
Kertomus2019
SKILDRING AV DET 

GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSARBETET 
I HELSINGFORS 2019

YHTEISESTÄ SEURAKUNTATYÖSTÄ 
HELSINGISSÄ 2019



2    KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2019

ANNE LIIMATAINEN
Yhteisen seurakunnan 
toimiston esimies
p. 09 09 2340 2501

STEFAN FORSÉN
Yhteisen seurakuntatyön johtaja
Direktör för gemensamt församlingsarbete 
p. 09 2340 2500

Sähköpostiosoitteet muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi

KYSY LISÄÄ: 

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

YSK johtoryhmä

Johtaja

HSRKY YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ 2019

HSRKY johtoryhmä

Yhtymänjohtaja
ToimistoKirkkoherrain-

kokous

Diakonia

Päällikkö

Perhe-
neuvonta

Johtava 
perheneuvoja

Kasvatus ja 
seurakunta-

palvelu

Päällikkö

Kasvatus 
(varhais-
kasvatus,

nuoriso- ja 
koulutyö)

Oppilaitostyö

Yhteiskunta 
ja kulttuuri

Seurakunta-
palvelu

Kampin kappeli

Yhteinen 
diakonia ja 

vammaistyö

Erityis-
nuorisotyö

Erityisdiakonia, 
HeHu

Mustasaaren 
toimintakeskus

Lehtisaaren 
nuorisokoti

Perheneuvonta

Palveleva 
puhelin

Vieraskielinen 
seurakuntatyö 

Arabiankielinen 
työ 

Kiinankielinen 
työ

Vironkielinen 
työ 

Venäjänkielinen 
työ 

Muu kansain-
välinen työ

Sairaala-
sielunhoito

Johtava 
sairaalapappi

Sairaala-
sielunhoito

Poliisipappi



KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2019    3

KEHITÄMME TOIMINTAAMME

K irkkoa syytetään usein saamattomuudesta ja 
vääristä priorisoinnista. Samalla kun ihmiset 
kaipaavat apua yhä enemmän, kirkko pohtii 
yhä tiiviimmin omaa hallintoaan. Sanotaan. 

Mutta eihän tämä pidä paikkaansa.

K irkko, sen jäsenet ja sen palvelijat, on edelleen se yh-
teisö, jonka Kristus on perustanut toteuttamaan hä-

nen tahtonsa. Seurakunnat Helsin-
gissä etsivät jatkuvasti uusia tapo-
ja kulkea ihmisten rinnalla. Ja yh-
teisessä seurakuntatyössä pyri-
tään kaikella tavalla palvelemaan 
sekä seurakuntia että helsinkiläi-
siä kirkkona.

Kirkon jäsenet Helsingissä on 
vähenevä joukko. Jäsenmaksut, käytettävissä olevat va-
rat, eivät enää riitä kaikkeen, johon olisi tarvetta. Tarve 
saada sitä mitä kirkko voi antaa on jatkuvasti suurempi. 
Mutta emme enää pysty ylläpitämään palveluita samalla 
tavalla kuin aikaisemmin. Muutostarve on lopulta saavut-
tanut meidät. Nyt on siirryttävä uuteen aikaan.

S amalla kun yhteinen seurakuntatyö on hoitanut kaik-
kia niitä tehtäviä, joita on sovittu, että hoidetaan yh-

teisesti, on vuosi 2019 sisältänyt paljon uudelleenorga-
nisoitumista. Sen tarkoituksena on keventää hallintoa ja 
luoda ketterämpi, tehokkaampi ja vaikuttavampi tapa to-
teuttaa niitä tehtäviä, jotka kuuluvat kirkolle. Olemme luo-
neet Varustamoita, joissa kirkon työntekijät, riippumat-
ta siitä ovatko he jonkun seurakunnan tai yhteisen seura-
kuntatyön edustajia, voisivat kohdata helsinkiläisiä. Olem-
me tutkineet, mitä tiedolla johtaminen merkitsee, ja luo-

neet Tilannehuoneelle toimintatapoja niin, että voisimme 
välttyä päällekkäisyyksiltä ja toimia tehokkaasti yhdes-
sä. Mutta tällä ei ole merkitystä, ellei se johda siihen, et-
tä pystymme vielä paremmin toteuttamaan kirkon tehtä-
vää Helsingissä.

