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VASTUUNKANTAJA
Vastuunkantajat ry:n ja 
erityisdiakonian yhteinen 
tiedotuslehti.
20. vuosikerta issn 1238-3384
ilmestyy 5 kertaa vuodessa
julkaisija: Vastuunkantajat ry,  
hsrky/erityisdiakonia

toimituskunta
marita nummelin,marjut jousi ja  
minna Pietiläinen
taittaja: anna mantsinen

erityisdiakonia
hämeentie 73, 00550 helsinki
(09) 2340 2571
www.helsinginseurakunnat.fi
ysk.erityisdiakonia@evl.fi

asuttamistoiminta
(09) 2340 2577

Vastuunkantajat ry
hämeentie 73, 00550 helsinki
puh (09) 2340 2571
tili: Fi76 2122 1800 0053 39
www.vastuunkantajat.fi
puheenjohtaja@vastuunkantajat.fi
sihteeri@vastuunkantajat.fi
hallitus@vastuunkantajat.fi

kirPPutori
hämeentie 75, 00550 helsinki
myymälä 050 493 6411
kuljetukset 050 432 8047

kuntoutuskoti tarPoila
neulapadontie 7 d 33
00920 helsinki
050 548 0096
tarpoila@vastuunkantajat.fi
tarpoilanjohtaja@vastuunkantajat.fi

erityisdiakonian toiminta-ajatuksena on 
tukea seurakunnissa tehtävää päihdetyötä ja 
palvella vangittuja, asunnottomia ja syrjäyty-
neitä päihdekuntoutujia. tavoitteena on tukea 
ja auttaa asiakasta elämänmuutokseen.

Vastuunkantajat ry:n tarkoituksena 
on auttaa ja tukea kristillisessä hengessä hen-
kilöitä, joille alkoholi tai muut päihdeaineet 
ovat muodostuneet ongelmaksi.

Vastuunkantajat ry on suomen 
katulähetysliiton ja sininauhaliiton 
jäsenjärjestö.

Vastuunkantajat ry hallitus 2016
Puheenjohtaja 
matti nokela (puh. 0400- 503 122)
VaraPuheenjohtaja eevaliisa lindfors
jäsenet ja Varajäsenet:
jouni Widell
arja lankinen
arja tuunela
marjut jousi
harri Caven
taisto taipale

Painopaikka: kopioniini oy
Kustantaja: helsingin seurakuntayhtymä
Kansikuva: helsingin seurakuntayhtymä
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Pääkirjoitus

Meidän pelastajaMMe on pilkattu, 
vainottu, pahoinpidelty ja tapettu jeesus.  
tätä jeesusta me kristityt seuraamme ja se on 
monen mielestä hulluutta. jeesusta voimme 
seurata vain lapsenkaltaisessa luottamukses-
sa ja uskossa, sillä se on järjenvastaista. Oma 
päättelykykymme ja oikeustajumme sotii sitä 
uskoa vastaan. 

pääsiäisen sanoma maailman syntien tähden 
ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta jeesuksesta 
on kuitenkin se ilosanoma, jota me kristityt 
julistamme. 

Me olemme Kristuksen ruumis maan päällä. 
samaan aikaan kun me rauhallisissa oloissa elävät 
helposti vaihdamme ristin pääsiäistipuihin ja 
rairuohoon, miljoonat siskomme ja veljemme 
Kristuksessa kulkevat ristin tietä. tälläkin het-

kellä jeesuksen seuraajia pilkataan, vainotaan, 
pahoinpidellään ja tapetaan. Hekin kulkevat 
kuoleman kautta voittoon. jeesus naulataan 
ristiin tänäkin pääsiäisenä.

Meidän jumalamme voima tulee täydelli-
seksi heikkoudessa. Meille kuolema on voitto. 
autuaita ovat murheelliset. Me iloitsemme 
ja riemuitsemme kärsimyksen ja sekasorron 
keskellä, sillä me tiedämme, että jumalan val-
takunta on lähellä.

Hiljennytäänkö tänä pääsiäisenä kokonaisen 
evankeliumin äärelle ristin juureen.

