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Pääkirjoitus

Mitähän mahtaa tämä vuosi tuoda 
tullessaan?  Vuoden 2015 tilastoja ja 
toimintakertomuksia koostaessani 

totesin, että paljon on tapahtunut. Suunni-
telmat ovat pääosin toteutuneet tavoittei-
den mukaisesti. Erityisdiakonian tilastojen 
valossa asiakasmäärät ovat nousseet parilla 
sadalla, samoin Hermannin diakoniatalon 
viikko-ohjelmaan kaikissa tilaisuuksissa oli 
edellisvuosia suuremmat kävijämäärät. 

Elämä ei kuitenkaan mene aina suunnitel-
mien mukaisesti. Vaikka voimme ennakoida 
ja toimia suunnitelmallisesti, yllättäviä, meistä 
riippumattomia tekijöitä riittää. Syksyinen tur-
vapaikanhakijoiden maahantuloaalto pakotti 
ainakin ajatuksellisesti varautumaan nopeaankin 
toiminnan muuttamiseen. Erityisdiakonian ja 
Vastuunkantajat ry viime vuodessa sellaisia, 
toimintaan vahvasti vaikuttavia seikkoja olivat 
toimintakulttuurin muutos-prosessin käyn-
nistyminen Helsingin seurakuntayhtymässä 

ja yhdistyksen vuodentakainen asiakaskato. 
Molemmat ilmiöt pakottivat tarkastelemaan 
toimintaa kriittisesti ja tekemään tarvittavia 
päätöksiä. 

Helsingin seurakuntayhtymä on iso, ra-
kenteeltaan monimutkainen organisaatio 
eikä päätöksenteko ole niin mutkatonta kuin 
pienellä yhdistyksellä.  Millaisia päätöksiä toi-
mintakulttuurin muutos tuo, se nähtäneen tänä 
vuonna. Vastuunkantajat ry teki rohkean pää-
töksen muuttamalla kuntoutuskotitoiminnan 
kaupunkiin. Viiden kuukauden kokemuksella 
näyttää siltä, että päätös oli oikea: kysyntä 
on kasvanut ja asiakaspaikat ovat aika ajoin 
olleet jopa täynnä. Muutto Myllypuroon on 
käynnistänyt myös oman toimintakulttuurin 
muutosprosessin kuntoutuskotitoiminnan ar-
jessa – liikkumisen helppous on avannut uusia 
mahdollisuuksia harrastaa, päästä mukaan 
työtoimintaan, liittyä ympäröiviin yhteisöihin 
mm. Hermannin diakoniataloon ja Vastuun-

somemPaa Vuotta 
2016
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kantajat ry:n omaan kirpputoriin. 
Muutostilanteissa viestintä on erityisen 

tärkeätä totuudenmukaisen tiedon välittä-
miseksi. Eri yhteyksissä monet ovat tulleet 
aika ajoin kysymään, mitä sinne Tarpoilaan 
kuuluu? Miten Hermannissa menee? Arvostan 
suoria kysymyksiä ja niistä syntyneitä kes-
kusteluja.  Hienoa, että otatte asioista selvän!   
Tiedotuksessa olemme käyttäneet viime vuo-
sina yhä enemmän verkon mahdollisuuksia 
kolmesta syystä: ajantasaisen tiedon välittä-
minen on nopeaa ja helppoa, tieto on kaikkien 
saatavilla (jotka käyttävät nettiä) ja taloudel-
liset seikat. Yhteistyökumppaneille jaamme 
kohdennettuja tiedotteita sähköpostitse ja 
asiakkaille jakamalla esitteitä. Ilmoittelumme 
Kirkko ja Kaupungissa on jo parin vuoden ajan 
rajautunut kausiluonteiseen, neljästi vuodes-
sa tapahtuvaan ilmoitteluun. Vastuunkantajat 
lehden ilmestymiseenkin on odotettavissa 
muutoksia. Vuoden 2016 joulunumero jää-
nee lehden viimeiseksi numeroksi.

Lukeudun painetun lehden kannattaja-
kuntaan enkä ole ensimmäisten joukossa 
siirtynyt someen.  Vastuunkantajat-lehden 
lopettamispäätöksen tekeminen ei siksi ole-
kaan ollut minulle helppoa. Miksi sitten olen 
tehnyt tällaisen päätöksen? Yksinkertainen 
syy on raha. Vuosi vuodelta budjettimme 
pienenee, kun uutta aloittaa jostakin pitää 
myös luopua. 

Vastuunkantajat-lehden kantavana voima-
na on jo vuosia toiminut ammattitoimittaja, 

joka on tehnyt työtään ilman korvauksia- 
vapaaehtoisesti.  Mikäli vastuunkantajista, 
seurakuntalaisista löytyy lisää halukkaita, 
lehden tekemisestä kiinnostuneita osaajia, 
lehdellä on tulevaisuus.

Kerro meille mitä Vastuunkantajat-lehti 
on sinulle merkinnyt? Mikä lehdessä on ollut 
mieluisaa, mitä olet jäänyt kaipaamaan, mi-
kä on ollut turhaa? Mitä vielä haluat sanoa? 
Palautetta voit antaa sinulle sopivalla tavalla 
– suoraa puhumalla, kirjoittamalla käyttäen 
Hermannin diakoniatalon 1.krs:n palaute-
laatikkoa, sähköpostia, kirjeenä tai kommen-
toimalla facebook-sivuillamme. Palautteet 
kootaan seuraavaan numeroon.