If it ain’t broken, don’t fix it. Säger man ibland också om 
kyrkans arbete. I betydelsen: vi skall inte förändra nå-

gonting om vi inte är tvungna. 
Men det stämmer inte. Eller, visst 
en maskin som fungerar bra behö-
ver inte repareras så länge den tjä-
nar sitt syfte. Men en kyrka är ing-
en maskin. Den är en levande or-
ganism som fungerar genom sam-
verkan, gemensamma beslut och 

som strävar mot ett och samma mål. I en föränderlig värld 
måste kyrkan förändras för att förbli livskraftig. Den går 
mot en ny tid.

Kun luet tämän kertomuksen, tulet huomaamaan, et-
tä yhteisen seurakuntatyön työntekijät ovat alansa 

huippuosaajia, jotka elävät jatkuvasti muuttuvassa maa-
ilmassa, yhteiskunnassa ja kirkossa. Ja pystyvät sopeutu-
maan siihen. Sopeutumaan uuteen.

Ylpeydellä esittelen yhteisen seurakuntatyön kertomuk-
sen vuodesta 2019. ”Probably the best yhteinen seurakun-
tatyö in the world!”
STEFAN FORSÉN
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTAJA, ROVASTI
DIREKTÖR FÖR DET GEMENSAMMA 
FÖRSAMLINGSARBETET, PROST
DIRECTOR OF PARISH COOPERATION, DEAN H.C.

Esipuhe

Uuteen aikaan

Yhteisen seurakuntatyön uusi organisaatio oli kehitteil-
lä vuoden 2019 ajan. Tukena prosessissa on ollut maa-
liskuussa 2019 alkanut Muutoksen tuki -hanke, jossa 
työntekijät ovat saaneet kertoa työstään luottamuk-
sellisessa ilmapiirissä. Hankkeen tavoitteena on kehit-
tää työyhteisön dialogista työ- ja toimintakulttuuria, 
parantaa työhyvinvointia ja edistää yhteistoiminnal-

lista oppimista. Hankkeen myötä työntekijät ja johta-
jat rakentavat itselleen ja työtiimeilleen ammatillisen 
toimintatilan, joka lujittaa ammatillista itsekunnioitus-
ta, antaa etenemisnäkyä tulevaisuuden työhön ja vah-
vistaa työyhteisöä toimintaympäristön muuttumisesta 
johtuvassa toimintakulttuurin muutoksessa. Hanketta 
on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

VIRSIKIRJA 600:1
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H elsingin seurakunnissa alkoi vuonna 2019 uudenlai-
nen jatkuva strategiaprosessi. Koska strategian arvi-

ointia tehdään jatkuvasti, suuntaa voi tarvittaessa muut-
taa. Uusi strategiaprosessi on jatkoa vuosien 2015–2018 
toimintakulttuurin muutokseen tähdänneelle kehitystyöl-
le. Keskeisintä on tehdä sitä, mitä helsinkiläiset tarvitse-
vat ja kohdistaa työ hädänalaisimpiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi uuden strategia-
prosessin joulukuussa 2018. Strategiaprosessi kuvaa, 
miten strategiaa tehdään. Sen keskeisimpiä painopis-
teitä ovat edelleen hädänalaisten etsintä ja helsinkiläis-
ten tarve. Strategiaprosessin pohjana ovat Kirkko Helsin-
gissä 2020 -strategia sekä toimintakulttuurin muutosta-
voitteet. Strategiaprosessin tavoitteena on löytää rohkeas-
ti yhdessä -yhteistyöprosessin kautta konkreettinen yh-
teinen tavoite.

S trategiaprosessiin on kirjattu näkyviin toimintakult-
tuurin muutoshankkeen jatkoksi tehdyt valinnat sii-

tä, mihin Helsingin seurakunnat keskittyvät. Niitä ovat 
erityisesti perheneuvontaan, sairaalasielunhoitoon, elin-
tarvikeavun kehittämiseen, viestintään ja markkinoin-

tiin, kristilliseen kasvatukseen, sähköiseen asiointiin ja 
toimitilojen tehokkaampaan käyttöön liittyvät painopis-
teet. Nämä kaikki liittyvät kiinteästi Yhteisen seurakun-
tatyön toimintaan.