Jaana Kekkonen
diakoni
erityisdiakonia

ristiinnaulittu jeesus



5

Pyhä, pyhä, pyhä. Totisesti Sinä olet kaikkein pyhin. 

Me rukoilemme Herra, että kirkkosi voisi ahdistuksen ja 
kiusausten keskellä pysyä horjumattomana ja uskollisena 
antamallesi tehtävälle. 

Ylistetty olkoon Jumala, joka on antanut meille kalliin ruumiinsa 
ja verensä ja suokoon Hän meidän löytää Elämä Kristuksen 
Ristin kautta.

Sinulle Jumala me kannamma kiitoksen kaikista armolahjoista, 
joita olemme Pyhän Hengen kautta saaneet. Aamen.

Siunattua pääsiäisaikaa
Pullakirkon pappi.
Pekka

Pullakirkon pappi
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E lämä heitti takaisin Hermanniin 
keväällä 2015. Olin innoissani pääs-
tyäni takaisin tutuille kulmille, joihin 
liittyy paljon muistoja. Oli ihanaa 

köpötellä koirieni, Friidun ja pojun, kanssa 
tuttuja katuja ja puistoja.

Hermannin saunakin on edelleen käytös-
sä. siellä meitä lapsena kylvetettiin. ei ollut 
suihkua silloin. Hammaslääkärin ihana vanha 
talo, Hämeentie 69, on entisellään. täti antoi 
aina lakun kun oli reipas. ei onnistuisi enää. 
Kiitos äidilleni, että vei meidät – ei ollut sil-

loin tavallista käyttää lapsia hammaslääkärissä 
ennen koulua.

paavalin kirkko on myös tuttu. isäni meni 
uusiin naimisiin ja olimme siellä häissä. lahjaksi 
veimme norttiaskin ja tikut. Omat tyttäreni 
on myös kastettu samassa kirkossa. 

Kävin usein Hermannin diakoniatalossa 
kahvilla, ja kun keittiösuntio Keijo kysyi tuli-
sinko vapaaehtoiseksi avuksi, pääsin mukaan 
touhuun. Mukavaa kun voi tehdä jotain hyö-
dyllistä. On ollut myös kiva tutustua uusiin 
ihmisiin.

Kirje isältä
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Olen syntynyt ja muutamat vuodet elä-
nyt k.o talon paikalla. Olimme usein kesäisin 
maalla aivan ihanassa maatalossa somerolla. 
Olimme oppineet kirjoittamaan ja pidimme 
yhteyttä isäämme kirjeitse. ihme on, että 
kyseinen kirje on vielä tallessa. Kuvassa on 
kotitaloni ja pihapiirissä näkyy myös talo, 
jossa isäni äiti, Mamma, asui. Kirje on 1960- 
luvun alusta.

alueen ikärakenne on kovasti muuttunut. 
Kuvan tikku-ukot kuvaavat suuria lapsilaumo-
ja, joita silloin alueella asui.

Kahvilla käynti Hermannin diakoniatalos-
sa voi poikia uusia elämyksiä ja kokemuksia. 
toivotan kaikki lukijat tervetulleiksi.

Tuula Tarkiainen
vapaaehtoistoimija
erityisdiakonia
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Tarpoila

Kaikki lähti siitä, että tarpoilan poruk-
ka pullakirkossa käydessään kerskui 
syövänsä kuin kaupungin parhaassa 

ravintolassa silloin kun Manu kokkaa heille 
lounaan lähikaupasta poistetuista ruokatar-
vikkeista.

 - tervetuloa syömään meidän kanssa!
  täytyy tunnustaa, että vähän se epäi-

lytti.
  Kun itse ostan lohta lähikaupastani, tiuk-

kaan ensin, onko kala varmasti tuore. ei kai 
kukaan kauppias sentään jakele ilmaiseksi pois 
tuoreita kaloja, vaan vasta sellaiset kalat, jotka 
ovat jo liian vanhoja myytäviksi, vai kuinka?

  tarpoilan lounaan menyy oli seuraava:
     graavilohi 
    perunamuusi
    salaatti
    uunilohi

Manu ja enska olivat käyneet hakemassa 
lähikaupasta satsin, kuten he tekevät kolmes-
ti viikossa.