Lopuksi tahdon teitä rohkaista laajemmin-
kin tulemaan mukaan olemaan, toimimaan 
ja ideoimaan. Millaista yhteisöä haluat olla  
rakentamassa?  Tähän vuoteen tahdon mennä 
yhdessä työtä tehden, yhdessä suunnitellen. 
Vastuunkantajat ry jäsenet vaikuttakaa vuosi-
kokouksissa ja olkaa yhteydessä hallitukseen 
ja suoraa työntekijöihin.  

Toivotan jokaisen tervetulleeksi pullakirk-
kosaliin tiistaina 16.2.klo 10.00 kuulemaan 
tarkemmin viimevuoden tilasto- ja toimin-
takertomuksista ja vaikuttamaan tuleviin 
suunnitelmiin.

Marita Nummelin
Johtava diakoniatyöntekijä
Erityisdiakonia
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muutoksen keskellä

Kaupungin on kuoriuduttava pimeydestä. 
Sen on tultava valoon, koska kaupunki on 
yhteisö eikä siis voi olla pimeydessä pienen 
porukan harrastus. Tämä tuli jostain mai-
noslehdestä. Tämä koskee myös kirkkoa ja 
samaten Kirkkoa Helsingissä. 

Suuria asioita tapahtuu erityisesti silloin, 
kun ihmisillä on luottamusta. Kun me yh-
dessä uskomme, että elämä on hyvää, että 
Jumala on hyvä ja että ihmiskunta on hyvä, 
meistä tulee toisillemme turvallisia ihmisiä 
ja teemme toisillemme hyvää. Kysymys: Kuka 
voisi luoda luottamusta aikana, josta puuttuu 
luottamus? Kirkon perustehtävä on saada ai-
kaan yhteys Jumalan ja ihmisen välille. Kirkko 
avaa ihmiselle uskon ulottuvuuden. Pienikin 
merkki Jumalasta on merkki Jumalasta – ja 
sen myötä mielekkyyden, merkityksen ja ilon 
merkki. Pienikin Jumalan hipaisu vie pitkälle. 
Luottamus on uskon ja toivon sekoitus. Tämä 
yhtälö kantaa ja sillä on onneksi monenlaisia 
tulkintoja. Kirkolla on tehtävä maailman piis-

kaamien ihmisten elämässä.
Kiinnitän huomioni nyt diakoniaan syn-

tymäni alkuaikoihin, siis siihen, mitä silloin 
kirjoitettiin. Lainaan tähän Toivo I. Palon 
kirjaa Kirkko käänekohdasssa(1963). Uuden 
testamentin diakonia on läheisessä yhteydessä 
jumalanpalvelukseen ja sakramentteihin. Niin 
kuin sana ja teko olivat yhteydessä toisiinsa, 
niin myös sakramentti ja palvelu. Sanomasta 
sai diakonia voiman ja suuntaviitat. Jumalan-
palveluksesta oli silta arkiseen elämään. Kir-
jassaan Toivo siteeraa Nathan Söderblomia 
1 Kor. 11 lukuun liittyen:

”Monia pöytiä katetaan maailmassa. Muu-
tamat notkuvat ruokalajeista. Toisilla ei ole 
edes vaatimattominta ruokaa nälkäisille lapsil-
le ja aikuisille. Erotus on katkera. Ainoastaan 
tottumuksen tylsentämä voima vaikuttaa, että 
voimme sietää tämän kauheuden. Yksi ainoa 
pöytä katetaan samalla tavalla kaikille. Siinä ei 
ole eroa rikkaan ja köyhän välillä. Se pöytä on 
Vapahtajan pöytä. Siten tulee pyhästä ateriasta 

Pullakirkon pappi
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ihmepantti Jumalan valtakunnan armeliaisuu-
delle ja vanhurskaudelle.” Paavalia lainaten voi 
todeta, että on rumaa, jos joku rohmuaa ja 
ottaa liiaksi ruokaa eteensä pöydässä. Sovel-
luta suurin piirtein samaa periaatetta yhteis-
elämään!  Sielläkin tulisi paheksua, jos joku 
ottaa toisilta.

Kirkko ja yhdistykset sekä vapaat suunnat 
tarttuivat tähän epäkohtaan. Mutta se tulkittiin 
vain haavojen laastaroimiseksi. Ongelmaan 
tarttui myös aikoinaan Karl Marx. Eräs skotlan-
tilainen pappi oli kiinnittänyt tähän huomiota 
ja sanoi: ”Rakenteet ovat rakenteita, mutta 
kristityt uskoivat, että heidän kuuliaisuudellaan 
oli rajat, jotka ulottuivat vain yksityiselämään 
ja hyväntekeväisyyteen. Taloudellisten ja po-
liittisten asioiden ei katsottu kuuluvan heille.”  
Ajattelen, että poliittisesti olemme kirkkona 
menettäneet ja jäänet kolmannen sektorin 
toimijoiksi. Siksi olisi aika muistaa Mikko 
Juvan ärtynyt moite kirkkoa kohtaan: ”Mihin 
kirkko on hävittänyt sivistyksensä.” Ehkä kir-
kon omat rakenteet ovat tällä hetkellä vähän 
sekaisin ainakin täällä Helsingissä. 