R ohkeasti yhdessä -työskentelyn osana oli marras-
kuussa 2019 tilannekuvan rakentaminen. Seura-

kuntia ja yhteisten palveluiden työntekijöitä pyydettiin 
nimeämään merkittävimpiä ilmiöitä, joita he ovat toimin-
taympäristössään kohdanneet. Merkittävimmiksi ilmi-
öiksi nousivat muuttoliike, ilmastonmuutos ja maallistu-
minen. Siitä, miten olemme Yhteisessä seurakuntatyös-
sä kohdanneet erilaisia ilmiöitä, voit lukea tästä vuosiker-
tomuksesta. 

K eskeistä Rohkeasti yhdessä -työskentelyssä on poh-
tia, miten turvata Helsingin seurakuntien ja seura-

kuntayhtymän toimintaedellytykset toimintaympäristön 
nopeasti muuttuessa. Mikä on Helsingin seurakuntien ole-
massaolon tarkoitus? Mitä tehdään yhteisissä palveluissa 
ja mitä tehdään seurakunnissa? Miten organisoidutaan ja 
rakennetaan mahdollisia yhteistyön tasoja? 

Rohkeasti yhdessä 
JA UUSI JATKUVA STRATEGIAPROSESSI
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Perheneuvonta on edelleen hyvin kysytty palvelu. Li-
sääntyneiden resurssien myötä pystyimme vuonna 

2019 lyhentämään asiakkaaksi pääsyn jonoja. 42 prosent-
tia yhteyttä ottaneista pareista pääsi asiakkaaksi. Asia-
kaskontakteista 70 prosenttia on lapsiperheitä.

Lisääntyneeseen perheneuvonnan tarpeeseen vasta-
si hankerahoitusta saanut projekti, jossa kuusi pappia ja 
kolme diakoniatyöntekijää saivat koulutusta perheneu-
vontatyöhön. He alkoivat ottaa osa-aikaisesti asiakkai-
ta vastaan vuonna 2019. He saivat tukea kokeneilta per-
heneuvojilta.

Tuemme perheitä
Jokaisen Yhteisen seurakunnan tiimin työhön liittyy 
helsinkiläisten perheiden tukeminen jollain tavalla.

Molemmat osa-aikaista perheneuvontaa tehneet toivovat, 
että he voisivat jatkossakin omistaa työaikaansa perhe-
neuvontaan. Hankerahoitus mahdollisti sen, että seura-
kunnissa oli mahdollista irrottaa työaikaa perheneuvon-
taan.

Tuemme perheitä myös kolumneissa, blogeissa ja po-
dcasteissa. Perheneuvoja Katianna Ruuskanen kirjoit-
ti vuonna 2019 kolumneja Kirkko & kaupunki -lehteen. 
Eräässä kolumnissa hän kirjoitti: 

”Olen saanut perheneuvonnasta uusia ja innostavia nä-
kökulmia työhöni. Motivaatiota muuhunkin työhön on 
tullut lisää ja työni on uudistunut. Olen halunnut pitkään 
keskittyä perheiden parissa tehtyyn työhön ja nyt olen 
tyytyväinen, kun se vihdoin on mahdollista.”
perheitä neuvova diakoniatyöntekijä heli salo.

”

”
”Kaikin puolin todella tärkeää palvelua, saimme tästä 
ison avun haastavassa elämänvaiheessa. Toivottavasti 
tämä palvelu pystytään jatkossakin tarjoamaan ihmisil-
le samalla tavalla. Kiitos paljon!”
perheneuvonnan asiakas

”
”Olen oppinut vuorovaikutustaitoja ja rutkasti lisää ih-
mistuntemusta. Olen oppinut omien rajojen asettamis-
ta. Olen käynyt täällä pitkään ja käynnit ovat merkinneet 
paljon. Olen oppinut tunteiden ilmaisemista ja käsittele-
mistä.” 
perheneuvonnan asiakas

”Perheneuvonnan koulutus ja perheiden tapaaminen on 
heijastunut kaikkeen työhöni, teologiseen ajatteluuni ja 
ihmisenä kasvamiseen. Vihki- ja kastepuheitakin pidän 
hieman eri tavalla kuin aiemmin. Toivon, että koko seu-
rakunnan elämä on rikastunut tämän hankkeen myötä.”
perheneuvonnan asiakas

”

”Kukaan ei ole perheetön. Laajentamalla käsitystämme 
perheestä vahvistamme ihmisessä osallisuutta. On ai-
ka ankaraa, jos jätämme perhekäsityksen ulkopuolel-
le ne, jotka eivät tahtoen tai tahtomattaan ole muodos-
taneet niin sanottua perinteistä perhettä. Päätin yhden 
asian, kun aloitin perheneuvonnassa: minun kohdallani 
kukaan ei olisi perheetön.