- Kaupan kylmähuoneessa on pantu eri ka-
saan ne tavarat, joita saa viedä, he selittävät.

  perunat ja maidot joudutaan yleensä 
ostamaan erikseen. nyt oli lisäksi ostettu sa-
laattitarvikkeet.

- ei ostoksiin mennyt yhteensä kuin 15  eu-
roa, kertoo ohjaaja Ole tyytyväisenä.

Myllypuron tarpoilassa on parhaillaan 
kahdeksan asiakasta, ja lounas tehtiin kymme-
nelle hengelle, kun laskee mukaan ohjaajan ja 
ylimääräisen ruokavieraan - kaiken lisäksi vielä 
tällaisen krantunpuoleisen vieraan.

  salaatti näyttää ainakin raikkaalta. siinä on 
lehtisalaattia, fetaa, mustia oliiveja, tomaattia, 
kurkkua, punasipulia ja ananasta.

  perunamuusikin on herkullista. siihen 
Manu on keittänyt neljä kiloa perunoita.


Viiden tähden lounas
Voiko kauPPojen Poistamia tuoreruokia 

syÖdä? Voiko niistä tehdä herkkuaterian? 
tarPoilassa todistettiin, että Voi!
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- en koskaan käytä valmista muusijauhetta, 
en tykkää niistä, hän sanoo.

  Maukkaan muusin salaisuus on siinä, että 
Manu on laittanut joukkoon yhden silputun 
sipulin, kermaa sekä tietysti voita.

joka käynnillä tarpoilan muonamiehet saa-
vat mukaansa jauhelihaa ja kanaa, joskus myös 
ulko- tai sisäfileetä, tai sitten kalaa: lohta, sila-
koita, muikkuja. ja nyt on tullut siis lohta.

- Kalat osaan tehdä, olen ite aika paljon 

kalastanut, Manu sanoo.
 ja sitten koittaakin lounasvieraan totuuden 

hetki: graavilohen ja uunilohen maistaminen. 
aivan mainioita kummatkin! tuoksuvat hy-
välle, maistuvat hyvälle!

  ei voi muuta kuin antaa täydet viisi täh-
teä kokille!

Teksti  Marjut Jousi
Kuvat  Ole Rintala

enska maalasi pakastearkun kanteen puun kannon uudenvuodenaattona 
samalla kun raketit räiskyivät ulkona.

Pöydän ääressä enska ja manu, armas ja kimi.
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M uistan lapsuudesta miten 
mummon kanssa kirkossa 
käydessäni katselin ristillä 
riippuvaa, orjantappuralla 

kruunattua jeesusta. ajatus piikkisen orjantap-
purakruunun laittamisesta jeesuksen päähän 
tuntui pahalta. Miten niin syyttömälle jeesuk-
selle laitettiin sellainen?!  ei lapsi voinut sitä 
käsittää.  todennäköisesti tuosta lapsuuden 
kokemuksesta on seurannut se, että aikuise-
nakin edelleen on tuntunut vaikealta katsoa 
ristiinnaulittua jeesusta.

Kun elämässä tuli eteen mahdollisuus ostaa 
puinen risti, josta jeesuksen saa pois ja ristiin 
jää vain jeesuksen mentävä aukko, tiesin, että 
tämän ristin haluan elämäni matkalle mukaan. 
tyhjän ristin.

elämässä ja uskossa varttumisen myötä olen 
alkanut oivaltaa jotain siitä, miksi tuntuu pa-
halta katsoa ristiinnaulittua jeesusta.  Oman 
syntisyyden ja syyllisyyden kohtaaminen 
tuntuu vaikealta, siitä ristillä riippuva jeesus 
muistuttaa.  

Onneksi on tämä toinen risti muistuttamassa, 
että jeesus ei jäänyt ristille eikä minun tarvitse 
jäädä omien syyllisyyksieni ja syntieni ahdis-
tamaksi, tai koettaa paeta niitä. Ylösnoussut 
Kristus levittää kätensä ja armahtaa.  

