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”Auttaminen on koko seurakunnan asia”

Annie Tedder innostaa nuoria vanhusten luokse. Sivu 7
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Jani Laukkanen

suurempi joukko voisi aiheuttaa
haasteita, Paramo arvioi.
Metrokappelissa keittolounastyö alkoi kolmisen vuotta sitten
Mahdollisuus muutokseen -mission myötä. Joukko seurakuntalaisia alkoi tehdä päivittäistä tavoittavaa työtä ostoskeskuksessa.
– Kaikki on mennyt hyvin, ei
ole sellaista tunnetta, että olisi
joutunut näännyksiin.
Raija Paramo kiittelee myös
sitä, että seurakunnan pastorit Kari Korhonen ja Ari Ylitalo osallistuvat ahkerasti torstaisin
kävijöiden kohtaamisiin.
– Heillä on hyvä ja elämänläheinen tapa olla ihmisten kanssa. Se, että pastorit ovat mukana
työssä, on myös arvostuksen osoitus tiimiläisille.
– Kuulevia korvia tarvitaan
täällä paljon. On hienoa, että monenlaiset ihmiset pääsevät palvelemaan. Anneli on huippu ihmisten tavoittamisessa, minä
esimerkiksi taas olen mielelläni
keittiössä, Paramo sanoo.
Uskonasioista ei helppoa
puhua

anneli Jousila (vas.) vaihtaa kuulumisia ja jakaa Fazerin tarjoamia tuoreita leivonnaisia kahvittelijoille. raija Paramo (oik.) on keittänyt sopan, jota lusikoidaan ahkerasti.

”On tärkeää muistaa ihmisten nimet”

Diakoniassa evankeliumi välittyy
kohtaamisissa
anssi Tiittanen

anssi.tiittanen@aikamedia.fi

yksinäisyys sivuoireineen on tuttua Kontulan

A

ostarin sydämessä.

nneli Jousila
on tullut Kontulan Metrokappelille paria tuntia
ennen torstaisen
keittolounaan alkua. Vaaleasävyisessä salissa on alkamassa seurakunnan viikoittaisen arkityön kohokohta.
Tiimiläiset, kymmenkunta aktiivia, rukoilevat ensin ja pyytävät siunausta päivän keittohetkeen. Rukouksissa toivotaan, että
lounaalle tulisivat juuri ne oikeat henkilöt.
Puolen päivän aikaan tuolit kolisevat, kun väki hakee paikkojaan
pöytien ääressä. Ennen ruokailua
pidetään pieni päivätilaisuus, jossa rukoillaan ja kuullaan puhetta ja laulua.
Pian sanotaan aamen, ja kattiloiden ja leipäkorien ääreen syntyy jono. Lautaset tulevat täyteen
ruokaa. Pöytien äärestä kantau-

tuu astioiden kilinää ja rupattelua,
maittava ateria auttaa keskusteluvaihteen päälle. Verhojen raoista pilkistelevä aurinko muistuttaa
kevään puhkeamisesta.
Anneli Jousila juttelee eri ruokailijoiden kanssa, pyrkii ottamaan kontaktia mahdollisimman
moneen. Hän ei nykyisin juurikaan laita ruokaa, Jousilan työkenttää on nyt yksinäisyys.
– Minulle on sydämen asia
kohdata täällä ihmisiä, hän sanoo.
Tutkimuksen mukaan 4,3 prosenttia suomalaisista kokee olevansa yksinäisiä. Ei ole vaikea
kuvitella, että Kontulan keittolounasta nauttivista moni kokee
kuuluvansa tähän noin 200 000
ihmisen joukkoon.
Jousilalla on eräs erityistaito,
josta on hyötyä tässä työssä: hän
muistaa todella hyvin ihmisten
nimiä.
– Ihmiselle tuntuu olevan äärettömän tärkeää se, että hänen
nimensä muistetaan.
Tavanomaisen läheis- ja ystäväpiirin omistaja tuskin voi edes
ymmärtää, kuinka yksinäisestä jo
pelkkä lämmin, tervetulleeksi toivottava katse ja oman nimen kuu-

leminen tuntuvat valtavan hyvältä.
Perunoita ja vihanneksia

Metrokappelin noin sadalle hen-

kilölle katettavan ruokailun valmistelu alkaa jo edellispäivänä,
kun vapaaehtoiset tulevat keittiölle kuorimaan perunoita ja pilkkomaan vihanneksia.

