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T e olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kät-
kössä, jos se on ylhäällä vuorella.

Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan 
alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille 
huoneessa oleville.

Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he nä-
kisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on 
taivaissa. (Matt 5:14-16)

H aluatko olla valo? Oletko kuin kaupunki vuorella? 
Loistatko? Omia tekoja ehkä ei halua näyttää muil-

le esimerkkeinä. Se mitä Jumala auttaa meitä saamaan ai-
kaan on toinen asia. Tämäkin vuosikertomus puhuu sii-
tä, mitä Jumala on halunnut. Se puhuu siitä hyvästä, johon 
rakkaus on johdattanut. Se puhuu Jeesuksesta.

Kirkko Helsingissä on päättänyt keskittää voimavaran-
sa niin että eniten pidetään huolta niistä jotka kärsivät ja 
joita muut evät auta. Näin Jeesuskin teki. Perhekriiseissä 
olevia, kuolemansairaita, nälkää näkeviä…

T oivomme, että saamme muutosta aikaan. Toivomme, 
että pystymme auttamaan. Mutta toivomme myös 

muutosta omissa sydämissämme ja suunnitteluprosessis-
sa. Toivomme, että kirkko saisi olla kirkko ihmisten kes-
kellä niin, kun Jumala on sen alun perin tarkoittanut. Tä-
mä on strategiamme. 

Y hteinen seurakuntatyö ja Helsingin seurakunnat pal-
velevat helsinkiläisiä eri tavalla. Pyrimme siihen, et-

tä voisimme tulevaisuudessa olla yhä vahvempi ja vaikut-
tavampi tekijä helsinkiläisten arjessa. 

F ör den som vill vara ljus och som vill synas, så finns 
det flera alternativ. Man kan försöka blåsa ut andras 

ljus för att det egna ljuset skall lysa så mycket klarare. För 
kyrkan i Helsingfors är detta inget alternativ. Vi vill tän-
da ljus där det råder mörker. Vi vill leda mänskor till de 
plaster där de hungriga kan få mat, de sjuka få tröst och 
de som mår dåligt kan få hjälp. Sådana ljus tjänar helsing-
forsarna bäst, tror vi. Det är vår strategi.

STEFAN FORSÉN
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTAJA
DIREKTÖR FÖR GEMENSAMT FÖRSAMLINGSARBETE

Esipuhe
HELSINKILÄISEN ELÄMÄSSÄ MUKANA 

Maailman valo

Viime vuosina olemme kehittäneet toimintaamme 
merkittävästi. Moni työntekijämme on kehittänyt työ-
otettaan esimerkiksi palveluja muotoillen eli palvelu-
ja ja toimintoja on kehitetty yhdessä asiakkaiden ja yh-
teistyökumppaneiden kanssa. Ne ovat johdattaneet en-
tistä tarkemmin sen äärelle, mitä helsinkiläiset oikeasti 
tarvitsevat. Palvelumuotoilukoulutukseen osallistuneet 
ovat suorittaneet tuotekehitystyön erikoisammattitut-
kinnon oppisopimuskoulutuksena.

Toimintakulttuurin muutoshankkeissa on jaettu yh-
teensä 13 suurempia summiltaan 16 000–250 000 
euron suuruisia pottirahoja ja yhteensä 26 pienempiä 
summiltaan noin 1000–10 000 euron suuruisia spons-

sirahoja. Näiden hankkeiden tuli sopia toimintakulttuu-
rin muutoslinjauksiin. Monessa rahoitetussa hankkees-
sa oli käytössä palvelumuotoilun menetelmät.

Yhteinen seurakuntatyö kehitti yhdessä seurakun-
tien kanssa pottirahoituksella vapaaehtoistoimintaa, 
uskontodialogia, taloudellista tukitoimintaa, yhteisöl-
listä kahvilaa, kirkkoa suojapaikkana, pelikoneiden 
hankintaa ja digitaalisia sovelluksia.

Sponssirahoituksella kehitettyjä yhteisen seurakun-
tatyön ja seurakuntien yhteistyöhankkeita oli puoles-
taan pyhä boksit, kristillinen meditaatio ja terve arki. 
Näistä kaikista hankkeista voit lukea lisää tämän vuo-
sikertomuksen sivuilta.
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Tuemme helsinkiläisiä jo ennen heidän syntymäänsä. 
Raskaana olevat äidit tai lasta toivovat saattavat kohdata sairaalapapin. 

Järjestämme myös ryhmiä yksin lastaan odottaville äideille.

HELSINKILÄISEN ELÄMÄSSÄ MUKANA 

kaikissa elämän 
vaiheissa

1 Piispa Teemu 
Laajasalo vihki 
Uuden lasten-
sairaalan kappelin 
6.12.2018.

2 Uudessa lasten-
sairaalassa lapset 
valmistautuvat 
leikin avulla 
tuleviin hoitoihin.

3 Paula Pulkkinen 
ja Satu Laakso 
soittavat ja laula-
vat lasten kanssa 
Uudessa lasten-
sairaalassa.

1

32
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JOULUSEIMET 
KESKUSTAN IKKUNOISSA
Aleksanterinkadulla on ollut seiminäyttely jo kah-
denkymmenen vuoden ajan. Näyteikkunoihin oli 
tuotu aiempien vuosien suosikkiseimiä. Helsinki-
seimi oli esillä Helsingin kaupunginmuseon aulas-
sa — kaupungin konservaattorit kunnostivat seimen, 
jolloin se oli esillä usean vuoden tauon jälkeen. Italia-
laistaustaisen vapaaehtoisen Adelia Waden strömin 
rakentama seimi liikkuvine ihmisineen ihastutti 
Kampin kappelin vierailijoita. Jouluseimet.fi-sivus-
to kertoi myös eri kirkoissa sijaitsevista seimistä.

TUKENA LASTA ODOTTAVILLE
Sairaalapappi on perheen tukena usein jo vauvan odotus-
aikana silloin, kun raskauteen liittyy tavallista enemmän 
huolta ja monenlaisia kysymyksiä: kun toivottu raskaus ei 
alakaan odotetusti ja joudutaan turvautumaan hedelmöi-
tyshoitoihin, kun raskaudenaikaisissa sikiötutkimuksissa 
havaitaan jotain poikkeavaa ja vanhemmat ovat vaikean 
päätöksen edessä. Hän auttaa, kun jostain syystä raskaus 
vaatii seurantaa sairaalassa, esimerkiksi vauvan ennenai-
kaisen syntymän uhatessa. 

Joskus raskaus keskeytyy tai joudutaan keskeyttämään, 
tai vauva kuolee kohtuun yllättäen, lähellä laskettua aikaa. 

Sairaalapappi tukee kriisissä olevia vanhempia hei-
dän elämäntilanteessaan ja keskellä kipeitä kysymyksiä: 
”Miksi meille kävi näin?” ”Voinko koskaan saada anteek-
si Jumalalta — tai lapseltani, jonka elämän jatkumisesta 
jouduin päättämään?” ”Mitä tein väärin, mistä meitä ran-
gaistaan?” Sairaalapappi toimittaa myös sikiöaikana kuol-
leiden vauvojen hautaansiunaamisia ja hyvästelyhetkiä. 

Tapaamiset ja keskustelut vanhempien kanssa jatkuvat 
toisinaan hyvinkin pitkään vielä tapahtuneen jälkeenkin.

Erityisnuorisotyö Snellu järjesti vertaistukiryhmän yk-
sin lastaan odottaville aikuisille sekä äiti - vauva -ryhmän. 
Osallistujat jakoivat odottamiseen ja vauvan kanssa elä-
miseen liittyviä kysymyksiä muiden samassa elämänti-
lanteessa olevien kanssa. Monilla oli yhteinen kokemus 
esimerkiksi asumisen kalleudesta pääkaupunkiseudulla. 
Ryhmäläiset pohtivat omaa vanhemmuutta ja toiminta tu-
ki suhdetta omaan vauvaan.

UUSI LASTENSAIRAALA 
AVAUTUI SYYSKUUSSA 
Sairaalapappi on monin tavoin perheiden tukena. Joskus 
sairaalapappi kastaa lapsen ennen leikkausta. Hän kes-
kustelee lasten ja vanhempien kanssa kahden kesken ja 
käy henkilökunnan kanssa debriefing- eli purkukeskus-
teluja. Hän osallistuu myös hoitoja koskeviin eettisiin kes-
kusteluihin. Silloin tällöin sairaalapappi siunaa kappelis-
sa lapsen hautaan tai pitää rukoushetken lapsen kuoltua. 

Jotkut lapset ovat sairaalassa vuosia tai koko elämänsä. 
Sairaalassa olevilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatuksen 
ja sen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hy-
vinvointia sairaalaolosuhteissa. Uudessa lastensairaalas-

sa toimii leikki- ja nuorisotoiminnan yksikkö, johon Yh-
teisen seurakuntatyön lastenohjaaja ja varhaiskasvatuk-
sen opettaja työssään tiiviisti liittyvät. Lasten ja perheiden 
kohtaamisten kautta rakentuvat lapsen tilanteesta lähte-
vät tavat toimia.

Lastensairaalan kappeli vihittiin 6.12. Kappelissa on 
mahdollisuus järjestää erilaisia toimituksia ja tapahtu-
mia. Kappeli on avoin kaikille erilaisille katsomuksille ja 
tarjoaa perheille ja henkilökunnalle mahdollisuuden hil-
jentymiseen.

Uskontodialogipappi keräsi kappeliin joulukuussa us-
konnollista kirjallisuutta useista eri katsomuksista. Nyt 
kappelin hyllystä löytyy esimerkiksi Koraani ja Bhaga-
vadghita.

TAVOITTEELLISEN VARHAIS-
KASVATUKSEN TUKENA
Seurakuntien yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma il-
mestyi vuonna 2018. Sen tavoitteena on luoda seurakun-
nallinen toimintakulttuuri, jossa lapsi nähdään aktiivise-
na oppijana ja osana koko seurakuntaa. Oppiminen on ko-
konaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla ja kaiken aikaa.

Tuemme myös kaupungin varhaiskasvatuksen työnte-
kijöitä. Keskeisintä on antaa tukea päiväkotien, perhepäi-
vähoidon, leikkipuistojen ja kerhotoiminnan katsomus-
kasvatukseen. Seurakuntien varhaiskasvattajat toimivat 
alueellisessa yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen 
työntekijöiden kanssa.