Vuonna 1954, jolloin kaksoisveljeni syn-
tyivät, pidettiin myös Evanstonissa Kirkkojen 
Maailmanneuvoston kokous jossa mainitaan 
seuraavaa:

”Kutsumuksemme tekee meidät vastuulli-
siksi paremman yhteiskunnallisen ja valtiollisen 
elämän aikaansaamisesta. Oma aikamme tar-
joaa hirvittävän esimerkin siitä kärsimyksestä, 
joka seuraa vakiintuneen yhteiskunnallisen 
elämän sortumisesta. Lukemattomien näl-
käisten, kodittomien ja toivottomien ihmis-
ten kurjuus ei saisi herättää vain kristillistä 
myötätuntoamme ja veljesrakkautta, vaan 
sen pitäisi muistuttaa jokaista kristittyä myös 
siitä, että hän on Jumalan edessä vastuussa 
sellaisesta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 
toiminnasta, joka kaikille ihmisille turvaisi 
oikeuden, vapauden ja rauhan. Jumala tahtoo, 
että ihmiset eläisivät järjestyksen oikeuden 

ja vapauden hallitsemassa yhteiskunnassa. 
Hän on opettanut meitä etsimään maallista 
oikeutta, vapautta ja rauhaa ja vastustamaan 
vääryyttä, sortoa, ja hirmuvaltaa asioina, joita 
Hän inhoaa. Se, että olemme kuuliaisia Hänen 
tahdolleen, kysyy meiltä muutakin kuin yleisten 
siveellisten periaatteiden julistamista. Se vaatii 
meitä antautumaan kokonaan yhteiselämän 
velvollisuuksiin, valtiollisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin ja osallistumaan aktiivisesti 
niiden ratkaisemiseen. Me olemme kutsutut 
kaikin tavoin tavoitteleman yhteiskunnan van-
hurskautta ja järjestystä, edistämään viisasta 
lainsäädäntöä ja osallistumaan tulevaisuuden 
vastuulliseen suunnitteluun.

Kuuliaisuus Jumalan tahtoa kohtaan 
edellyttää, että uskova aivan kuin tunkeutuu 
ihmiskunnan hädän, tuskan ja ristiriitojen 
sydämeen. Emme voi rukoilla: Tapahtukoon 
Sinun tahtosi; ellemme samalla ole valmiita 
käymään auttamaan niitä, jotka ovat vailla 
ihmiselämän välttämättömiä tarpeita. Hän, 
joka puhui Rikkaan miehen ja Lasaruksen se-
kä Viimeisen tuomion vertaukset ei varmaan 
ole säästävä meitä, jos me kaikessa rauhassa 
nautimme yltäkylläisyydestämme, samalla kun 
miljoonat ihmiset kärsivät nälkää. Me olemme 
kutsutut niiden lähimmäisiksi, jotka ovat näl-
käisiä, joilla ei ole vaatteita tai asuntoa tai jotka 
kantavat sietämättömiä kuormia yksityisessä 
ja perhe-elämässään. Tämän velvollisuuden 
täyttämiseen kuuluvat sellaiset toimenpiteet, 
myös poliittiset, jotka ovat tarpeen näiden 
puutteiden poistamiseksi.”

Lohdutuksen sana tähän lopuksi: Kirkko 
elää uskosta ylösnousseeseen Kristukseen ja 
uskoo, että Pyhä Henki on yhä kirkon vallan-
kumouksellinen voima.

Nuutti joulun viskasi mutta kevätpäivän 
seisaus pääsiäisen tuopi

Pullakirkon pappi Pekka
huom! ei vielä puutarhatöihin
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Tarpoila

Vastuunkantajat ry:n ydintoimintona on 
tuottaa päihdehuollon kuntouttavaa asu-
mispalvelua päihdeongelmaisille, asunnot-
tomille, lähinnä helsinkiläisille miehille. 
Tarpoilan asukkaat ovat pääsääntöisesti 
pitkäaikaistyöttömiä, eläkeläisiä ja monin ta-
voin yhteiskunnasta syrjäytyneitä henkilöitä. 
Tukitoimintona Vastuunkantajat ry järjestää 
kirpputoritoimintaa osoitteessa Hämeentie 75. 
Kuntoutuskoti Tarpoilan muutettua 1.9.2015 
Sipoosta Helsingin Myllypuroon avautui uuden-
laiset mahdollisuudet hyödyntää kirpputorin 
päihdekuntoutujien työtoiminnassa.  

Aloitimme Tarpoilan työtoiminnan viral-
lisesti 1.12.2015 tiiviissä yhteistyössä Kirppu-
torin kanssa. Tulemme yhdessä kehittämään 
toimintaa ja menetelmiä siten, että Tarpoilan 
asukkaat hyötyisivät työtoiminnasta mahdolli-
simman paljon. Tulevana toimintavuonna tu-
lemme kehittämään työtoimintaa voimakkaasti. 
Uusia ideoita ja suunnitelmia on paljon. 

Työtoiminnan tavoitteena on tukea asumisen 
onnistumista. Asukkaan toimintakyky nousee ja 
”jotain tilalle”-periaatteen mukaisesti asukas saa 
mielekästä tekemistä päihteidenkäytön sijaan. 
Asukas kokee myös osallisuutta. Työtoiminnan 
kautta asukas saa onnistumisen kokemuksia ja 

asukkaan itsetunto nousee. Työtoiminnassa 
huomio kiinnittyy asukkaan vahvuuksiin ja 
todellisiin voimavaroihin. Monet asukkaista 
omaavat taitoja, jotka ovat olleet pois käytöstä 
päihteiden käytön vuoksi. Asukkaan taitoja ja 
voimavaroja vahvistetaan kohtaamis- ja työti-
lanteissa. Työtoiminnan yhtenä tavoitteena on 
nähdä asukkaan voimavarat ja kyetä jakamaan 
asukkaalle oikea-aikaisesti vastuuta hänen to-
dellisten kykyjensä mukaisesti. 