Raija Paramo on yksi emännän vastuuta kantavista sopankeittäjistä.
– Keittiö riittää tämän kokoisen joukon ruokkimiseen, mutta

Metrokappeli 20 vuotta
KoNTULaN Metrokappeli Helsingissä itsenäistyi vuonna 1994
paikallisseurakunnaksi. Vuodesta 1988 se oli toiminut rukouspiirinä Helsingin Saalem-seurakunnan toimintamuotona. Rukouspiirivuosina toiminnasta olivat
vastuussa muun muassa Ensio
Hautakangas ja Veikko Pekki.
Itsenäistyneen, tuolloin noin
150-henkisen seurakunnan pastorina toimi Ilkka Salminen.
Vuoden loppuun mennessä jäsenmäärä oli noussut jo yli kahdensadan.

maailmalla ovat seurakunnan
lähettäminä olleet muun muassa Arja Ruusula, Raili Väisänen, Mirjami Ylenius sekä Anu
ja Jooram Mäkinen.
Viimeisin lähetyspanostus on
ollut Ilkka Salmisen lähteminen
Ugandan kentälle hänen jäätyään pois seurakunnan johtajan
tehtävistä. Seurakunnan johtavana pastorina toimi vuonna
2012–2013 Jyrki Palmi ja syksystä 2013 alkaen Kari KK Korhonen. Jari Päärni toimi nuorisopastorina vuosina 1999–2011,
Tarja Kujala lyhemmän jakson
pari vuotta sitten.

Lähettävä seurakunta

Keskellä Kontulaa

martti Vilpas, anssi Tiittanen

Seurakunta on ollut alusta saakka lähetyshenkinen. Kentillä

Vuosituhannen vaihteeseen
mennessä seurakunnan jäsen-

määrä oli noussut 266 henkilöön. Metrokappelin yhteydessä
on nykyisin myös etiopialaisten
ja indonesialaisten kristittyjen
ryhmä.
Seurakunta osallistui voimakkaasti Mahdollisuus muutokseen -missioon kolme vuotta sitten. Samassa yhteydessä
Ari Ylitalo aloitti seurakunnassa pastorina.
20 vuotta täyttävä Metrokappeli iloitsee siitä, että se noin
300-jäsenisenä paikallisseurakuntana toteuttaa lähetyskäskyä, tekee mittavaa lapsi- ja
nuorisotyötä, toimii aktiivisena
evankelioijana omalla alueellaan
ja pystyy ylläpitämään toimivia
tiloja aivan Kontulan ytimessä.
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Yksinäisyys astuu ihmisen elämään usein sairauden, työttömyyden, eron tai jonkin muun
haurastuttavan ajanjakson myötävaikutuksella.
– Kyllä täällä monenlaisia kertomuksia kuulee, Anneli Jousila
vahvistaa.
Yleisin ongelma on päihteet.
Niihin turvautumisen taustalla
taas on erilaisia tarinoita. Usein
tuntuu, etteivät ihmiset valitse
itse kohtaloaan.
– Monien elämänhallinta on hyvin heikkoa. Usein täällä käsitellään myös taloudellisia
vaikeuksia.
– Jos eläkeläinen elää yksin, rahat eivät tunnu riittävän tavallisen
elämän kulujen kattamiseen.
Jousila juttelee soppalautasen
äärellä ihmisten kanssa kaikesta,
mikä tuntuu luontevalta. Johtoajatuksena ovat Jeesuksen sanat
”kun olin nälkäinen, annoitte minun syödä; kun olin outo, otitte
minut huoneeseenne”.
Hän on kohdannut myös diakoniatyön kipeän haasteen: tuntuu, ettei ihmisten ole kovin helppoa puhua hengellisistä asioista,
vaikka vastuunkantajat tietysti toivoisivat, että ajatukset seurakunnan parissa kulkeutuisivat
ikuisuusasioidenkin äärelle.
– Uskonasioihin ei oikein osata tarttua. Odotan itse aina tilanteita, että voisin jotenkin välittää
viestiä.
– Joka tapauksessa haluaisin
rohkaista uskovia lähtemään työhön, jossa ihmisiä kohdataan. Uskonelämästä tulee erilaista. Ymmärtää, että evankeliumi on tarkoitettu eteenpäin vietäväksi.
Jonkin aikaa sitten Metrokappelin keittolounaalla koettiin mukava hetki. Vanhus valitteli selkävaivojaan, ja uskovat rukoilivat tilaisuudessa hänen puolestaan.
Muutaman päivän kuluttua vanhus tuli kertomaan, että vaivat olivat hävinneet.
Jumala oli vastannut rukoukseen.
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Kutsu palvelemaan
DiaKoNia tarkoittaa kristilliseen uskoon ja rakkauteen perus-

tuvaa palvelua. Raamattu toteaa Jeesuksesta, ettei hän tullut
palveltavaksi vaan palvelemaan. Samoin alkuseurakunta antoi
käytännön mallin kristillisestä palvelutyöstä.
Diakonia on erottamaton osa seurakunnan elämää. Sen tehtävänä on vastata ihmisten tarpeisiin, hätään ja kärsimykseen.
Diakonia merkitsee myös kristittyjen yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta. Suurimman huomion kohteena ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.
Nykymuotoinen diakonia syntyi Saksassa 1800-luvun puolivälissä. Suomeen ensimmäinen diakonialaitos perustettiin
vuonna 1867. Uudenaikainen kirkon palvelutyö lähti maassamme liikkeelle diakonissalaitoksista, joista se laajeni 1900-luvun
alussa seurakuntiin. Diakonissalaitokset toimivat merkittävinä
edelläkävijöinä suomalaisen sairaanhoidon ja sosiaalityön kehittämisessä.
Ensimmäinen suomenkielinen diakoniatyön oppikirja julkaistiin vuonna 1938. Jatkosodan aikana jokaiseen
Suomen evankelisluterilaiseen seurakuntaan päätettiin
perustaa diakoniatyöntekijän virka. Maamme evankelisluterilaisessa kirkossa diakonia on vakiintunut vuosikymmenien aikana kiinteäksi osaksi seurakuntien
toimintaa.