700
osallistujaa

KAHDESSA 
PIENELLE PARASTA 

-VAUVOJEN KONSERTISSA

700
osallistujaa

SACRED MUSIC 
HELSINKI -LASTEN 

KONSERTTITAPAHTUMASSA

741
osallistujaa

KOLMESSA 
LASTEN KIRKKO SOIKOON 

-KONSERTISSA 

yhteensä noinnoin
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FADDERDAGEN — KUMMIPÄIVÄ
Tillsammans med Helsingfors finska och svenska 
församlingar vill vi uppmuntra faddrar att på ett 
enkelt och vardagsnära sätt spendera tid tillsam-
mans med sina fadderbarn. I samarbete med bland 
annat Kart’ in carting-banan, Allas Seapool och Na-
tionalmuseet erbjöd vi därför en mängd roliga akti-
viteter och lågtröskel utflyktsmål som faddrar och 
fadderbarn kan upptäcka tillsammans. Fadderda-
gen, som nu arrangerades för andra gången gav 
synlighet åt det kristna fadderskapet och lärde oss 
mera om hur vi kan utveckla samarbetet med olika 
aktörer i Helsingfors.

MUSTASAARESSA UUSIA ONNISTUMISIA
Kummipäivä 3.6. aloitti Mustasaaren kesän. Noin 300 kä-
vijää osallistuivat lauluhetkiin suomeksi ja ruotsiksi, tu-
tustuivat kanoihin ja kaneihin ja nauttivat saaren lounasta. 

Saaren viikoittaisista saunavuoroista tuli suosittuja.
Lapsille tuli mahdollisuus vuonna 2018 viettää saarella 

synttäreitä. Saarisynttärit-pakettiin kuuluivat lauttamat-
kat, aarteenetsintää ja synttärivieraille suunnatut omat 
herkut. 

Saaren luonto, lampaat ja muut eläimet, sunnuntai-
brunssit sekä jättimäiset korvapuustit olivat Mustasaaren 
kestosuosikkeja. Lämmin kesä uuvutti kävijöitä ja sai si-
nilevän kukoistamaan rannassa.

perheiden 
parissa

Tuemme monenlaisia perheitä. 
Olemme mukana seurakuntien ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämässä 
helppoa matalan kynnyksen Kummipäivää 

lapsiperheille ja heidän kummeilleen. 
Tuemme vanhempia monissa erilaisissa 

parisuhteiden haasteissa.
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44%
miehiä

PERHENEUVONNAN 
ASIAKKAAT 2018

867
naista ja miestä

47%
30–39-vuotiaita

30%
40–49-vuotiaita

SATEENKAARI-
PERHEIDEN LEIRI
Erityisnuorisotyö Snellu järjesti tunne-
keskeisen parisuhdeleirin sateenkaa-
ripareille. Monet leiriläiset kokivat sel-
laista osallisuutta, jota he eivät olleet 
tunteneet koskaan aiemmin. He saivat 
puhua omista asioistaan turvassa.

PERHEIDEN JA 
PARISUHTEIDEN TUKENA
Seurakuntayhtymän perheneuvon-
nan palveluille on suuri kysyntä. Asi-
akkaaksi pyrkiviä on huomattavasti 
enemmän kuin pystytään vastaanotta-
maan. Esimerkiksi marraskuussa 2018 
perheneuvontaan tuli lähes 130 uutta 
yhteydenottoa, joista 20:lle jonottaval-
le asiakkaalle pystyttiin antamaan ai-
ka. Jotta pystyisimme entistä parem-
min vastaamaan helsinkiläisten tar-

7523
pari-, yksilö ja perhe-

neuvottelua.

Vuonna 2018 käytiin

1 Mustasaaren 
lampaat olivat 
lapsivieraiden 
suosikkeja.

2 Indonesialainen 
ryhmä tanssi 
Mustasaaren 
nurmella.

3 Mustasaaren 
kappelissa jär-
jestettiin har-
tauksia Ossi-
Oravan kanssa.

4 Lapsimessuilla 
kohtasimme lap-
sia ja perheitä. 
Päivystimme 
yhteistyössä 
Nuori Kirkko ry:n 
kanssa.

peeseen, päätimme lisätä perheneu-
vonnan resursseja. Töölön seurakun-
ta palkkasi kaksi uutta määräaikaista 
perheneuvojaa. 

Loppuvuodesta alkoi kymmenel-
le seurakunnan pastorille ja diakonia-
työntekijälle suunnatun perheneuvon-
tatyön koulutuksen käynnistely. Uu-
det osaajat tekevät jatkossa perheneu-
vontatyötä 20–50 % työajastaan kun-
kin seurakunnan päätöksen mukaises-
ti ja seurakuntien omissa tiloissa. Asi-
akkaat tulevat Helsingin seurakuntien 
perheneuvonnan yhteisen ajanvarauk-
sen kautta.

Suosittu Parisuhdeneuvola ja Rak-
kauden ammattilaiset -blogi on ollut 
käytössä vuoden 2018 alusta. Uusi pal-
velu on kerännyt jo huikeat 400 000 
sivulatausta. Tässä hankkeessa on ollut 
mukana parisuhdeasiantuntija Helsin-
gin perheneuvonnasta.

3 4



LEKHOLMEN — SOMMARPARADIS
På Lekholmen står verksamheten för unga i centr-
um, men under sommaren 2018 satsade man på att 
utnyttja holmen mer mångsidigt med att även er-
bjuda besöksmöjligheter för vuxna. Holmen är ett 
lättillgängligt och förmånligt utflyktsmål för de 
stadsbor som inte har sommarstuga eller möjlighet 
att resa från stan, där det finns möjlighet till bastu, 
simning, dagliga andakter och grillning. 

Satsningen på att välkomna vuxna till Lekholmen 
förverkligades på flera olika sätt. Olika grupper in-
om församlingarna och samfälligheten erbjöds möj-
ligheten att komma ut över en kväll och fick hjälp 
med att koordinera sitt program.
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kouluikäisten
 parissa

Kutsumme kymmenvuotiaat perheineen ja kummeineen 
Linnanmäelle juhlimaan täyskymppiä. Tuemme, ohjaamme ja 

innostamme seurakuntia pelien ja videoiden parissa.

1 Toukokuun lopussa tuhannet kymmenvuotiaat per-
heineen täyttivät Linnanmäen. Laitteissa kieppumi-
sen lisäksi he esimerkiksi pelasivat onnenpyörää ja 
osallistuivat erilaisiin seurakuntien työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten järjestämiin visailuihin.

2 Seurakuntien verkkotyön kautta kahdessa seurakun-
nassa alkoi koululaisten pelikerhot. Niissä käytettä-
vät pelikoneet hankittiin toi-minnan kehittämiseen 
suunnatulla rahalla. Kerhoissa on mukana vapaaeh-
toisia. 

3 Kehitysvammaisten rippikoulussa toimitaan työpa-
reina.

4 Seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset valmisti-
vat tuhansia hattaroita Tubecon2018 -tapahtumassa.

1

43

2
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nuorille 
vaikutusmahdol-

lisuuuksia

NUORTEN PARLAMENTTI 
HUOPALAHDEN ROVASTIKUNNASSA
Nuorten parlamentin tavoitteena on nuorten osal-
lisuuden ja välittömän vaikuttamisen mahdollis-
taminen. Nuoret valitsevat vaaleilla kuusi nuorten 
parlamentin jäsentä, jotka suunnittelevat nuoriso-
työn ja kasvatustyön ohjelmaa. Tuemme Nuorten 
parlamentin työtä, jota tehdään yhteistyössä ro-
vastikunnan seurakuntien kanssa.

Pohdimme myös muita keinoja, miten nuoret 
voisivat vaikuttaa jo meneillä olevaan toimintaan 
sekä leirien ja muiden tapahtumien suunnittelun 
koko prosessiin. Tuemme seurakuntien nuoriso- 
ja kasvatustyötä ja tavoitteenamme on saada nuo-
risoparlamentteja ympäri kaupunkia.
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PRIDE-VIIKOLLA järjestimme su-
kupuolivähemmistöihin kuuluville nuo-
rille tilaisuuden, jossa oli ohjelmassa 
keskustelua ja askartelua. Ohjelmassa 
oli myös parisuhdeluento ”Sutinaa suh-
teessa”, joka keskittyi tunnekeskeiseen 
parisuhteen vuorovaikutukseen. Mo-
ni sai sieltä uusia näkökulmia ja työka-
luja parisuhteen tunneyhteyden korjaa-
miseen.

Yhteisen seurakuntatyö oli laajem-
minkin mukana Pride-viikon tapah-
tumissa. Hankimme rekan kulkuee-
seen sekä ilmapalloja jaettavaksi. Jaoim-
me iloisen värisiä krusifikseja Puisto-
juhlassa. Teltalla oli päivystäjiä monis-
ta pääkaupunkiseudun seurakunnista ja 
kumppanuusverkostoista.

Syksyllä Erityisnuorisotyö Snellu jär-
jesti keskusteluryhmän sukupuoltaan 
pohtiville ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluville nuorille. Tapaamisissa he kes-
kustelivat sukupuolesta, sukupuolen ko-
kemisesta, kaapista ulos tulemisesta ja 
ympäristön reaktioista.

NUMEROITA
 SNELLUSTA

Saapas-toiminnassa 
partioivat kohtasivat 

yhteensä 

1689 
nuorta, jotka olivat 

14–18-vuotiaita.

Nuoria kohtasi 

32 
Saapas-vapaaehtoista.

6966 
asiakaskontaktia 

kasvotusten, puhelimessa 
ja netissä.

24 
eri tavoin työllistettyä 

nuorta

LEHTISAAREN 
NUORISOKOTI
Lehtisaaren nuorisokoti on turval-
linen, kodinomainen, ammatillisen 
kasvatuksen ja huolenpidon paik-
ka 12–18-vuotiaalle huostaanotetulle 
nuorelle. Siellä asuu 12 nuorta.

Nuorisokodin henkilökunta tukee 
nuoren koulutusta, itsenäistymistä, 
arjen elämän taitojen oppimista sekä 
tarpeellisten tukipalveluiden hank-
kimista. 