Lisäksi tavoitteena on pienin askelin ak-
tivoida asukasta kohti itsenäistä elämää ja 
mahdollisuutta osallistua vielä työelämään 
jollain tasolla. Asukkaan elämänlaatu ko-
henee työtoimintaan osallistumisen kautta 
hyvinkin nopeasti. Fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen olotila kohoaa, työrytmin myötä 
kunto kohenee, omasta itsestä huolehtimi-
nen lisääntyy. 

Käytännössä työtoimintaan osallistumi-
nen on jokaiselle Kuntoutuskoti Tarpoilan 
asukkaalle mahdollista. Kirpputori on avoinna 
tiistaista lauantaihin. Keskiviikko on tavaralah-
joitusten noutopäivä. Noutopäivänä asukkaat 
osallistuvat myymälänhoitajan ohjeistuksen 
mukaisesti tavaroiden noutoon ja purkuun. 
Muina päivinä työtoiminta on tavaroiden la-

kuntoutuskoti tarPoilan 
ja kirPPiksen yhteistyö
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Kirpputori KutsuuVapaaehtoisia

haluatko tulla mukaan hyVäntekeVäisyystyöhön?
Vastuunkantajien kirpputori hämeentiellä tarvitsee vapaaehtoisia 

työntekijöitä hoitamaan kirpputoria muutamaksi tunniksi 
kerrallaan, koko päiväksi tai pidemmäksi ajaksi.

Ilmoittautumiset pyydetään sähköpostitse:  hallitus@vastuunkantajat.fi
yhteyshenkilö  eevaliisa lindfors 044 5100795

Vastuunkantajat r.y.

jittelua, korjausta puuverstaalla (Hämeentie 
73, esille laittoa, myymälän siivousta ja pientä 
asiointia tarvittaessa. Asukkaat voivat osallis-
tua myös myyntiin.  

Kirpputorilla ohjaaja antaa aluksi tehtä-
viä yksinkertaisemmasta vastuullisempaan 
riippuen siitä, missä vaiheessa kuntoutumista 
asukas on.  Tarpoilassa asukkaan halukkuutta 
osallistua työtoimintaan on jo kartoitettu en-
simmäisen kuukauden aikana, kun asukkaalle 
tehdään kuntoutussuunnitelma.  Kirpputorin 
ohjaaja haastattelee jatkossa uudet työtoi-
minnan aloittajat. Kehitämme parhaillaan 
käytänteitä ja toimintamalleja. 

Työtoiminta tässä muodossa on uusi asia 
Tarpoilassa, vaikkakin vapaaehtoistyöllä on 
Vastuunkantajissa pitkät perinteet. 

Vastuunkantajat ry haluaa olla omalta osal-
taan mukana edistämässä positiivisia yhteis-
kunnallisia vaikutuksia yli oman perustehtä-
vänsä. Kirppiksen työtoiminta parhaimmillaan 
mahdollistaa asukkaille pehmeän aloituksen 
yhteiskuntaan integroitumisessa ja on omal-
ta osaltaan tukemassa asukkaan hyvinvointia 
sekä toimintakyvyn nousua, jotka taas kaikki 
yhdessä saattavat vaikuttaa siihen, että asuk-
kaan syrjäytyminen yhteiskunnasta saadaan 
parhaassa tapauksessa katkaistua. Tarpoilas-

sa näemme työtoiminnan suurena mahdol-
lisuutena olla vaikuttamassa asukkaidemme 
tulevaisuuteen. Työtoiminta parhaimmassa 
tapauksessa aktivoi asukasta hakeutumaan 
esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ja 
sitä kautta entistä vaativimpiin työ- tai opis-
kelutehtäviin. 

Tiina Korpela
vastaava ohjaaja
Kuntoutuskoti Tarpoila
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runoili Unto Mononen kuuluisassa tangossaan. Joulukuun 3.viikolla meidän iloinen 
joukkomme matkusti, ei aavan meren rantaan, vaan Nurmijärven Kotorantaan Kiljavalle 

Sääksjärven rannalle viettämään virkistävää ja rentouttavaa leiriviikkoa.  Hermannin 
Diakoniatalon pitkäaikainen yhteistyökumppani, Lomakoti Kotoranta, taas kerran 
valmisti meille loistavan loma-ohjelman ja ah! niin herkulliset ateriat viikon aikana.

 
Pirjo Suomi

diakoniatyöntekijä
erityisdiakonia

 
 teksti ja kuvat: Pirjo Suomi

"aaVan meren tuolla Puolen 
jossakin on maa... 

missä onnen kaukorantaan 
laine liPlattaa...."  

kotorannassa valmistauduimme leiriporukalla 
jouluun. askartelimme paperitähtiä kodin 
koristeeksi. näin yksinkertaisesta tulostuspaperista 
taittuu näppärin sormin ja liiman avulla kaunis 
koriste ikkunaan tai vaikka kuusen oksaan.

säätila suosi ulkoilua lähimaastossa. kiljavan 
kopunojantien päässä odotti jouhimummon 
eli tertun tallit sekä hurmaavat hepat. tässä 
tasis-humma saa porkkanoita diakonissalta 
(liisa merivuori). tasis (28v.) viettää jo 
ansaittuja eläkeläispäiviä tallin vanhimpana 
hevosena. kyllä porkkanat rouskuivat…
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leirillä vietettiin myös 
perinteinen leirikirkko 
ehtoollisella. erityisdiakonian 
pastori Pekka laine-mäkinen 
toimitti ja avustajana 
Veikko mähönen.

kotorannan pihapiirissä harrastimme 
tuttua mölkky-peliä. 
tässä Pete mäkiharjun heittotyyliä.

aamu- ja iltahartaudet vietimme 
laulaen orvo Bergin kitaran 
säestyksellä. myös joululauluja 
saimme laulaa iloisella joukolla 
lomaviikkomme aikana. 