Haluaisin, että vastaanotollani jokaisen ihmisen perhe 
olisi juuri oikeanlainen ja riittävä sellaisena kuin se on. 
Ajattelen niitä empiviä ja häpeileviä katseita, joita olen 
kohdannut vastaanotollani, kun olen kysynyt perheestä. 
Mutta heidän ilmeensä muuttuu, kun olen kysynyt, ketä 
olet rakastanut, ketä olisit halunnut rakastaa, kuka on ra-
kastanut sinua tai kenen olisi pitänyt rakastaa sinua? Kyl-
lä kaikille aina perheenjäseniä löytyy.”

”
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A violiitto — varsinkin vuonna 2017 
voimaan astunut uusi avioliittolaki 

herättää kirkossa edelleen keskustelua. 
Kutsuimme Yhteys-liikkeen kanssa piis-
pa Teemu Laajasalon Mall of Triplan Fo-
kukseen keskustelemaan avioliittolaista. 
Kuvassa keskustelemassa kirkon perhe-
työn uranuurtaja Liisa Tuovinen, piispa 
Teemu Laajasalo, perheneuvojat Kirsi Hii-
lamo ja Tuija Mustalahti sekä Töölön seu-
rakunnan kirkkoherra Hannu Ronimus.

M ustasaari on kesä-
keidas perheellisille 

ja perheettömille, kaikille 
helsinkiläisille. Kausi al-
koi jälleen Kummipäivän 
vietolla kesäkuun alussa. 
Toimintakeskuksessa oli 
ihailtavina lampaita, pu-
puja, kanoja, sekä herk-
kuina lounas ja jättisuu-
ret korvapuustit. Kesällä 
2019 yleiset saunavuorot 
ja muskarit vakiintuivat 
osaksi toimintaa. Lasten 
kesäkuussa pidetyt päivä-
leirit olivat suosituimpia 
kuin koskaan aiemmin.

MUSTASAAREN 
KESÄ 2019

Kesän kokonaiskävijämäärä

18 500
Diakonia-asiakkaille 

myönnettyjen Mustasaari-
korttien määrä noin

950 kpl 
(sisälsi matkat ja lounaan)

teisten palveluiden työnteki-
jöitä pyydettiin nimeämään 
merkittävimpiä ilmiöitä, joita 
he ovat toimintaympäristös-
sään kohdanneet. Merkittä-
vimmiksi ilmiöiksi nousivat 
muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja maallistuminen. Siitä, mi-
ten olemme Yhteisessä seu-
rakuntatyössä kohdanneet 
erilaisia ilmiöitä, voit lukea 
tästä vuosikertomuksesta. 

Keskeistä Rohkeasti yh-
dessä -työskentelyssä on 
pohtia, miten turvata Hel-
singin seurakuntien ja seu-
rakuntayhtymän toiminta-
edellytykset toimintaympä-
ristön nopeasti muuttuessa. 

Mikä on Helsingin seurakuntien olemassaolon tarkoitus? 
Mitä tehdään yhteisissä palveluissa ja mitä tehdään seu-
rakunnissa? Miten organisoidutaan ja rakennetaan mah-
dollisia yhteistyön tasoja? 

Helsinkiläiset perheneu-
vojat ovat tukeneet parisuh-
dekysymyksissä valtakun-
nallisessa vauva.fi/parisuh-
deneuvolassa. Palvelu ylit-
ti tavoitteet kymmenkertai-
sesti. Perheneuvoja Helena 
Toppari on kirjoittanut asi-
antuntevia vastauksia ih-
misten lähettämiin erilaisia 
parisuhteen ongelmia kos-
keviin kysymyksiin Pari-
suhdeneuvolassa. Parisuh-
deneuvola ja Rakkauden 
ammattilaiset -blogien sivu-
latauksia tuli vuonna 2019 
yli miljoona.