PALVELUOPERAATIO SAAPAS 
päivysti perjantaisin 33 kertaa sekä 
vappuna että koulujen päättymispäivi-
nä. He osallistuivat myös Wknd-festi-
vaaleille Hietsussa, jossa heillä oli sel-
viämisasema. Kaduilla ja festareilla saa-
paslaiset juttelivat nuorten kanssa. 

VANKILATYÖ
Järjestimme viikoittain 15–20-vuoti-
aille tutkintavangeille avoimen kes-
kusteluryhmän Vantaan vankilassa. 

Helsingin vankilassa kokoontu-
neessa kasvuryhmässä Snellun työn-
tekijä ja sosionomiopiskelija pohtivat 
nuorten kanssa omaa kasvutarinaa, 
ihmissuhdeverkostoa, eettisiä kysy-
myksiä hyvän ja pahan välillä, risti-
riitojen ja konfliktien ratkaisutaitoja 
sekä omia vahvuuksia ja niiden vah-
vistamista. 

Snellulaiset tapasivat nuoria myös 
koevapauden aikana. Muutama nuo-
ri on ollut yhdyskuntapalvelussa tai 
työkokeilussa Snellu Caféssa. 

Erityisnuorisotyö tukee myös van-
kien omaisia ja läheisiä esimerkik-
si tapaamisilla Vantaan vankilan por-
teilla. (Kuva alla.)
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SNELLU CAFÉ WASTE 
& FEAST AVAUTUI
Snellu Café Waste & Feast avautui 
keväällä Itäkeskukseen Matteuk-
senkirkolle. Ravintolassa työsken-
telee kaksi kokopäiväistä työnteki-
jää sekä työllistettyjä nuoria. Syr-
jäytymisvaarassa elävät nuoret ko-
kivat, että työskentely on nostanut 
heidän itsetuntoaan, itseluottamus-
ta ja voimavaroja. Kahvilassa työs-
kentelee myös Stadin ammattiopis-
ton opiskelijoita 4–6 kuukauden ajan 
työharjoittelussa sekä keittiössä että 
ruokasalin puolella.

”Joskus vuosi sitten en olis ikinä 
kuvitellut jaksavani, mitä nyt jaksan 
tai pystyväni siihen, mihin nyt pys-
tyn. Mä kannustaisin kaikkia syr-
jäytymisvaarassa olevia antamaan 
tämmöiselle jutulle mahdollisuu-
den. Vaikka ei olis just se oma ala, 

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä ihminen on taitekohdassa. Jos opiskelu- tai työpaikkaa 
ei löydy, on syrjäytymisvaara lähellä. Kohtaamme myös eri oppilaitoksissa 

opiskelevia ja työtä tekeviä ja tuemme heitä eri elämäntilanteissa.

Tuemme 
aikuisuuden 
kynnyksellä

70 % 
Snellu Café Waste & Feastin 
lounaiden aineksista tulee 
ruokahävikistä. Päivittäin 

hävikkiauto tuo leipää, 
hedelmiä, vihanneksia, 

salaattia ja yrttejä

80–90 
ihmistä ruokailee 

ravintolassa päivittäin

niin aina tästä saa jotain”, työllistet-
ty nuori kertoo.

Kahvila on ollut tärkeä myös asi-
akkaille. Monet heistä ovat pienitu-
loisia ja yksinäisiä. Heillä on suu-
ri kohtaamisen ja keskustelun tarve, 
joka on helpottunut lounaan yhtey-
dessä. Monille diakoniavaroin tuet-
tu lounas on tärkeä.

”Syöminen täällä monipuolistaa 
arkeani monella tavalla: saan moni-
puolisen ja terveellisen lounaan, jol-
laista en kotona tekisi, saan tavata 
tuttavia ja olen tutustunut uusiinkin 
ihmisiin. Aina on joku, jolle jutella. 
Niin helposti tulisi vain jäätyä ko-
tiin, jos ei olisi päättänyt tulla tän-
ne”, asiakas kertoo.

Snellu Café Waste & Feastissä 
ruokailee viikoittain 400–500 eri 
elämäntilanteissa olevaa ihmistä 
ympäri kaupunkia.



UNGA VUXNA RÅDET FÖDDES UNDER EN LÖRDAGSBRUNCH
I slutet av verksamhetsåret samlades unga vuxna 
för en lördagsbrunch och mellan croissanttuggor-
na och kaffedoften beslöt deltagarna att starta ett 
unga vuxna råd. Syftet med rådet är att unga vux-
nas röst och längtan bättre ska bli hörd. Vilken slags 
verksamhet vill de delta i och vilken roll vill de ta 
i församlingen? Hur kan vi välkomna studerande 
till en församlingsgemenskap och var kan man hit-
ta sin plats om man ”vuxit ur” ungdomsverksamhe-

ten? Hur kan vi hjälpa dem som flyttar från en an-
nan ort att hitta en församlingsgemenskap i sin nya 
studiestad? Bland andra dessa frågor kommer rådet 
att grubbla på. I rådet sitter representanter från al-
la tre svenska församlingar, från de svenska hög-
skolorna, anställda-representanter och studentpräs-
ten. Brunchträffarna över församlingsgränserna vi-
sade sig också vara ett lyckat koncept och kommer 
att fortsätta 2019!
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HELSINKILÄISTEN 
ELÄMÄSSÄ — 
OPPILAITOKSISSA
Merkittävintä oppilaitostyössä oli 
Suomen historian toiseksi suurim-
massa koulutuspoliittisessa muutok-
sessa, ammatillisen koulutuksen re-
formissa tukeminen. Oppilaitospas-
tori tarjosi henkilöstölle keskuste-
luapua, jolloin työssä jaksaminen ja 
elämän merkityksellisyys tuli esille.

Kaikki oppilaitospastorit työsken-
televät suurimmaksi osaksi oppilai-
toksissa.

Oppilaitospapit tiivistivät yhteis-
työtä seurakuntien kanssa. Esimerk-
kejä uudenlaisesta yhteistyöstä ovat 
kirkkoherrojen vierailut seurakunnan 
alueen oppilaitoksissa, riparin kerta-
usharjoitukset aikuisille, arkiretriitti, 
Kauneimmat joululaulut -tapahtumat 
sekä seksuaali- ja sukupuoli-identi-
teettiin liittyvät ryhmät ja leirit.

1 Yhteisen seurakuntatyön työntekijöillä oli 
merkittävä rooli seurakuntavaalien kam-
panjan organisoinnissa. Seurakuntavaalien 
aikaan neljällä kampuksella oli ennakkoää-
nestyspaikka. Äänestäjiä oli useita satoja.

2 Seurakuntien talon kellariin valmistui video- ja äänitysstudio. 
Se tarjoaa kuvaus- ja editointiapua viestintään. Studiossa ääni-
tetään viikoittain Valopäät-podcast, jossa vieraiden kanssa on 
pohdittu ajankohtaisia asioita syvällisesti pohtien — maahan-
muuttajien kysymyksiä, ihmisarvoista työtä ja tekoälyä.
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DIAKONIAN KÄRKIHANKKEET
Helsingin diakoniatyössä on kehitetty viime vuosina 
uutta tekemisen tapaa, joka pohjautuu tämän ajan tar-
peisiin ja helsinkiläisen elämään. Vuoden 2017 
alussa käynnistynyt toimintakulttuu-
rin muutokseen liittynyt diakonian 
kärkihanke oli nimeltään Hel-
sinkiläisen matkakumppanina. 
Tavoitteena oli aiempaa pa-
remmin olla tukemassa hel-
sinkiläistä osalliseksi, ak-
tiiviseksi kaupunkilaiseksi 
ja tarjota hänelle mielekästä 
tekemistä.

Kärkihanke koostui yhdek-
sästä hankkeesta, jotka ovat 
elintarvikeavun uudistami-

Tukea 
kaiken ikäisille 
helsinkiläisille 

Helsinkiläisten tuen tarve ei aina katso ikää. Olemme etsineet niitä helsinkiläisiä, jotka 
eniten tarvitsevat tukea. Tuemme myös sairaaloiden potilaita, palvelukeskusten 

asukkaita, heidän läheisiään ja heidän kanssaan työskenteleviä ihmisiä.

nen, Waste & Feast Snellu Cafe, diakonian taloudellisen 
tukitoiminnan kehittäminen, varustamot, Raha-asianeu-
vonta Rari, vapaaehtoistoiminnan yhteisen koordinoinnin 

kehittäminen, kirkko suojapaikkana, 
diakonian vaikuttaminen ja työt-

tömien tukeminen. Lisäksi suun-
nitteilla ovat hankkeet diakoni-
an digitalisaatiosta sekä ylisu-
kupolvisen syrjäytymisen kat-
kaisemisesta. 

Keskeistä hankkeissa oli uu-
den toimintatavan muotoutumi-
nen yhdessä tekemisen työot-
teella seurakunnissa, yhteisessä 
diakoniassa ja yhteistyökumppa-
nien kanssa.
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1 Toivon päivänä 
viihdyttiin 
ulkona.

2 Kahvikärryn 
kanssa Vaasan-
aukiolla.

VAHVEMPAA VAPAA-
EHTOISTOIMINTAA 
Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin 
kehittämisen päämääränä on helpot-
taa kaupunkilaisten ja seurakuntalais-
ten liittymistä kirkon vapaaehtoistoi-
mintaan. 

Hankkeen tarkoitus on tarjota seura-
kunnan työntekijöille nopeampaa ja laa-
ja-alaisempaa palvelua sekä ajantasai-
sempaa tietoa ja parempia työvälinei-
tä vapaaehtoistoiminnan organisoin-
tiin. Hankkeen tuloksena vapaaehtoiset 
ja sellaisiksi haluavat löytävät helpom-
min sopivaa ja mielekästä tekemistä se-
kä saavat monipuolisempaa koulutusta 
ja enemmän tukea tehtäväänsä. 

 
TYÖ LUO OSALLISUUTTA 
Heikossa työmarkkina-asemassa olevi-
en tukemiseen oli Yhteisessä diakonias-
sa kaksi hanketta. 

Työtä kohti -hanke tarjoaa seurakun-
nille ja yksiköille tukea ja tietoa työllis-
tämiskysymyksissä. Hankerahalla on 
solmittu kaikkiaan 77 määräaikaista 
työsuhdetta. Seurakuntien motivaation 
ja tiedon karttumisesta kertoo se, että 
uusia sopimuksia tehtiin vuonna 2018 
huomattavasti aiempaa enemmän. Moni 
työllistetty on siirtynyt eteenpäin koulu-
tukseen ja työelämään. 