Diakoniahanke
on alkanut kantaa
hyvää hedelmää.

Kirkon diakoniatyöntekijöitä kouluttaa nykyisin Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Toiminta on yhteiskunnallisesti arvostettua. Yksi tunnetuimpia esimerkkejä tästä on vuosittainen
Yhteisvastuukeräys. Vaikeuksissa olevat ihmiset – ylivelkaantuneet, maahanmuuttajat, lapset, sairaat ja vanhukset – saavat
elämäänsä apua keräyksen kautta. Siksi diakoniaa arvostetaan
myös niiden kansalaisten keskuudessa, jotka suhtautuvat muuten kirkon oppeihin kriittisesti.
Monet eri järjestöt harjoittavat diakoniaa, vaikka toiminnan
nimitykset ja muodot voivatkin vaihdella. Myös maamme helluntailiikkeessä on tehty mittavaa diakoniahenkistä työtä jo vuosikymmenien ajan. Diakonian käsite on kuitenkin ymmärretty
helluntaiseurakunnissa usein liian kapea-alaisesti. Toiminnan
organisointi on jäänyt epämääräiseksi eikä siihen siunattujen
diakonien arvostus ole ollut Uuden testamentin edellyttämällä tasolla.
Hyvä Sanoma ry ja Iso Kirja -opisto ovat nyt kiinnittäneet ansiokkaasti huomiota diakoniatyön kehittämistarpeisiin sekä siinä toimivien koulutukseen.
Lahden Talvipäivillä 2013 käynnistetty diakoniatyön kehittämishanke on alkanut kantaa monissa seurakunnissa hyvää hedelmää. Myös
nuoret ovat innostuneet vapaaehtoisesta palvelutyöstä.
Monet tämän teemanumeron artikkelit kertovat helluntailiikkeen
uudistuvasta diakoniasta. Ne ovat
rohkaiseva viesti diakoniatyön uusista askelista.
Leevi Launonen

Mitä kuuluu diakoniahankkeelle?

on tukenut viime vuosina aktiivisesti helluntaiseurakuntien diakoniatyötä. Tähän yhdistys on saanut täydentävää osaamista yksittäisiltä seurakunnilta ja toisilta Hyry-yhteisöiltä.
Merkittäväksi taitekohdaksi diakoniatyön kehittämisessä muodostui helluntaiherätyksen Talvipäivillä 2013 toteutettu
diakonian teemapäivä.

miselle. Yleisesti arvioiden seurakuntien
diakoniatyössä on tapahtunut myönteinen
käänne. Diakonian laajat mahdollisuudet
on tunnistettu ja tahtotila toiminnan kehittämiseksi on parantunut. Yksi esimerkki tästä on sekin, että viime syksynä aloitetulle Ison Kirjan diakoniapolulle osallistui
yli 30 seurakuntien lähettämää opiskelijaa.
Kuuden viikonlopun koulutus päättyi pari
viikkoa sitten, ja opiskelijoiden palaute oli
erinomainen.
– Hyvänä uutisena on pidettävä myös
sitä, että monissa seurakunnissa diakoniatyö on järjestäytynyt omaksi työmuodoksi
ja toimintaa on muutenkin päivitetty ajan
tasalle.

Missä vaiheessa helluntaiseurakuntien
diakoniatyön kehittäminen on tällä hetkellä, Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja Janne Lahti?
– Vaikka helluntaiseurakunnilla ei ole
yhteisesti hyväksyttyä hanke- ja toimintasuunnitelmaa, olemme yhdistyksenä luoneet edellytyksiä paikallisten seurakuntien
diakoniatyön käynnistämiselle ja kehittä-

Mitkä ovat seuraavat käytännön askeleet diakoniatyön tukemisessa?
– Olemme käynnistäneet alueittain diakoniatyön Nostepäivien järjestämisen. Ensimmäinen niistä järjestettiin maaliskuussa Seinäjoella. Nostepäivän tarkoitus on
avata diakoniatyön perusteita ja antaa välineitä työn kehittämiseksi seurakunnassa.
Samankaltaisia päiviä pidetään eri puolilla

HyVä SaNoma ry

Suomea yhteistyössä seurakuntien kanssa. Toivomme, että seurakunnat lähettäisivät useita edustajia mukaan näihin tapahtumiin.
– Toinen tärkeä käytännön askel on, että
seurakunnat nimeäisivät diakoniatyöhön
yhdyshenkilön. Suurissa seurakunnissa
olisi hyvä löytää oma vastuuhenkilö myös
vammaistyölle. Yhdyshenkilöiden nimeäminen auttaa kohdentamaan diakoniaan
liittyvää tiedottamista ja yhteistyöverkoston rakentamista.
(rV)

Diakoniatyössä
on tapahtunut
myönteinen
käänne.