Virpi Liirus- Mäkelä
diakoniatyöntekijä
erityisdiakonia

Pääsiäisen sanoma 
vuonna 2016

kuva: Virpi liirus- mäkelä
Valokuva on talon omasta sakastista, 
hermannin diakoniatalossa.
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2. Tie valmis on, voin löytää sen,
sen teki Luoja ihmisten,
kun veljeksemme maailmaan
Jeesuksen antoi armossaan.

3. En pimeään jää yksin, en,
on Herra käynyt läpi sen. 
Hän läsnä on, ja ristiltä
esteettä näkyy elämä.

4. Ei torju pois hän kysyvää,
ei hylkää yhtään etsijää,
kun itse hyljättynä hän
Sai osan sijaiskärsijän.

7. Tie valmis on, ja päässä sen
Vastaus löytyy ikuinen,
ja kerran ehjä ihminen
Ylistää tietä Kristuksen.

- Virrestä 511 -

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

kuva: Virpi liirus- mäkelä
Valokuva on talon omasta sakastista, 
hermannin diakoniatalossa.
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VäitÖs kolmannesta sektorista

Jaakko Nykäsenoja väitteli valtiotieteiden tohtoriksi joulukuussa 2015.
 Väitöskirjassa käsitellään ns. kolmannen sektorin eli lähinnä 
järjestöjen mielenterveystyötä. Kirkon diakonia ja Helsingin

erityisdiakonia saavat arvotusta väitöskirjassa. 

nykyisin lahdessa asuvat jaakko ja pirkko nykäsenoja olivat mukana 
Vastuunkantajien työssä ja pauluksen asukastoiminnan aktiiveja. 

Väitöskirja on luettavissa myös verkkojulkaisuna:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/157182

yhteisÖlliset ilmoitukset
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Tunnelmia 
kuvanäyttelyn muodossa

30 Vuoden luomisVoimaa

  •  
Pekka laine-mäkinen

taidenäyttely 10.2. - 24.4.2016. 
avoinna talon aukioloaikoina. Vapaa pääsy.
hermannin diakoniatalolla, hämeentie 73, 

lisätiedot: pastori Pekka laine- mäkinen, 
puh 09 2340 2575 tai pekka.laine-makinen@evl.fi
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hermannin diakoniatalossa 
taPahtuu hämeentie 73, puh. (09) 234 02 571

Pullakirkot sunnuntaisin klo 10.00 

Viikkotoiminta
maanantaina klo 9-12 Päivätupa
tiistaina klo 9-12 Päivätupa
tiistaina klo 18 raamattupiiri
keskiviikkona klo 12-13 diakoniaruokailu
keskiviikkona klo 18 katulähetysilta
torstaina klo 9-12 Päivätupa
Perjantai klo 12-13 diakoniaruokailu

kesäajan Viikko- ohjelma 
(touko- syyskuu)
ma klo 9-12 päivätupa
ti klo 16 raamattupiiri
ke klo 12-13 diakoniaruokailu, 1 €
to klo 9-12 päivätupa 

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.

27.3 .......Pirjo suomi, Pirjo mäkinen, taivaan tähden!- kuoro
3.4 .........Pekka laine- mäkinen, laura Vihreäpuu, ehtoollinen
10.4 .......Virpi liirus- mäkelä, laura Vihreäpuu katupojat- kuoro 
17.4 .......marita nummelin, laura Vihreäpuu 
24.4 .......Pirjo suomi, Pirjo mäkinen taivaan tähden!- kuoro 
1.5 .........Pekka laine- mäkinen, laura Vihreäpuu, ehtoollinen
8.5 .........kimmo kajos, laura Vihreäpuu 
15.5 .......Virpi liirus- mäkelä, sari Blå, katupojat- kuoro 
22.5 .......Pirjo suomi, laura Vihreäpuu 
29.5 .......marita nummelin Pirjo mäkinen, taivaan tähden!- kuoro 
5.6 .........Pekka laine- mäkinen, laura Vihreäpuu, ehtoollinen

Teematapahtumia:
seuraa ilmoittelua ilmoitustaululla 

ja erityisdiakonian nettisivuilla.
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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  •  hämeentie 75
 www.vastuunkantajat.fi

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