Kykyportaat on Euroopan Sosiaalira-
haston tuella toteutettava hanke, joka 
tarjoaa työkokeilupaikkoja ja ohjausta 
alle 30-vuotiaille työelämän ulkopuolel-
la oleville sekä Voimavaravalmennusta 
työttömille. 

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARE
För närståendevårdare ordnades det för första gång-
en i Helsingfors en svenskspråkig Öppna dörrar-kurs i 
samarbete med Folkhälsan. Syftet med kursen var att 
stöda närståendevårdare att reflektera över sin livs-
situation, uppmuntra dem att bli aktiva aktörer i sina 
egna liv, öka välbefinnande och att hjälpa dem i vik-
tiga frågor gällande samhällsservice och öka färdig-
heter i omsorgsarbetet. Närståendevårdarna erbjöds 
möjlighet att diskutera förändringar i det personliga 
livet och få kamratstöd genom diskussioner tillsam-
mans med andra i motsvarande situation. Utvärdering-
en av kursen var enbart positiva omdömen i svaren och 

en av deltagarna skrev om vilken nytta kursen haft: 
”Kursen bar mig genom hösten, och jag började få me-
ra krafter...”. 

Projektet ”Där nöden är störst — diakoni på svenska” 
har som målsättning att sprida cable-metoden det vill 
säga Community Action Based Learning for Empower-
ment i Borgå stift, Det är frågan om ett samarbetspro-
jekt mellan församlingarna Johannes, Matteus och Pet-
rus. Cable-metoden är en resursförstärkande process 
vars syfte är att öka positiv delaktighet, låta deltagar-
na utforska sina dolda styrkor och att som grupp upp-
täcka samt förbättra det egna samfundet.
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3 Hermannin diakoniatalon ruokailu liittyi 
vuonna 2018 Waste & Feast -ketjuun.

TUKEA HAAVOITTUVASSA 
ASEMASSA OLEVILLE
Erityisdiakonian keskuksena on 
Hermannin diakoniatalo Hämeen-
tien varrella. Se liittyi vuonna 2018 
Waste & Feast -ketjuun. Talon Café 
Hermanni tarjoaa sekä aamupuu-
roja että diakonialounaita. Talos-
ta on tullut julkinen olohuone, jossa 
viihdytään, hiljennytään, tavataan 
toisia ja levätään. Asiakkaiden käy-
tössä on suihku, pesula ja kuntosa-
li. Talon hätämajoitus on auki joka 
yö. Tarjoamme henkistä ja hengel-
listä tukea haavoittuvassa asemas-
sa oleville niin kahdenkeskisissä 
keskusteluissa kuin Pullakirkossa.

Erityisdiakonia ylläpitää tuki-
asuntoja Hämeentiellä ja Paraisten-
tiellä. Vuonna 2018 näissä taloissa 
oli voimassa yhteensä 51 vuokra-
sopimusta. Asunnot on tarkoitettu 
määräaikaiseksi ratkaisuksi.

CAFÉ HERMANNIN 
asiakkaita yhteensä 

7279
DIAKONIARUOKAILUISSA 

kävi yhteensä 

5946 
ihmistä

HERMANNIN 
DIAKONIATALOSSA 

vieraili yhteensä 

5946 
ihmistä

HÄTÄMAJOITUKSESSA

9611
asiakkasta

POTILAIDEN JA 
LÄHEISTEN TUKENA
Sairaalapapit kohtaavat kaikenikäi-
siä helsinkiläisiä kaikista yhteiskunta-
luokista ja kaikissa elämäntilanteissa 
olevia. Heidän työpaikkansa ovat 26:ssa 
tervey denhuollon yksikössä eli sairaa-
loissa ja palvelukeskuksissa. Kuunte-
lemme ja keskustelemme potilaiden, 
asukkaiden, henkilökunnan ja läheisten 
kanssa.

Moni sairaalapappi on varsinkin psy-
kiatristen potilaiden keskuudessa koh-
dannut yhä enemmän eri kulttuureista 
ja hengellisistä taustoista tulevia ihmisiä. 
Tarve uskontodialogiin on korostunut. 

Seri-tukikeskus täytti vuoden touko-
kuussa 2018. Sairaalapappi oli kiinteänä 
osana moniammatillisen keskuksen toi-
mintaa, jonka kautta seksuaalirikoksen 
uhriksi joutunut ihminen saa kokonais-
valtaisen palvelun ja tuen yhdestä pai-
kasta.

4 Kehitysvammatyön kevätretki suuntautui Kirkko-
nummen seurakuntien leirisaaren Räfsön kappeliin. 



Joukko idän alueen vapaa-
ehtoisia kävi tapaamassa Idän 
kotisairaalan hoitotiimiä.
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HYVINVOINNIN 
TUKI -HANKE 
DIALYYSIPOTILAILLE 
JA HEIDÄN 
LÄHEISILLEEN
Loppuvuodesta 2018 käynnis-
tyi HUS:in kotidialyysiyksikössä 
Hyvinvoinnin tuki -hanke. Se on 
kaksivuotinen kumppanuushan-
ke, jossa on mukana HUS-vat-
sakeskus, seurakuntayhtymän 
sairaalasielunhoito, Töölön seu-
rakunta ja Kirkkohallitus. Hank-
keessa on mukana kolme seura-
kunnan työntekijää: pappi, nuo-
riso-ohjaaja ja diakoniatyönte-
kijä. He loivat mallin, jossa hen-
kilökunnan tuella ja yhteistyös-
sä tavoitetaan mahdollisimman 
moni dialyysipotilas ja kartoite-
taan henkisen tuen tarvetta sai-
rauden eri vaiheissa.

Hankkeen tarkoitus on tu-
kea potilasta ja hänen läheisiään 
psykososiaalisissa ja eksistenti-
aalisissa kysymyksissä sekä tu-
kea henkilökuntaa työhön liitty-
vissä tilanteissa. 

Koulutettu

48
kotisaattoihin suuntautuvaa 

vapaaehtoista 

24
vapaaehtoista

toteutti yhteensä 

35 
kotisaattoa

Nämä vapaaehtoiset ovat 
seurakuntalaisia, jotka 

käyttivät yhteensä 

664 
tuntia vakavasti sairaan 

tukemiseen

KOTONA SAIRASTAVAN 
POTILAAN HENGELLINEN TUKI 
Yhä useampi helsinkiläinen on avohoidos-
sa kuolemaansa asti. Heitä tukeaksemme 
sovimme Helsingin kattavasta tukimallis-
ta seurakuntien, kaupungin terveydenhuol-
lon ja sairaalasielunhoidon kesken. Mallin 
46 pappia ja diakonian työntekijää sitoutui 
avopotilaiden tukemiseen omilla alueillaan. 
Aloitimme tuen jalkauttamisen seitsemän 
seurakunnan alueella. 

Tukitiimien vahvistukseksi koulutimme 
48 saattohoidon vapaaehtoista ja perustim-
me seitsemän työnohjausryhmää, joissa sai-
raalapapit ja paikallisseurakuntien työnteki-
jät tukevat alueensa vapaaehtoisia. Kevääl-
lä valmistuneista vapaaehtoisista tuli vaka-
vasti sairaan tukimallin aktiivisia toimijoi-
ta. He toteuttivat 35 kotisaattoa. He viettivät 
664 tuntia parantumattomasti sairaan ja tä-
män läheisten tukena työntekijöidemme tu-
kemina. 

Uutta toimintamallia jatketaan osana työn-
tekijöiden perustyötä niin, että työntekijöiden 
sekä saattohoidon vapaaehtoisten tarjoama 
henkinen ja hengellinen tuki tavoittaa koto-
na kuolevan ja tämän omaiset koko Helsin-
gin alueella vuoden 2019 loppuun mennessä.



1

2
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PALVELUITA JA TOIMINTAA 
ERITYISTARPEISIIN 
Yhteinen diakonia tarjoaa seurakuntayhteyttä ja 
palveluita näkö- ja kuulovammaisille, kehitys-
vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muil-
le, joiden voi olla vaikeaa osallistua paikallisseu-
rakunnan toimintaan. Heitä tukee pääkaupunki-
seudun seurakuntayhtymien ja eri järjestöjen laa-
ja-alainen verkosto. 

Monet iäkkäät kuurot ovat heikoimmassa ase-
massa, koska he saattavat jäädä yhteiskunnan pal-
velujen ulkopuolelle. Toimimme laaja-alaisesti hei-
dän tukenaan ja yhteistyössä muun muassa Kuu-
rojen liiton kanssa. Kuurojen pappi piti useita viit-
tomakielisiä ehtoollisjumalanpalveluksia Etelä-
Suomen alueella. 

Vuonna 2018 työmme tavoitti aiempaa laajem-
man joukon näkövammaisia. Tämä ei olisi ollut 
mahdollista ilman sitoutuneiden vapaaehtoisten 
tukea. 

Diakonisessa vanhustyössä painottui entistä-
kin enemmän etsivä työ ja erityisen haavoittu-
vassa asemassa olevien ikäihmisten tukeminen. 
Syynä on yksin kotona asuvien vanhusten mää-
rän kasvaminen. Heidän joukossaan on yhä enem-
män huonokuntoisia ja syrjäytymisvaarassa ole-
via vanhuksia, joita ei tavoiteta muuten kuin etsi-
vällä työllä.

Asukas Janne Parkkonen kokoaa 
alttaria Pyhä Boksin avulla Til-
kankadun ryhmäkohdissa pidettä-
vää syyskirkkohetkeä varten. Pyhä 
boksi on kuvassa vasemmalla lat-
tialla. Se on hiljentymis-, kirkko- ja 
kriisihetkiä varten suunniteltu puu-
laatikko, jonka sisällä on pari ikonia, 
led-kynttilöitä, ohjeita kirkkohet-
keä varten ja linkkejä YouTubeen 
virsiin ja muihin hengellisiin laului-
hin sekä kirkon selkomateriaaleihin.

1 Kehitysvam-
maisten joulu-
kirkossa vapaa-
ehtoiset avustivat 
evankeliumissa.

2 Kehitysvammaisten päiväretki suun-
tautui Kouvolaan, jossa sai tutustua 
myös Kouvolan prikaatin toimintaan. 
Tässä Lenita ja sotilaspoliisi, jonka 
suojapuvun kestävyyttä sai kokeilla.