Paul,toivo,alpo ja tapio.

tämäkin tuli koettua! saunailtojen kruunu: höyryävä 
kylpypalju sääksjärven rannassa! ensilumen 
hiutaleiden putoillessa iltataivaalta kylpijät nauttivat 
silminnähden höyryävästä kokemuksestaan.

Tulossa keväällä 3.-8.4.2016  

Kotorannan leiri
Ilm. 16.3 mennessä. 75,00 €. Lisätiedot:  diakoni Kimmo kajos puh. 09 2340 2574

http://www.jouhimummo.fi
http://www.kotoranta.fi/
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Kirppis on käynyt läpi monenlaiset myller-
rykset: aukioloajat ovat muuttuneet, sisustus 
on uudistettu ja vetäjäkin on uusi. 

Asiakas voi kirppikselle tullessaan saada 
heti ensimmäiseksi pienet haukut vastaansa 
- mutta vain hyvin pienet, sillä Satu Tuomi on 
kouluttanut mäyräkoiransa sosiaaliseksi.

 -  Karat on ollut mukanani sairaaloissa ja 
vanhainkodeissa.

  Seuraavassa hetkessä paikalle tepsutte-
lee hellyttävän näköinen pieni pentu, Taliah,  
joka tarkastaa tulijat Karat-emonsa esimer-
kin mukaan.

 - Täällä tarvitaan vapaaehtoisia työhar-
joittelijoita, Satu sanoo nauraen.

  Parhaillaankin siellä on hänen apunaan Heli 
ja Santeri, jotka lajittelevat vaatteita, auttavat 
kassalla ja keskustelevat asiakkaitten kanssa. 
Harjan varressa puuhaa lisäksi Tarpoilasta 
tullut apuvoima.

  Myllypurossa sijaitsevasta kuntoutuskoti 

Tarpoilasta Satu on saanut suuresti apua.
Tarpoilan miehet ovat aivan avainase-

massa täällä. He tekevät sovitun työmäärän. 
Tämä järjestely on toiminut todella hyvin, 
hän kehuu.

Vöitä kadunmiehille
Satu aloitti työt Vastuunkantajien kirppiksellä 
joulukuun alussa, ja on pikku hiljaa tutustunut 
paikan omaan vakioporukkaan.

 - Täällä on mukava yhteisö. Minusta on 
ihanaa tulla töihin, kun tänne tulee aina joku 
istuskelemaan ja juttelemaan.

  Nykyään kirppis on maanantaisin suljet-
tu, mutta vastaavasti lauantaisin auki. Kerran 
kuussa lauantait ovat hoituneet vapaaehtois-
voimin, ja Satu toivoo saman käytännön jat-
kuvan vastakin.

  Hintoja on roimasti laskettu, ja kellaris-
ta on siivottu vaatesäkit eteenpäin Viroon tai 
kaatopaikalle.  Kovin paljon muita muutoksia 

kirPPikseltä kuuluu nauru
kirPPis on käynyt läPi monenlaiset myllerrykset: 

aukioloajat oVat muuttuneet, sisustus 
on uudistettu ja Vetäjäkin on uusi. 
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uusi vetäjä ei ole vielä ehtinyt tehdä.
 - Täytyy yrittää houkutella tänne pienten 

lasten äitejä ostamaan edullisia lastenvaattei-
ta. Miesten housut eivät jostain syystä liiku, ja 
koko aikana en ole myynyt yksiäkään farkkuja, 
Satu kummastelee. 

  Rekissä roikkuu hyviä naisten turkkeja ja 
talvitakkeja, hyllyssä on muodikkaita talvisaap-
paita, mutta kaikkein parhaiten kaupaksi menevät 
lasitavarat ja astiat - varsinkin Arabian.

  Kun lattiat on pyyhitty, Tarpoilan mies 
valmistautuu lähtemään Myllypuroon. Satu 
kiiruhtaa antamaan hänelle viemisiksi vöitä.

 - Myllypuron seurakunnassa on Asunnot-
tomien yö, ja sinne tulee paljon laihoja kadun 
miehiä, hän selittää.

  Juuri tällaista diakoniatyötä Satu haluaa 
omalta osaltaan kehittää. 

Teksti Marjut Jousi
Kuva Minna Pietiläinen 

yllä: markku "Pöly" itkonen, joka 
saa suukkoja sadun koirilta. 

Vasemmalla: ensio kotilainen on 
tarpoilan asukas, joka on työtoiminnassa 
mukana kirpputorilla. 

Terveiset Tarpoilasta
”Joulumme alkoi siitä, kun kinkun ja lootat saimme. 

Silloin koimme, että juhlan alkaa voimme. Juhlamme kohokohta, johon 
lahjaksi saimme lohta, kinkun ja laatikoita. Haluamme kiittää 

lahjoittajia, jotka lahjoituksillaan toivat meille joulun. ”

KIITOS RUOkaLAHJOITUKSISTA 
K-Myllypuro, 

Chef Wotkins ja 
Erikoismuuraus Oy

HYVää VUODEN ALKUA TOIVOttAA
 Tarpoilan väki
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Kun ihmisten mieliä askarruttavia ja koskettavia 
asioita tapahtuu niin ne herättävät yleensä 

keskustelua. Päivän polttavia asioita puidaan kah-
viloissa, työpaikkojen taukohuoneissa, uimahallien 
saunoissa ja täällä Hermannissa esimerkiksi päi-
vätuvissa. Ylipäätään siis paikoissa, joissa ihmiset 
kokoontuvat yhteen. Edellisten lisäksi entistä 
useammin mainitaan jopa uutislähetyksessä, 
että jokin asia tai teema on aiheuttanut valtavan 
keskusteluryöpyn sosiaalisessa mediassa. Niin 
ikään television ajankohtaisohjelmien yhteydessä 
samaan aikaan käydään keskustelua reaaliaikaisesti 
kun kuvaruudun alareunaan ilmestyy katsojien 
kommentteja. Olemme siirtyneet entistä enem-
män ”some-aikaan” mutta mistä ihmeen ”somesta” 
onkaan kysymys?

