieluisin vapaa-ajanviettotapasi? 
Koira, Urho 2v. mäyräkoira, Kirppikset, luke-
minen, kirjoittaminen.
8. Kuinka Vastuunkantajat on tullut tutuksi 
sinulle alkujaan? 
Kirppis on kivenheiton päässä kotoa.
9. Oletko käynyt Vastuukirppiksellä? 
Kyllä.
10. Oletko toiminut vapaaehtoistyössä 
elämäsi aikana? 
Jos, millaisessa? 
En ole.
11. Millaisesta musiikista pidät? 
Rock/ Blues
12. Entä kirjallisuudesta? 
Hyvästä.
13. Oletko kissa-vai koiraihminen? 
Koiraihminen.
14. Haaveitasi loppuelämän varalle. 
Pysyä ainakin edes tässä kunnossa”

15. Lempivuodenaikasi? 
Kevät.
16. Suosikkipizzatäytteesi? 
Tonnikala
17. LP vai CD vai USB eri tavoin? 
LP/ CD ehdottomasti
18. Autoton keskusta, uhka vai mahdol-
lisuus?
 Mahdollisuus, mutta myös uhka.
19. Mihin haluaisit matkustaa, jos budjetti 
olisi rajaton? 
Kuuhun, avaruuteen t.s.
20. Hyväntekeväisyyskohde, johon lahjoit-
taisit lottovoittajana? 
Sotaveteraanit, syöpätutkimuksiin, erityisesti 
lasten syöpätutkimuksiin.
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Tervetuloa Heikki Olofsmanin 
80- vuotissyntymäpäiville!

18.6 klo 18.00 hermannin diakoniatalolle.

ohjelmassa mm. katupojat- kuoro, aimo heinosen puhe, musiikkiesityksiä, kahvit.
mahdolliset muistamiset Vastuunkantajat ry:n tilille

FI76 2122 1800 0053 39

Nyt kaikki juhlimaan!

tule vapaaehtoistyöhön!
hermannin diakoniatalo tarvitsee vapaaehtoistoimijoita 

moniin erilaisiin tehtäviin.

Voit tulla mukaan kertaluonteisesti tai sitoutua pidemmäksi aikaa.  
ihan miten itsellesi sopii. 

Lisätietoja antavat: 
diakoni Pirjo suomi puh 09 2340 2570

keittiösuntio keijo heikkinen puh 09 2340 2573
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hermannin diakoniatalossa 
taPahtuu hämeentie 73, puh. (09) 234 02 571

Pullakirkot sunnuntaisin klo 10.00 

Viikkotoiminta
Viikot 18-37/ 2016
ma klo 9-12 päivätupa
ti klo 16 raamattupiiri
ke klo 12-13 diakoniaruokailu
to klo 9-12 päivätupa 

VelkaneuVoja 
hasse ekblom on kesätauolla 
viikot 26-30/ 2016

12.6  .....kimmo kajos, hannu elomaa  
19.6  .....Pirjo suomi,kaarina lindqvist  
26.6  .....jaana kekkonen, Pirjo mäkinen  
3.7  ........Pekka laine-mäkinen, Pirjo mäkinen, ehtoollinen
10.7  .....marita nummelin, hannu elomaa 
17.7  .....jaana kekkonen, sari Blå  
24.7  .....Pirjo suomi, laura Vihreäpuu  
31.7  .....kimmo kajos, Pirjo mäkinen  
7.8 .........kimmo kajos, sari Blå  
14.8  .....Virpi liirus- mäkelä, Pirjo mäkinen  
21.8  .....Virpi liirus-mäkelä, sari Blå  
28.8  .....marita nummelin  kaarina lindqvist  
4.9  ........Pekka laine-mäkinen, Pirjo mäkinen, ehtoollinen
11.9  .....Pekka laine-mäkinen,  sari Blå, ehtoollinen
18.9  .....kimmo kajos, hannu elomaa  

Teematapahtumia:
seuraa ilmoittelua ilmoitustaululla 

ja erityisdiakonian nettisivuilla.

minä ja kuninkaan kosketus 
ajan Virrassa

voimaannuttavan valokuvan näyttely 2.-30.6.
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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

Vastuunkantajat ry:n 
Kirpputorilta  

arjen tavaroita ja  
vähän arvokkaampaakin

ma suljettu
ti-Pe klo 11-17

kesän ajan lauantaisin suljettu 4.6. -27.8
heinäkuussa auki ti-ke-to klo 11-17

torstaisin noutopäivä

terVetuloa!
myymälä 050 493 6411  •  hämeentie 75  • www.vastuunkantajat.fi

Tavaraa otetaan vastaan ja noudetaan veloituksetta! 
Myös hyväkuntoisia pienhuonekaluja..