YLLÄ: Osana Sacred Music 
Helsinki -festivaalia jär-
jestettiin päiväkoti-ikäis-
ten musiikkitilaisuus, joka 
sopi katsomuskasvatuk-
seen. Noin 700 lasta tu-
tustui Piali Mitran ja yhty-
een, Ali Ashgar Rahimin ja 
Vox Silentii -yhtyeen esi-
tysten kautta eri uskonto-
perinteiden musiikkiin. 

SIRPA PÄIVINEN

18    KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2018

aikuisille 
seminaareja ja 
hiljaisuutta.

Järjestämme yhdessä verkostokumppaneiden kanssa useita tilaisuuksia, 
joissa työikäiset aikuiset pääsevät pohtimaan yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Etsimme myös erilaisia mahdollisuuksia hiljentymiseen.

BLOMMA
Blomma, en tvåspråkig inspirationsdag för kvin-
nor, ordnades för andra gången lördagen 27 okto-
ber i Berghäll. Det svenskspråkiga programmet be-
stod av en inledningsföreläsning och workshops i 
samarbete med församlingarna och andra samar-
betspartners. Dessutom fanns flera svenskspråki-
ga inslag under den tvåspråkiga kvällsfesten och 
kvällsmässan. 

HILJAINEN TILA
Hiljainen tila -kokonaisuus vie eteenpäin kristillistä me-
ditaatiota ja retriittitoimintaa. Hankkeessa tavoitellaan 
henkisiä etsijöitä, joita on Helsingissä noin 120 000. 
Hankkeeseen liittyi useita kursseja: hengellisen ja hen-
kisen ohjauksen valmennus, mindfulness-kurssi ja kon-
templatiivisen rukouksen kurssi. Hiljainen tila oli esil-
lä I love me -messuilla, Joogafestivaaleilla ja Minä Olen 
-messuilla.

Sofia Torvalds intervjuar 
Christa Mickelsson i 
Blomma-kvällsfesten.



Järjestimme 
6.8. Hiroshima-
muistotapahtuman 
yhteistyössä rauhan-
järjestöjen kanssa. 
Illan päätteeksi 
osallistujat las-
kivat kynttilä-
lyhdyt mereen.
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SISÄLLISSODAN 1918 
MUISTOSTA SOVINTOON
Helsinkiläisissä seurakunnissa järjestettiin vuo-
den 2018 aikana useita keskustelutilaisuuksia, 
joissa vuoden 1918 sisällissota oli esillä. Vuoden 
alussa Kallion kirkossa oli Sovinto100-tapahtu-
ma. Helsingin seurakunnat järjesti sen yhdessä 
Kirkkopalveluiden kanssa. Ohjelmassa oli kes-
kustelutilaisuuksia, ambient-konsertti ja kaksi 
messua. Sunnuntain messussa juhlittiin Kirkko-
päivien satavuotista taivalta. Sovinto100-tapah-
tuman huipensi presidenttiehdokkaiden vaali-
paneeli. Yhdessä keskustelutilaisuudessa kuu-
lui myös diakonia-asiakkaiden ääni.

Tämän lisäksi tuotimme Naiset ja sisällisso-
ta -teemaisen keskusteluillan yhdessä Tuomio-
kirkkoseurakunnan kanssa. 

Vuosittaisessa kirkon ja ammattiyhdistysliik-
keen yhteisessä Työn messussa kirjailija Sirpa 
Kähkösen saarna nousi sisällissodan kysymyk-
senasetteluista ja anteeksiannosta. 

YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAMINEN
Osallistuimme moniin yhteiskunnallisiin tilai-
suuksiin. Suomen sosiaalifoorumiin järjestim-
me kaksi seminaaria, toinen käsitteli tekoälyä ja 
toinen oli elokuva- ja keskustelutilaisuus kehi-
tysmaiden työoloihin liittyen. Yhteistyökump-
paneita seminaareissa olivat Suomen Ammat-
tiliittojen solidaarisuuskeskus, Dokumenttikilta 
ja Kirkon yhteiskunnallisen työn työntekijät sekä 
seurakuntien ja ay-liikkeen yhteistyöryhmä 3+1.

Osallistuimme SAK:n Tulevaisuus tänään -ta-
pahtumaan, jossa keskustelimme uskontodialo-
gista työpaikoilla.

Aiempien vuosien toiminta pienyrittäjien 
kanssa jatkui siten, että Seurakuntien talossa 
kokoontui vapaaehtoisen pitämä työnohjaus-
ryhmä.

”Sosiaalifoorumin järjestäminen olisi hyvin 
hankalaa ilman seurakuntien yhteiskunnalli-
sen työn tukea ja vilpitöntä ymmärrystä ver-
koston luonnetta kohtaan. Yhteistyö avaa ik-
kunoita Helsingistä maailman ääriin saakka, 
ja samalla seurakuntien ihmisiin tutustuu laaja 
joukko järjestöjen aktiiveja, joiden käsitys Kir-
kon toiminnasta voi olla muuten aika ohut. Seu-
rakuntien tuki Sosiaalifoorumille on ollut alus-
ta saakka välttämätöntä, eikä varmasti tapah-
tumaa tänä päivänä olisi olemassa ilman teitä”, 
kertoo Sosiaalifoorumia järjestänyt aktiivi.

”

SAK:n työelämä-
tapahtumassa 
Raija Korhonen ja 
Heidi Rautionmaa 
keskustelivat 
uskontoluku-
taidosta työ-
paikoilla.

Diakonian vaikuttamistyössä järjestimme yhdessä Kelan 
kanssa D-areenan. Keskustelutapahtuma kutsuu eri ta-
voin ajattelevia ihmisiä saman pöydän ääreen ”keskuste-
lemaan ja kehittämään meidän kaikkien arkea ja elämää 
paremmaksi”. D-areenan teemana oli asumisen kalleus. 
Herätepuheenvuorojen jälkeen etsittiin ratkaisuja ja ke-
hitettiin yhteistä oppimista tähän teemaan.

”Hyvä presidentti tun-
nistaa yhteiskunnan hei-
koimmat ja puhuu hei-
dän puolestaan.” Järjes-
timme Kallion kirkos-
sa tammikuussa Sovin-
to100 -kansalaisfooru-
min yhdessä Kirkkopal-
velut ry:n kanssa.
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KAMPIN KAPPELI
Kampin kappeli on avoinna vuoden jokaisena päivänä. 
Siellä on mahdollista keskustella kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen tai kirkon työntekijän kanssa. Kappelissa 
voi myös hiljentyä. Kappelin aulassa on kansiossa valmii-
ta rukouksia, joita voi ottaa mukaan saliin. 

Työntekijöiden lisäksi kappelin toimintaan osallistuu 13 
vapaaehtoista, jotka laulavat, soittavat, pitävät hartauksia, 
keskustelevat vieraiden kanssa, antavat psyykkistä ja so-
siaalista tukea, rukoilevat tai antavat oikeusapua.

KAMPIN KAPPELISSA oli vuonna 2018 yhteensä 

305 198 kävijää. 

STADIN SUVIVIRSI
Narinkkatorilla sadat 
ihmiset lauloivat Suvi-
virren ja muita kevää-
seen ja kesään liittyviä 
lauluja Kuunkuiskaajat-
yhtyeen säestyksellä.

Ali Ashgar Rahimin 
konsertti vei kuulijat 
iranilaisen musiikin 
maailmaan.

SACRED MUSIC FESTIVAL
Kirkko Helsingissä järjesti Helsingin kaupungin Kulttuu-
rikeskus Caisan kanssa ensimmäistä kertaa eri uskonto-
jen musiikkia esittelevän Sacred Music Helsinki -festivaa-
lin. Caisassa oli neljä konserttia, joissa esiintyi intialaisia, 
iranilaisia ja suomalaisia artisteja. Tapahtumaan kuului 
myös konsertteja päiväkotiryhmille ja koululaisille, YK:n 
rauhanpäivän seminaari, Rakkautta & Anarkiaa -elokuva-
festivaalin näytöksiä sekä maahanmuuttajille suunnattu 
Kallion kirkon urkujen esittely.



1

2 Englanninkielisen messu-
yhteisön seurakuntalaiset 
kokoontuvat Matteuksen-
kirkolle joka sunnuntai. 
Lapsille on pyhäkoulu.

Nuorten joulunäytelmä 
jouluyön tapahtumista 
lasten Kuusijuhlassa.

21
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tuemme 
monien katsomusten

yhteistyötä
Helsinki kansainvälistyy koko ajan. Pyrimme tukemaan maahanmuuttajien 

kotouttamista. Etsimme uusia väyliä dialogiin eri taustoista tuleville.

Monikulttuurisen 
kuoron harjoitukset



1

2

3

4
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MONIEN KATSOMUSTEN HELSINKI
Pääkaupunkiseudun seurakunnat rahoittavat yhdessä ara-
bian-, englannin- ja kiinankielisen seurakuntatyön pappien 
virkoja. Viime vuosina arabiankieliseen yhteisöön on tul-
lut paljon uusia ihmisiä, pääasiassa irakilaisia ja syyrialai-
sia turvapaikanhakijoita. Heidän keskuudessaan rippikoulut 
ovat olleet suosittuja — niihin osallistuu ihmisiä myös Sky-
pen välityksellä ympäri maata. Rippikoulun käyneistä kym-
meniä kastettiin kirkon jäseniksi.

Englanninkielisen työn pappi toimi Matteuksenkirkolla 
kokoontuvan kansainvälisen seurakuntayhteisön paime-
nena. Lisäksi hänen tehtävään oli rohkaista, tukea ja val-
mentaa paikallisseurakuntia palvelemaan uusia helsinki-
läisiä englanninkielellä.

Kiinankielinen messu kokosi viikoittain lähes sata ihmis-
tä Alppilan kirkkoon. Työn piirissä kirkkoon liittyi 22 uutta 
jäsentä. Lasten internetissä toimiva raamattupiiri ja kuorot 
olivat suosittuja.

Venäjänkielisestä yhteisöstä on tullut hyvin perheenomai-
nen. Matteuksenkirkolla pidettyjen messujen ja lapsiperhei-
den ryhmien suosio kasvoi entisestään.