Perheneuvonta on saanut 
yhä enemmän asiakkaita 
30–49 -vuotiaiden ikäryhmästä. Usein ruuhkavuosia elä-
vistä aikuisista.

Rohkeasti yhdessä -työskentelyn osana oli marraskuus-
sa 2019 tilannekuvan rakentaminen. Seurakuntia ja yh-
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PERHENEUVONTA 
VUONNA 2019

yhteensä 

774
yhteydenottoa

9 600
Asiakastapaamisia

985
Asiakkaita yhteensä

326
uutta asiakaskontaktia

L ehtisaaren nuorisokoti tukee perheitä 
siinä tilanteessa, jos he eivät pysty itse 

huolehtimaan lapsestaan. Nuorisokodissa 
on paikka kahdelletoista nuorelle. Nuoriso-
kodissa on enemmän kiireellisesti sijoitet-
tuja lapsia ja sijoitusvaiheessa nuorien pa-
hoinvointi on ollut aiempaa syvempää. Tä-
mä on lisännyt asukkaiden vaihtuvuutta ja 
henkilöstön työn kuormittavuutta. Innos-
tunut ja motivoitunut henkilöstö on kehit-
tänyt työmenetelmiä ja työilmapiiriä.

N u gör vi rekord! Sommarens störs-
ta läger, med 135 deltagare, ord-

nades på Lekholmen i augusti. Kanske 
var det historiens största läger på för-
samlingarnas lägerö? 

”Läger för stora och små” samlar i 
första hand barnfamiljer och arrang-
eras av alla tre svenska församlingar 
i Helsingfors. På programmet står allt 
från spårning, bastu och bollspel till 
bönevandring, tv-spel och Think show. 
Man kan också bara vara, tillbringa tid 
med familjen och njuta av Helsingfors 
skärgård i sommarskrud.
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TUKENA KASVUN POLULLA
Lapsi- ja perhelähtöisyys on ollut kas-
vatuksen työssä keskeinen näkökulma 
jo vuosien ajan. Helsingin seurakunnat 
ovat lähettäneet vuodesta 2009 Pienel-
le parasta -materiaaleja lapselle kotiin. 
Ensimmäinen niistä on kasteeseen mo-
tivoiva kirje. Kokonaisuuteen kuuluvat 
myös Pienen iltahetki cd ja laulukirja, 
Ruusukorva ja Kyyhkynen -kirja, Kul-
tainen sulka -peli sekä vauvojen kon-
sertit. Näiden materiaalien tavoitteena 
on tukea kodeissa tapahtuvaa katso-
muskasvatusta.

Näiden materiaalien vastaanotosta 
valmistui keväällä 2019 tutkimus, jon-

20
lastenkuorolaista

KYMPPISYNTTÄREILLÄ 
MUKANA

49
seurakunnan työntekijää

108
nuorta laitekummeina

11
nuorta teatterilaista

PIENELLE PARASTA 
MATERIAALIEN KÄYTTÖ

Pienen iltahetki -levyä 
kuuntelee silloin tällöin 

tai säännöllisesti 

49 %
tutkimukseen osallistuneista

Kultainen sulka -lautapeliä 
pelataan silloin tällöin, melko 

usein tai säännöllisesti

78 %
tutkimukseen osallistuneista

Kymppisynttärit ko-
kosi jälleen kymmen-
vuotiaita jäseniä per-
heineen ja ystävineen 
Linnanmäelle yksi-
tyistilaisuuteen. Kym-
menen euroa mak-
sanut ranneke mah-
dollisti huvipuistoko-
kemuksen yhteensä 
5780 juhlijalle.

ka teki teologian maisteri Kanerva Lat-
tu. Hän teki tutkimuksen Helsingin yli-
opistossa ja Helsingin seurakunnat kus-
tansi tutkimuksen. Tutkimus osoitti, että 
katsomuksellisista kysymyksistä kes-
kustellaan perheessä lapsen aloitteesta. 

”Lapset kyselevät ja pohtivat erilaisten 
arjen havaintojen pohjalta. Myös Pienel-
le parasta -materiaalit osaltaan herättä-
vät keskustelua uskonnollisista kysy-
myksistä”, Lattu kertoo.