Sosiaalista mediaa pohtiessa antavat nuo 
käsitteen kaksi sanaa hyvän pohjan sen ytimeen 
pääsemiseksi: sosiaalinen ja media. Sosiaalisella 
viitataan yleensä ihmisten väliseen kanssakäymi-
seen ja medialla informaatioon sekä kanaviin, joi-
den myötä sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen 
media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä 
muun muassa siinä, että käyttäjät eivät ole vain 
vastaanottajia, vaan voivat myös aktiivisesti tehdä 
asioita niissä verkostoissa, joihin on osallisena 
esimerkiksi kommentoimalla, merkitsemällä 
suosikkeja ja jakamalla sisältöjä.

Sosiaalinen media toteutuu tietoteknisten 
laitteiden ja niihin liittyvien sovellusten välityk-
sellä. Sosiaalisen median sovelluksia ovat mm. 
Instagram, YouTube, Twitter, Blogit, WhatsApp 
ja Facebook. Sovellusten toiminnot poikkeavat 
toisistaan suurestikin ja ovat suunnattuja erilaisil-
le kohderyhmille. Kaikille on kuitenkin yhteistä 
se, että jaetaan joitakin ajatuksia, kommentteja, 
kuvia tai videoita joukolle ihmisiä, jotka voivat 
kommentoida niitä ja myös jakaa niitä omissa 
verkostoissaan, jolloin kohderyhmä laajenee. 
Tietokoneiden käyttö on edelleen vierasta joil-
lekin ja niitä kohtaan koetaan arkuutta jopa pel-
koakin. Lähes kaikilla kuitenkin on tänä päivänä 
kännykkä ja useimmilla myös sähköpostiosoite. 
Ryhmätekstiviestin samoin kuin ryhmäsähkö-
postin lähettäminen on jo sosiaalista mediaa. 
Isompi joukko saa viestin tiedot samaan aikaan 
ja voi reagoida siihen.

Arkuuden ja pelkojen lisäksi käynnissä oleva 
median myllerrys aiheuttaa myös surua ja harmia, 
koska se tarkoittaa luopumista jostakin vanhasta, 
tutusta ja turvallisesta. Moni perinteinen lehti on 
jo siirtynyt pelkästään verkkojulkaisuksi. Helsin-
gin sanomat tipahtaa edelleen entiseen tapaan 
tilaajien postiluukusta ja näin varmaan tapahtuu 
vielä pitkään vaikka moni tilaajista, allekirjoitta-
nut mukaan lukien, on jo ainoastaan digitilaaja. 

mikä ihmeen some?
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Vastuunkantaja on tässä muutoksessa mukana, 
kuten olemme pääkirjoituksesta lukeneet. Sosi-
aalisen median valtti on ajankohtaisuus ja nopeus. 
lehteen kirjoitettu painovirhe voidaan oikaista 
vasta seuraavassa numerossa mutta sosiaalisessa 
mediassa päivitys voidaan virheen huomaamisen 
jälkeen poistaa ja korjata tai tehdä uusi virheelli-
sestä tiedosta kertova päivitys.

Erityisdiakonia ja Vastuunkantajat ovat jo 
nyt mukana sosiaalisessa mediassa. Koti-

sivujen lisäksi molemmilla on sivut yhteisöpalvelu 
Facebookissa. Facebookissa mukana olijat voivat 
käydä sivuilla kirjoittamalla fb:n hakukenttään 
”Hermannin diakoniatalo” tai ”Vastuunkanta-
jat”. Siirryttyään sivulle sen päivitykset tulevat 
näkyviin, selattavaksi, tykättäviksi tai kommen-
toitaviksi. Yksittäisten kommenttien lisäksi itse 
sivusta voi tykätä, mikä on kaikille Hermannin 
diakoniatalon ja Vastuunkantajien ystäville eri-
tyisen suotavaa, koska tämän tykkäyksen jälkeen 
tulevat kaikki päivitykset jatkossa näkyviin tyk-
kääjän omalle aikajanalle.

Perinteiset kotisivut erityisdiakonialla ja Vas-
tuunkantajilla ovat olleet jo huomattavasti kauem-
min. Kirkko Helsingissä portaali kautta molempi-
en kotisivuille löytää parhaiten etusivun ”Apua ja 
tukea” valikon kautta tai vaikkapa google hauilla 
”erityisdiakonia”, ”Hermannin diakoniatalo” tai 
”Vastuunkantajat”. Kotisivut sisältävät informaa-
tiota yhteystiedoista, aukioloajoista ja toiminnasta.  
Sosiaalisessa mediassa ollaan enemmän arjessa ja 
keskustelussa kiinni. Erityisdiakonian Facebook 
sivuilla on lähes viikoittain kuvia ja kommentteja 
talon tulevasta ja menneestä toiminnasta. Vastuun-
kantajien sivuilla on taasen tietoa ja kuulumisia 
erityisesti kirpputorilta.