Vironkielisen seurakuntatyön verkostot kasvoivat: yhteis-
työ lisääntyi muiden kieliryhmien, Suomessa olevien viron-
kielisten järjestöjen ja Viron luterilaisen kirkon kanssa. Viron 
100-vuotisjuhlat näkyivät varsinkin konserttitarjonnassa.

AVOIMET OVET USKONTODIALOGIIN
Tarve uskontodialogiin on hyvin suuri. Siihen, että rakenne-
taan dialogia ja yhteiseloa sekä alueellisesti ja paikallisesti 
siten, että vahvistetaan kunkin omaa uskonnollista identi-
teettiä. On tärkeä rakentaa luottamusta ja kunnioittaa toisen 
vakaumusta. Yhteisessä seurakuntatyössä oli vuosina 2017–
2018 Avoimet ovet uskontodialogiin -hanke, jonka keskei-
simpänä tavoitteena oli kouluttaa seurakuntiin vapaaehtoi-
sia kulttuurienväliseen toimintaan. Heidän koulutusohjel-
maansa kuului esimerkiksi kirjallisuuden lukemista ja tu-
tustumiskäyntejä eri katsomusten keskuksiin. Mentorikou-
lutettavat tekivät opintomatkan Kööpenhaminaan, jossa he 
tutustuivat muutaman seurakunnan kulttuurien- ja uskon-
tojenväliseen toimintaan.

Seurakuntayhtymän uskontodialogipappi osallistui usei-
siin seminaareihin, koulutti seurakuntien työntekijöitä ja 
päiväkotien varhaiskasvattajia sekä rakensi suhteita lukui-
siin uskonnollisiin yhteisöihin.

SUOJAPAIKKA PERUSPALVELUIDEN 
ULKOPUOLELLA OLEVILLE
Tuemme kymmenistä eri maista tulevia ihmisiä, jotka ovat 
paperittomia, joiden turvapaikkaprosessi on kesken, joiden 
oleskeluluvan saaminen on vaikeaa sekä niin sanottua liik-
kuvaa väkeä ja asunnottomia. Päiväkeskus Mosaiikki on 
monikielinen olohuone, jossa saa henkilökohtaista neuvon-
taa, ohjausta ja apua asiointiin viranomaisen kanssa. 

Mosaiikin toiminnassa on useita vapaaehtoisia ja toimim-
me yhteistyössä useiden eri organisaation kanssa.

Haluamme tehdä kohtaamamme ilmiöt ja ihmisryhmät 
näkyviksi ja nostaa heidän äänensä kuuluville.

1 Israelilaisen ylistystanssin 
ohjaaja opettaa tanssia 
seurakunnan joulujuhlaan 
osallistuneille.

2 Kiinalaisten lapsikuoro 
monikulttuurisessa 
messussa.

3 Äitien ja vauvojen 
fitnessryhmä 
Matteuksenkirkolla.

4 Venäjänkielinen 
pääsiäisyön messu 
Matteuksenkirkossa.



Toiveesta toteen -hankkeessa järjestimme Hyvän 
mielen konserttikiertueen kaupungin ja seurakun-
tien tiloissa eri puolilla Itä-Helsinkiä, jotta tapahtu-
mat tulivat lähemmäksi omaa kotia. Konserttikier-
tueella esiintyi Maria Baric Company, joka keräsi 
kuulijoiksi noin 800 ikäihmistä. Laajasalon kirkolla 
järjestetty Hyvän mielen konsertti myös välitettiin 
etäyhteydellä joukolle kotihoidon asiakkaita.
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ikääntyvien
rinnalla

Tuemme ikääntyneitä, heidän läheisiään ja heidän parissaan työskenteleviä. 
Täytämme heidän toiveitaan ja pyrimme löytämään erityisen 

haavoittuvassa asemassa olevia ikäihmisiä.

TOIVEET TOTEUTUIVAT
Olimme mukana Itä-Helsingissä Toiveesta toteen -hank-
keessa, jossa kuultiin ja toteutettiin kotihoidon iäkkäiden 
asiakkaiden toiveita. Mukana olivat kirkon lisäksi Helsin-
gin kaupungin kotihoito ja monipuoliset palvelukeskukset, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu, vapaaehtoiset ja järjes-
töjä. Hankkeen kautta toteutui noin kolmensadan kotihoi-
don vanhuksen toive, joista osa oli tavara- tai palvelutoi-
veita ja osa toimintaa, kuten päästä kahvittelemaan ulos. 

Lisäksi tätä kautta 65 Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijaa löysi mielekkään tehtävän vanhusten toiveiden 

toteuttamisketjussa. Hankkeessa mukana olevat kohtasi-
vat vanhuksia, joita ei olisi muuten tavoitettu.

Länsi-Helsingissä diakoniatyöntekijät rakensivat laaja-
alaista vanhustyön verkostoa ja toimintaa ikääntyneiden 
tukemiseksi ja päivittäisen hyvinvoinnin parantamiseksi. 
Malminkartanossa alkoi alueen asukkaiden ja toimijoiden 
kanssa Yhdessä kotikulmilla -mallin kehittäminen. Ta-
voitteena on löytää erityisesti yksinäisiä ikäihmisiä tuen ja 
osallisuuden piiriin. Lisäksi diakoninen vanhustyö tukee 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ikäihmisiä, ku-
ten omaishoitajia ja väkivaltaa kokeneita vanhuksia. 



TOIMITTAJA Laura Koskelainen

ULKOASU Rik Poppius / 
Mainostoimisto Poppius & Co

JULKAISIJA
Helsingin seurakuntayhtymä / 

Yhteinen seurakuntatyö

 www.helsinginseurakunnat.fi/
yhteinenseurakuntatyö

etukansi: Waste & feast Café 
Hermanni tarjoaa ruuan lisäksi 

työtä ja työkokeilupaikkoja.
kuva Markku Huhta

PALVELEVA PUHELIN KUUNTELEE 
Tuemme ihmisiä Palvelevassa puhelimessa, netissä ja cha-
tissa. Meille voi soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti il-
tayön tunteina mieltä painavissa asioissa. Vastaamme joka ilta 
klo 18.00–01.00 sekä perjantai- ja lauantaiöinä 18.00–03.00. 
Pääkaupunkiseudulla puhelinkeskusteluja oli yhteensä 5 839. 
Soittoihin vastaavat niin seurakuntien työntekijät kuin vapaa-
ehtoiset päivystäjät. 

Chat palvelee ma–pe klo 12–20. Kesällä, vuodenvaihtees-
sa ja juhlapyhinä palvelemme klo 16–20. Palvelevassa netissä 
vastaamme muutaman päivän sisällä. Chattikeskusteluja oli 
937 ja Palvelevassa netissä keskusteluja oli 127.

SAMTALSTJÄNSTEN
Under 2018 fortsatte Kyrkans samtals-
tjänst att erbjuda samtalsstöd genom tele-
fon-, chatt-, nät- och brevjour. Genom Hel-
singfors kyrkliga samfällighet koordinera-
des ett 40-tal engagerade frivilliga telefon-
dejourer från församlingar i huvudstadsre-
gionen. I samarbetet med utbildningslinjen i 
teologi vid Åbo Akademi erbjöds kursen In-
troduktion i webbaserad själavård där stude-
randen bland andra fick möjlighet att utföra 
praktik i samtalstjänstens chatt. 



henkilöstö2019
DET GEMENSAMMA 

FÖRSAMLINGS-
ARBETET

YHTEINEN 
SEURAKUNTATYÖ 



Y hteisessä seurakuntatyössä on neljätoista tiimiä yh-
teensä neljässä yksikössä. Tässä julkaisussa kerrom-
me, mitä eri tiimit tekevät ja keitä tiimeihin kuuluu.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja on Stefan Forsén. Hänen ja 
tiimien työtä tukee Yhteisen seurakuntatyön toimisto.

Tiimien kokoonpano vastaa maaliskuun alun 2019 tilannetta.

Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi. 

Osoitteissa ei ole å, ä tai ö-kirjaimia. Poikkeavat osoitteet on merkitty henkilön nimen jälkeen.

Työntekijät tavoitat puhelimitse vaihteen numeron kautta 09 23400.

Ajantasaisin tieto Yhteisen seurakuntatyön tiimeistä löytyy osoitteesta 
www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinenseurakuntatyö

YHTEINEN 
SEURAKUNTATYÖ

TOIMITTAJA Laura Koskelainen

VALOKUVAT Katri Lehtola / Keksi Agency

Kasvatuksen tiimin kuvasi Jan Ahonen.

ULKOASU Rik Poppius / 
Mainostoimisto Poppius & Co

JULKAISIJA
Helsingin seurakuntayhtymä / 

Yhteinen seurakuntatyö

henkilöstö2019
DET GEMENSAMMA 

FÖRSAMLINGS-
ARBETET

YHTEINEN 
SEURAKUNTATYÖ 
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YHTEISESSÄ SEURAKUNTATYÖSSÄ TYÖSKENTELEVÄT MYÖS

Y hteisen seurakuntatyön toimiston 
tiimissä työskentelee neljä sihtee-
riä, joista yksi on lähiesimies, Yh-

teisen seurakuntatyön johtajan sihteeri ja 
Yhteisen seurakuntatyön johtoryhmän sih-
teeri sekä kirkkoherrainkokouksen sih-
teeri.

Toimistossa tarkastamme ja tiliöim-
me ostolaskuja, avustamme henkilökun-
taa matkalaskujen ja luottokorttilaskujen 

”Autan ulkopuoliseen hankerahoitukseen liitty-
vissä asioissa, kuten idean kehittämisessä, ra-
hoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa, yhteistyö-
kumppaneiden etsimisessä, sopimuksissa, bud-
jetoinnissa, raportoinnissa ja hankehakemuksen 
laatimisessa. Annan myös hallinnollista tukea 
hankkeiden toteuttamiselle.”
RIINA LILJA 

” ”Teen sekä Yhteistä seurakuntatyötä että seurakuntia kos-
kevia analyysejä ja vertailuja päätöksenteon tueksi. Kehi-
tän johdon raportointia. Annan talouteen liittyvää neuvon-
taa ja opastusta. Laadin EU-rahoitteisten hankkeiden sekä 
palkkatuki- ja palkkatuen maksatushakemukset. Avustan 
Yhteisen seurakuntatyön talousarvion laadinnassa. Kuulun 
seurakuntayhtymän controller-tiimiin, jonka tehtävänä on 
tukea päätöksentekoa koko yhtymän tasolla sekä koordi-
noida ja kehittää osastojen ylittäviä talousprosesseja.”
JYRKI MÄKELÄINEN

”

TOIMISTO

TIIMIIN KUULUU
Anne Liimatainen, 
lähiesimies
Arja Saalasti
Pirjo Salmela, 
pirjo.h.salmela@evl.fi
Kuvassa toimiston väen 
lisäksi Stefan Forsén, 
Riina Lilja ja Jyrki 
Mäkeläinen.

käsittelyssä. Teemme henkilöstöhallintoon 
liittyviä asioita: palvelussuhteiden aloitta-
miset, jatkamiset ja päättämiset ja tallen-
namme Yhteisen seurakuntatyön johtajan 
myöntämät vuosilomat henkilötietojärjes-
telmään. Uuden työsuhteen aloittava saa 
kauttamme esimerkiksi puhelimet, läppä-
rit ja käyttöoikeudet eri järjestelmiin. Vies-
timme pääasiassa talon sisälle, mutta myös 
ulkopuolelle. Och samma på svenska. 
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DIAKONIA
Diakonian vs. päällikkö Mare Kinanen

P alvelemme seurakuntalaisten erityisryhmiä, kuten 
vammaisia, vanhuksia, omaishoitajia ja mielenter-
veyskuntoutujia järjestämällä heille tukea ja seura-

kunnallisia palveluja. Lisäksi tehtäviimme kuuluu seurakun-
tien palvelu muun muassa tuetun työllistämisen, taloudelli-

TIIMIIN KUULUU
Anne Maria Maunuksela, 
johtava diakoniatyöntekijä
Maria Hall-Pänttäjä
Marja Leena Kallio

sen tukitoiminnan, raha-asianeuvonnan ja vapaaehtoistoi-
minnan kysymyksissä. Toimimme asiantuntijana ja järjes-
tämme koulutusta edellä mainituilla aloilla. Teemme työtä 
suomen ja ruotsin kielillä sekä viittomakielellä kiinteässä yh-
teistyössä seurakuntien ja muiden verkostojen kanssa.

Erja Kauppinen
Tarja Koivumäki
Päivi Korhonen

Hanna Lipasti-Raulus
Liisa Merivuori
Soile Niemi

Heli Ojalehto
Anja Ollila
Janne Rissanen

YHTEINEN DIAKONIA JA VAMMAISTYÖ

Tässä kuvassa myös Eila 
Jaakola ja Leena Miettinen, 
joiden työstä lisää sivulla 6.
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ERITYISNUORISOTYÖ SNELLU

T arjoamme apua ja neuvoja sekä vertaistukea 
ja rinnallakulkijuutta kasvuun kohti aikui-
suutta. Apua ja neuvoja on saatavana esimer-

kiksi arjen asioissa sekä itsenäistymiseen, päihtei-
siin ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työ-

Sanna Parkkinen, 
vs. johtava erityis-
nuorisotyönohjaaja, 
sanna.l.parkkinen@evl.fi

hömme kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien tukeminen samoin kuin vankilatyö. 
Lisäksi tuemme vaikeasti työllistyviä nuoria tarjo-
amalla eri mittaisia työ- ja tukisuhteita Waste&Feast 
Snellu Cafessa.

Tiina Kinnunen 
Leena Korhonen 
Topi Laanti 
Minna Njumbe Njikang

Taina Repo-Holten 
Juha Ruti 
Johanna Sademaa 
Sirpa Zotow 

KYKYPORTAAT-
HANKE 2018–2020
Kykyportaat on Euroopan 
Sosiaalirahaston tukema 
hanke, joka tukee työelämän 
ulkopuolella olevien henki-
löiden työ- ja toimintakykyä. 
Tarjoan työkokeilupaikkoja 
ja -ohjausta alle 30-vuotiail-
le sekä järjestän muun mu-
assa ryhmämuotoista val-
mennusta työttömille.
Anna Telenius

RUOKA-AVUN KEHITTÄMINEN 
-HANKE 2019–2020
Kehitämme yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kanssa ruoka-aputoiminnan uudenlaista orga-
nisointia ja toteuttamista. Tavoitteena on löytää 
yhdessä eri toimijoiden kanssa keinoja ruuan ja-
keluun ilman kadulla jonottamista. Haussa on 
malleja, jotka vahvistavat ihmisen omaa toimi-
juutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, vähentä-
vät ruokahävikkiä ja tarjoavat työllistymismah-
dollisuuksia.
Katja Lehtola
Jukka-Pekka Vaittinen

TIIMIIN KUULUU
Mare Kinanen 
(toistaiseksi 
virkavapaalla) 

Maria Anttila 
Liisa Haveri 
Henna-Mari Kettusaari, 
hkettusaari@evl.fi 

DIAKONIAN 
ASIAKASTIETO-
JÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMINEN 
Uusin asiakastietojärjes-
telmää siten, että se vas-
taa nykyajan tarpeita. 
Niitä ovat asiakaslähtöi-
syys, selainpohjaisuus, 
mobiliteetti, kattava ta-
pahtumadokumentoin-
ti, arkistointi, tilastointi 
ja toimintaryhmien hal-
linnointi.
Kristian Pesti

DIAKONIAN YKSIKÖSSÄ TYÖSKENTELEVÄT MYÖS
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ERITYISDIAKONIA

T uemme, neuvomme ja autamme asunnotto-
mia, päihdeongelmaisia ja rikosseuraamus-
asiakkaita sekä paperittomia. Jalkaudumme 

päihdehuollon päiväkeskuksiin, vankiloihin, toreil-

TIIMIIN KUULUU
Marita Nummelin, 
johtava diakonia-
työntekijä
Johanna Harjunkoski

le ja tapahtumiin. Vastaamme Hermannin diakonia-
talon ja monikulttuurisen päiväkeskus Mosaiikin toi-
minnasta sekä hoidamme 49:ää tukiasuntoa ja kah-
ta kriisiasuntoa.

Keijo Heikkinen
Virpi Heinonen
Niina Karhu
Jussi Lahti

Jasmine Lehtoranta
Virpi Liirus-Mäkelä
Minna Pietiläinen
Nora Repo-Saeed

Aapo Rikala
Jukka Salkosalmi
Pirjo Suomi
Mika Tammela

MUSTASAAREN TOIMINTAKESKUS
Mustasaari on Helsingin seurakuntayhtymän ke-
säsaari, joka on avoinna toukokuusta syyskuuhun. 
Saaren tilat soveltuvat monenlaisiin tapahtumiin ko-
kouksista kursseihin ja virkistyspäivistä yksityisjuh-
liin, esimerkiksi lasten saarisynttäreihin. Toiminnan-
johtaja vastaa saaren työstä ympärivuotisesti. Hän 
perehdyttää saaren lähes joka vuosi vaihtuvat yli 
kymmenen kausityöntekijää. Hän vastaa myös saa-
ren hartaus- ja messuelämän toteuttamista ja kirkol-
lisista toimituksista. Mustasaaressa voivat levähtää 
myös n. 800 helsinkiläistä diakonia-asiakasta, jot-
ka saavat Mustasaari-kortilla lauttamatkat, aterian ja 
pullakahvin maksutta.
Leena Miettinen, toiminnanjohtaja

AUTTAMISTYÖ VIESTII JA VAIKUTTAA 
Suomalaiset tutkitusti arvostavat kirkon auttamis-
työtä, mutta eivät tunne sitä. Auttamistyö viestii ja 
vaikuttaa on diakoniaprojekti, joka lisää Helsingin 
seurakuntien auttamistyön — diakonian, sairaalasi-
elunhoidon, perheneuvonnan ja Palvelevan puheli-
men — näkyvyyttä viestinnän keinoin. Lisäksi kehi-
tän ja toteutan vaikuttamistyötä, joka vie diakonias-
sa havaittuja yhteiskunnallisia ilmiöitä päättäjien tie-
toon. Pyrin myös parantamaan työntekijöiden vies-
tintä- ja vaikuttamisvalmiuksia. Projekti jatkuu al-
kuvuoteen 2020 asti.
Eila Jaakola

DIAKONIAN YKSIKÖSSÄ TYÖSKENTELEVÄT MYÖS
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TIIMIIN KUULUU 
Tuuli Kanninen, 
nuorisokodin johtaja
Kirsi Alander
Emma Heino
Karolina Hirvinen

LEHTISAAREN NUORISOKOTI

T arjoamme turvallisen, kodinomaisen, am-
matillisen kasvatuksen ja huolenpidon pai-
kan riittävää tukea ja huolenpitoa vaille jää-

neille sekä eri tavoin oirehtiville nuorille. Tuemme 

nuoren koulutusta, itsenäistymistä, arjen elämän 
taitojen oppimista sekä tarpeellisten tukipalvelui-
den hankkimista. Meille on tärkeää yhteisöllisyys 
ja joustavuus. 

Sonja Holopainen
Anniina Huhtanen
Santtu Hänninen
Jatta Junnila

Ismo Kotro
Tuula Lahtivesi
Miia Nokio
Eeva Pekari

Hanna Selin-Liukkonen
Ari Sintonen
Tiia Taira
Veronika Virtanen



TIIMIIN KUULUU
Aila Mäkinen, 
tiimiesimies, 
aila.i.makinen@evl.fi
Satu Laakso
Laura Pellikka
Paula Pulkkinen
Ulf Skogström
Ilmari Syrjälä
Pauli Syrjö
Päivi Vuorelma-Glad

K ehitämme ja tuemme suomen- ja ruotsinkielis-
tä varhaiskasvatusta, kouluyhteistyötä ja nuo-
risotyötä, yhteistyössä seurakuntien työnteki-

jöiden kanssa. Haluamme tukea lasten ja nuorten hyvää 
elämää, johon sisältyy hengellinen ulottuvuus, osalli-
suus elinympäristössään ja tasavertaiset mahdollisuu-
det kirkossa ja yhteiskunnassa. Vi bjuder alla helsing-
forsfamiljer med tioåringar till Borgbacken för att fira 
tioårsfödis. Suurimmat yksittäiset perhetapahtumat 
ovat 10-synttärit Linnanmäellä (n. 6 700 osallistujaa) 
sekä Pienelle Parasta -konsertit (n. 700 osallistujaa).