Syksystä 2015 lähtien erityisdiakonia on 
ryhtynyt myös julkaisemaan viikoittaista blogia. 
”Hermannin diakoniatalon plokikirja” löytyy 
osoitteesta www.hermannindiakoniatalo.com. 
Sivustolta löytyy kaikki tähän asti julkaistut vajaa 
20 blogia. Blogeista ovat vastanneet työntekijät 
vuorollaan sekä syksyn kaksi diakoniaharjoittelijaa. 

Vastaisuudessa olisi mukavaa saada ”blogisteiksi” 
myös talon kävijöitä sekä vapaaehtoisia Vastuun-
kantajia. Hermannin diakoniatalon plokikirjassa 
on ”liity seuraajaksi”-linkki. Jättämällä linkin kautta 
sähköpostiosoitteensa tulee uusi Blogi aina auto-
maattisesti seuraajalle. Lopulta tässä ei olla kovin 
kaukana entisestä koska blogia voidaan verrata 
artikkeliin. Seuraaja on siis kuin lehtitilaaja, joka 
saa lehden artikkeli kerrallaan viikoittain omaan 
sähköpostiosoitteeseensa ja se voi sisältää kuvien 
ja tekstin lisäksi myös videokuvaa, kuten taannoi-
nen joulublogimme. 
Aiemmin mainittujen ennakkoajatusten lisäksi 
sosiaaliseen mediaan ja kaikkeen tietoverkoissa 
tapahtumaan toimintaan liittyy myös uhka. Mikäli 
liityn niin velvoittaako se johonkin? Voidaanko 
tietojani käyttää väärin? Yleisesti ottaen tietotur-
vallisuuteen on syytä suhtautua vakavasti. Virus-
torjuntaohjelmaa on järkevää tietokoneessa pitää 
eikä tuntemattomilta tulleisiin sähköposteihin ja 
liitteisiin kannata reagoida. Hermannin diakonia-
talon sivusta tykkääminen tai blogin tilaaminen 
on täysin turvallista. Se ei velvoita mihinkään, eikä 
niitä varten kerätä mitään tietoja. Itse asiasisällön 
erityisdiakonian ja vastuunkantajien toiminnan 
kannalta kyseessä ei myöskään ole uhka vaan 
pikemminkin uusi iso mahdollisuus.
Mikään media ei tule korvaamaan ihmisten ko-
koontumista yhteen. Muistakaamme siis, että 
läpi vuoden Hermannin diakoniatalolla viikko-
toiminta, päivätuvat ruokailut, raamattupiirit, 
jatkuvat entiseen malliin ja aina sunnuntaisin 
voi kokoontua pullakirkkoon klo 10. Kirkkokah-
veilla voi peukuttaa tai ihan sanallisesti tykätä ja 
kommentoida saarnaa sekä vaihtaa kuulumisia 
pöytäkavereiden kanssa. Ohessa voi vaihtaa myös 
ajatuksia edellisen viikon blogista. Ihmisten koh-
taaminen toinen toistensa kanssa kasvokkain on 
ensiarvoisen tärkeää, sen lisäksi kohtaaminen on 
mahdollista nyt myös somessa.

Kimmo Kajos
Erityisdiakonian ”Some-diakoni”
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1.  Kuka olet?
Satu, kahden lapsen äiti Uudeltamaalta
2.  Mitä teet työksesi?
Tällä hetkellä vastaan Vastuunkantajien kirp-
putorista Hämeentiellä ja siinä samassa ohjaan 
työelämään kuntoutettavia Kelan puolelta sekä 
Tarpoilan asiakkaita kuntouttavan työtoimin-
nan  muodossa. Työmuotojen kehittäminen 
on meneillään ja menetelmiä muokataan,  toi-
min tiiviissä yhteistyössä Tarpoilan vastaavan 
ohjaajan Tiinan, sekä muidenkin verkostojen 
kanssa.
3.  Mikä on elämäsi motto?
This too shall pass
4.  Mikä on lempieläimesi?
Koira, meillä on kotona mm. lastensuojelun 
kuntoutus- ja kasvatustoiminnassa "työpari-
nani" toiminut australianpaimenkoira, tera-
piakoirakoulutuksen käynyt pitkäkarvainen 
mäyräkoira sekä sen pentu, joka on vasta 10 
viikkoa vanha, mutta ollut jo mukana kirppu-
torilla puotipuksuna, opetellen pikkuhiljaa 
emänsä jalanjäljille.
5.  Miten kuvailisit itseäsi kolmella 
sanalla?
Herkkä, temperamenttinen ja itsepäinen
6.  Mitä luet mielelläsi?
Hyviä dekkareita, lähihistoriasta kertovia kir-
joja, aika laajaltikin oikeastaan, hankala nimetä 
vain muutamia suuntia. Aika vain ei tunnu 
riittävän millään lukemiseen, tälläkin hetkellä 
hyllyssä on odottamassa mm. Ilola & Ruoho 
'Usko, toivo ja raskaus' sekä Lowerin 'Hitlerin 