OPPILAITOSTYÖ
TIIMIIN KUULUU
Leena Huovinen, 
tiimiesimies
Andreas Andersson
Kaisa Iso-Herttua
Tiina Kaaresvirta
Minna Kumpukallio
Laura Mäntylä
Sanna Uusitalo

V astaamme yhdessä seurakuntien kanssa seu-
rakunnallisesta työstä erikseen sovituissa 
Helsingin kaupungin alueella toimivissa tut-

kintoon johtavissa koulutusta antavissa oppilaitoksissa 
kuten Helsingin yliopistossa, Aalto yliopistossa, Metro-
polia Ammattikorkeakoulussa, Haaga-Helia -ammatti-

korkeakoulussa, Stadin ammattioppilaitoksessa, Arca-
da-ammattikorkeakoulussa ja Svenska Handelshögsko-
lanissa. Jokaisen koulun kanssa on tehty sopimus oppi-
laitostyön tekemisestä. Vietämme suurimman osan työ-
ajastamme oppilaitoksissa, näkyvillä, ihmisten keskuu-
dessa.
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Kasvatus ja seurakuntapalvelun vs. päällikkö on Stefan Forsén. 

KASVATUS

KASVATUS JA 
SEURAKUNTAPALVELU

JAN AHONEN



SEURAKUNTAPALVELU
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TIIMIIN KUULUU
Eeva Salonen, 
tiimiesimies
Henri Järvinen
Markus Kartano
Laura Leipakka

O lemme työalarajoja ylittävä kehittämisen ja tutki-
muksen tukitiimi. Mahdollistamme kontakteja ih-
misten välillä. Toimimme usein taustalla: organi-

soimme, autamme ja valmistelemme asioita. Toimimme no-
peasti ja laaja-alaisesti hiljaisia signaaleja kuunnellen. Vii-
me vuosina tiimimme on toteuttanut ja koordinoinut muun 
muassa uushenkisyyttä, joulukalenterin jakamisen kaikkiin 

seurakuntiin ja joulupipareiden jaon. Olemme tehneet ky-
selytutkimuksia kirkkoon liittyneille, kirkosta eronneille ja 
kirkon jäsenten toiveisiin liittyen. Meillä on kirkollisten toi-
mitusten, kuten kasteen ja häiden, brändäämiseen liittyviä 
hankkeita. Teemme kristillistä verkkotyötä: edistämme pe-
lillisyyttä kirkossa, tarjoamme sometyöpajoja, koulutuksia ja 
tukea verkossa tapahtuvaan työhön. 

KAMPIN KAPPELI

T oteutamme matalan kynnyksen mahdolli-
suuksia kohdata ihmisiä ja mahdollistamme 
hiljentymistä Kampin kappelissa. Toimimme 

siellä tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimialan kanssa. Tarjoamme keskus-
teluapua ilman ajanvarausta vuoden jokaisena päivä-

TIIMIIN KUULUU
Nanna Helaakoski, 
vs. toiminnanjohtaja
Arja Ahlfors
Satu Ali-Rekola
Katja Hakala
Anne Immonen
Ilari Mäkitalo
Sekä 4 Helsingin 
kaupungin 
sosiaaliohjaajaa

nä, tuemme heikoimmassa asemassa olevia kaupun-
kilaisia, annamme ihmisille mahdollisuuden hiljen-
tyä, tuemme ihmisiä rukoilemaan ja rukoilemme hei-
dän puolestaan, mikäli he niin haluavat. Vuonna 2018 
Kampin kappelilta haettiin esirukousta ja keskustelu-
apua 1675 kertaa.



YHTEISKUNTA JA KULTTUURI

TIIMIIN KUULUU
Raija Korhonen, 
tiimiesimies
Jukka Ahokas
Tarja Korpaeus-
Hellsten

T iimissämme on yhteiskunnallisten kysymysten 
ja liikkeiden, työelämän, vaikuttamistyön, us-
kontodialogin, kulttuurien välisyyden ja musii-

kin asiantuntijoita. Toimimme yhteistyössä seurakun-
tien ja kirkollisten tahojen, oppilaitosten, yhdistysten, 
verkostojen ja liikkeiden sekä viranomaisten kanssa. 
Työmme kautta kirkko on läsnä työikäisten ihmisten 
maailmassa ja edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertai-
suutta, globaalikasvatusta, uskonnonvapautta ja kult-
tuuriperintöä. Olemme olleet järjestämässä merkittä-
vää yhteiskunnallisen keskustelun tilaisuutta, Suomen 
sosiaalifoorumia, sen alusta alkaen. Tartumme uusiin 
haasteisiin kehittämällä ja toteuttamalla hankkeita ja 
tuemme seurakuntien ja muiden hankesuunnittelua. 
Viime vuosina olemme kehittäneet ja toteuttaneet yh-
dessä seurakuntien kanssa uskontodialogia sekä teh-
neet työtä esimerkiksi pienyrittäjien, turvapaikanhaki-
joiden ja paperittomien parissa.
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”Toimin Kasvatus ja seurakun-
tapalvelu -yksikössä viestinnän 
asiantuntijana. Tuen Kasvatuk-
sen, Seurakuntapalvelun, Oppi-
laitostyön, Yhteiskunta ja kult-
tuuri- ja Kampin kappelin tii-
mejä heidän viestintähaasteis-
saan. Kirjoitan uutisia, päivitän 
nettisivuja ja tuen tapahtumi-
en ja hankkeiden viestinnässä ja 
markkinoinnissa.”
LAURA KOSKELAINEN

”



PALVELEVA PUHELIN
Meille voi soittaa nimettömänä ja 
luottamuksellisesti iltayön tunteina 
mieltä painavissa asioissa. Vastaajina 
toimivat Helsingin ja Vantaan seura-
kuntien työntekijät ja tehtävään kou-
lutetut vapaaehtoiset. Käymme yhtey-
denottajaa kunnioittavaa keskustelua 
myös Palvelevan chatin ja Palvelevan 
netin välityksellä. Yhteyden toiseen 
ihmiseen saa helposti ja nopeasti. Toi-
mimme perheneuvonnan yhteydessä 
ja palvelumme on osa valtakunnallis-
ta Kirkon keskusteluapua.
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PERHENEUVONTA JA 
PALVELEVA PUHELIN

TIIMIIN KUULUU
Martti Ajo, johtava 
perheneuvoja
Leena Heinonen
Veli-Matti Helminen
Kirsi Hiilamo
Mari Kinnunen
Anna Korkman-Lopes
Pirjo Latokangas

PERHENEUVONTA
Autamme ja tuemme parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä ristiriitatilan-
teissa, jotka saattavat vaarantaa psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Kan-
namme huolta erityisesti lasten hyvinvoinnista. Perheneuvonta tavoittaa 
nuoria ja keski-ikäisiä ihmisiä, joilla saattaa muuten olla vain vähän yhteyk-
siä kirkkoon. Asiakkaista 42 % on 30–39 -vuotiaita ja 31 % 40–49 -vuotiai-
ta. Pääasialliset työmuotomme ovat pari-, perhe- ja yksilöneuvottelut, sekä 
erilaiset hoidolliset ja kasvatukselliset ryhmät. 

Samtalen med familjerådgivarna kostar inte något och är konfidentiella. 
Olemme aloittaneet vuonna 2019 kymmenen pastorin ja diakoniatyönteki-
jän kouluttamisen perheneuvontatyöhön. He tulevat purkamaan perheneu-
vonnan jonoja ja työskentelemään oman seurakuntansa alueella. 

TIIMIIN KUULUU
Raija Narvila
Tiia Lemmetyinen

Iiro Leino
Fredrik Lindgård
Joona Mikkola
Katri Paukkunen
Tero Pulkkinen
Katianna Ruuskanen
Riitta Rönkä

Mikaela Steffansson
Helena Toppari
Anne Viitala
Tuija Mustalahti 
(Töölön perheneuvonta)
Juha Petterson 
(Töölön perheneuvonta)
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SAIRAALASIELUNHOITO 
JA POLIISIPASTORI

TIIMIIN KUULUU
Jussi Ollila, 
johtava sairaalapappi
Barbro Eriksson
Tarja Ferrand
Kristiina Hannula
Heli Harjunpää
Saila Heinikoski
Merja Hållfast
Keijo Karvonen
Mari Kivinen
Maarit Kolsi

SAIRAALASIELUNHOITO
Teemme sairaalasielunhoitotyötä kaupunkilaisten ja seu-
rakuntalaisten parissa elämän keskellä, viime hetkillä ja 
kaikkein perustavimpien kysymysten äärellä. Olemme töis-
sä sairaalassa. Työmme perusperiaate on läsnäolo. Kuljem-
me potilaiden, asukkaiden, läheisten ja henkilökunnan vie-
rellä, silloin kun ihmiset kaipaavat kuuntelijaa ja keskuste-
lijaa. 

Vi sitter med människorna vid foten av korset, jag vet att 
det kommer en påskmorgon, det är det vi försöker förmedla. 
När det kommer och i vilken form det vet vi inte.

POLIISIPAPPI 
Toimin Helsingin poliisilaitoksen, Poliisi-
hallituksen ja Migrin työpaikkapappina. 
Lisäksi tehtäväkenttään kuuluvat tarpeen 
mukaan Tulli ja Rajavartiolaitos. Lisäk-
si tehtäviin kuuluvat poliisivankilan sie-
lunhoito. Kuolinviestien vieminen ja kriisin 
jälkihoito sekä omaisten että poliisin kes-
ken ovat myös poliisipapin työtä.

Toimin yhteistyössä myös kolmannen 
sektorin yhteistyökumppanien kanssa, joi-
hin kuuluu muun muassa kaupungin sosi-
aali- ja kriisipäivystys, Rikosuhripäivys-
tys Riku r.y., Henkirikoksen uhrien lähei-
set Huoma r.y.
JAANI VILKKILÄ

Maria Lappalainen
Pirkko Linder
Marko Mattila
Matti Mäkeläinen
Anne-Maria Oikarinen
Kai Ojala
Tuula Pasuri
Satu Piipari-Kokko
Kirsi Stickler
Johanna Tammelin
Sakari Toiviainen
Ulla Ullgren

”