raivottaret', joka kertoo naisten osuudesta 
toisen maailmansodan hirmutöihin.
7.  Mitä katsot tv:stä?
Dekkareita jälleen, varsinkin ruotsalaisia 
ja brittidekkareita. Ajankohtaisohjelmia ja 
dokumentteja.  Siskoni häpeäksi olen myös 
Poliisit-sarjan ehdoton fani.
8.  Missä olet hyvä?
Toivon, että äitinä olemisessa, vaikka kyllähän 
siinäkin riittämättömyyden tunne on tullut 
tutuksi aina välillä.
9. Mistä vuodenajasta pidät eniten? 
Miksi?
Alkusyksystä, kun pehmeä auringonvalo sän-
kipelloilla ja pihlajan pikkuhiljaa punertuvat 
marjat tekevät maisemasta kauniin.
10. Minne haluaisit matkustaa? Miksi?
Cape Towniin, koska en ole käynyt siellä kos-
kaan mutta nähnyt kauniita kuvia. Salzburgiin, 
sillä ihastuin siihen välittömästi ensimmäisellä 
käyntikerrallani jo, kaupunki on äärettömän 
kaunis ja ympäröivä luonto vertaansa vailla. 
New Orleansiin, joka edellisen käyntini jälkeen 
on hurrikaani Katrinan iskettyä kaupunkiin 
muuttunut täysin. Ystäviäni oli vapaaehtoi-
sina hurrikaanin raivaustöissä ja kaupungin 
uudelleenrakentamisessa. New Orleansissa 
on aivan oma henkensä ja kulttuurinsa ja sekin 
vei itseltäni jalat alta heti kerralla.
11. Mitä harrastat?
Koirien kanssa kaikenlaista ja olen rotuyh-
distyksemme varapuheenjohtaja ja monta 
muuta asiaa sillä saralla. Sitä lukemista jos 

20 kysymystä
vastaajana satu tuomi

Kysymykset: Hasse Ekblom
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jäisi aikaa, lasten kautta elän uudelleen oman 
lapsuuteni ja nuoruuteni harrastuksia; partiota 
ja ratsastusta.
12. Mitä haluaisit vielä opiskella?
Minulla on diakonin opinnot parhaillaan 
kesken... valmistumisesta haaveilen. Ehkä 
haluaisin sitten seuraavaksi lukea keski-iän 
ylittäneenä teologiaa.
13. Miksi?
Ikään kuin jatkumona tälle aikuisena löytä-
mälleni uuden opiskelulle. Jonkinlainen kut-
sumus myös ajaa siihen suuntaan, tai sitten ei. 
Jää nähtäväksi.
14. Mitä haluaisit tehdä 20 vuoden 
päästä?
Olla onnellisten aikuisten lasten äiti ja seurata 
heidän elämäänsä siinä vaiheessa. Tehdä vielä 
työtä jolla on tarkoitus.
15. Jos saisit muuttaa jotakin Suomessa, 
mitä se olisi?
Muuttaisin eriarvoisuuden tasa-arvoisuu-
deksi.
16. Mikä on lempivirtesi? Miksi?
Virsi 552, Mua siipeis suojaan kätke. Kauniit, 
sanat jotka koskettavat lasta, aikuista ja elämän 
loppuakin lähenevää. Melodia yksinkertainen 
mutta kulkeva.

17. Mikä tekee sinusta onnellisen?
Rauha, perhe, työ jolla on tarkoitus.
18. Rukoiletko säännöllisesti?
Kyllä.
19. Mitä kirkko merkitsee sinulle?
Tässäpä kysymys josta oli vaikea kirjoittaa 
esitys diakoniaopintojen alussa. Kirkko ja 
seurakunta on hengellinen koti. 
20. Terveisesi valtion päättäjille
Muistuttaisin heitä siitä, että ihmisoikeudet 
ovat mm. luovuttamattomat.  Ihmisoikeudet  
ovat jokaisen ihmisen synnynnäisiä oikeuksia 
ja niiden tulee koskea kaikkia ihmisiä kaikkialla 
maailmassa. Ja kaikkialta maailmasta tänne 
Suomeenkin tulleita, jokaista hädänalaista 
Suomessa tai muualla syntynyttä.

sadun puolesta kirpparilla poseeraavat 
karat ja tämän pentu taliah

VASTUUNKANTAJAT  ry
Vastuunkantajat ry:n jäsenet, 

terVetuloa Vaikuttamaan yhdistyksen asioihin 
tulemalla keVätkokoukseen 15.3.2016 

klo 18.00 hermannin diakoniatalo, hämeentie 73.
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hermannin diakoniatalossa 
taPahtuu hämeentie 73, puh. (09) 234 02 571

Pullakirkot sunnuntaisin klo 10.00 

Viikkotoiminta
ma klo 9-12 päivätupa
ti klo 9-12 päivätupa
ti klo 16 raamattupiiri
ke klo 12-13 diakoniaruokailu
ke klo 18 katulähetysilta
to klo 9-12 päivätupa
pe klo 12-13 diakoniaruokailu

PäiVätuPa on suljettu 15.3.2016

katulähetysiltaa 
ei ole ke 23.3.2016

VelkaneuVontaa
Velkaneuvonnan tukihenkilö 
Hasse Ekblom päivystää 
1. kerroksen ryhmähuoneessa 
klo 10-12 parittomilla viikoilla maa-
nantaisin ja parillisilla viikoilla tors-
taisin. hassen tavoittaa myös puhe-
limitse numerosta 0400- 433 211.

14.2 .......marita nummelin, sari Blå, katupojat- kuoro  
21.2 .......Virpi liirus- mäkelä, jukka ahokas 
28.2 .......kimmo kajos, Pirjo mäkinen, taivaan tähden! - kuoro 
6.3 .........Pekka laine- mäkinen, sari Blå, elämän leipä, ehtoollinen
13.3 .......jaana kekkonen, sari Blå, katupojat- kuoro
20.3 .......marita nummelin, kaarina lindqvist 

Hermannin diakoniatalon 

kirkkopyhä 
6.3.2016 

ehtoollispullakirkko klo 10, sopparuokailu ja 

Gospel- konserttissa Waken -yhtye
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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

Arjen tavaroita ja  
vähän arvokkaampaakin

ma suljettu
ti-Pe klo 11-17

la 11 -15
su suljettu

terVetuloa!

myymälä 050 493 6411  •  auto 050 432 8047  •  www.vastuunkantajat.fi

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