Tutkimuksen mukaan perheet ovat 
keskimäärin tyytyväisiä materiaalien 
ulkoasuun, kuten kuvitukseen ja väri-
tykseen, saatekirjeisiin, materiaalien si-
sältöön ja lähetysajankohtaan.
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KIRKKO HÄDÄNALAISTEN TUKENA
Hätä on konkreettisimmillaan sairaaloissa, joissa työs-
kentelee kaksikymmentä sairaalapappia. He kohtaavat 
kaikenikäisiä, kaikista yhteiskuntaluokista tulevia ja kai-
kissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. He ovat usein ti-
lanteissa, jossa elämän rajallisuus tulee todeksi tai perus-
turvallisuus järkkyy sairauden, kuoleman tai muun elä-
mänkriisin kautta. Potilaiden lisäksi sairaalapapit tuke-
vat myös omaisia ja vaativaa työtä tekevää henkilökun-
taa. Sairaalapapit haluavat kohdata kiireettömästi ja ottaa 
vakavasti ihmisen elämäntilanteen. He ovat lähtövalmii-
na avuntarvitsijan luokse ympäri vuorokauden.

Kotona sairastavat saivat vuonna 2019 rinnalleen kym-
meniä vapaaehtoisia. Rekrytoimme ja koulutimme heidät 
tukemaan kodeissaan saattohoidossa tai palliatiivisessa 
hoidossa olevia potilaita. Vuonna 2019 yhteensä yli sa-
dan kuolevan potilaan rinnalla oli vapaaehtoinen. Hank-
keen aikana laajentuneesta tukipalvelusta tuli osa sairaa-
lasielunhoidon rakennetta ja vakituista työtä. Tällä hetkel-
lä sairaalapappeja ja seurakuntien työntekijöitä on omilla 
alueillaan toimivien saattohoidon vapaaehtoisten tukena. 

Kampin kappeli on tärkeä hädänalaisia tukeva paikka 
keskellä kaupunkia. Se on auki joka päivä vuoden ympä-

243 196

2013

203 790

2014

238 263
253 733

276 878

305 198

2015 2016 2017 2018

352 518

2019

KAMPIN KAPPELIN KÄVIJÄMÄÄRÄT

Sairaalapapit jakavat silloin tällöin ehtoollista 
sairaalassa. Kuvassa Satu-Elina Ansas ja Maarit 
Kolsi ovat juuri kattaneet ehtoollispöydän.

ri ja sinne ovat kaikki ihmiset ovat tervetulleita. Kappelil-
ta saa ilman ajanvarausta keskusteluapua ja palveluoh-
jausta. Kampin kappelissa toimivat Helsingin seurakun-
tayhtymän työntekijät ja Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveystoimialan sosiaaliohjaajat yhdessä. Mielenkiin-
toinen piirre kappelin toiminnassa on myös se, että se on 
yksi suosituimmista turistikohteista kaupungissa. Kap-
pelin kävijämäärät ovat lisääntyneet viime vuosina mer-
kittävästi.

KASVU HYVÄÄN ELÄMÄÄN -HANKE 
Kasvu hyvään elämään -hanke kehittää toimintaa ko-
ko kasvun kaarella syntymästä aina 29 vuoteen as-
ti. Tervetuloa maailmaan -toivotuksen kehittämi-
nen pyrkii jatkossa tavoittamaan kaikki helsin-
kiläiset perheet, joihin syntyy lapsi. Tavoittee-
na on onnitella uudesta lapsesta ja viestittää, 
että jokainen lapsi on arvokas. Uudet Mäm-
mi-animaatiot tuovat tutun Mämmi-hah-
mon varhaiskasvatuksen ja pienempien las-
ten avuksi. Nuorten osalta hankkeessa vahvis-

tetaan nuorten osallisuutta rovastikunnittain nuorten 
parlamenttien kautta. Nuorten parlamenteissa an-

netaan nuorille vaikutusmahdollisuudet seura-
kunnan toimintaan.

Tämän lisäksi kasvun polkua kehitetään per-
hekeskusyhteistyön, koululaisten ryhmien se-
kä aikuisrippikoulun osalta. Hankkeessa hae-

taan myös vaikuttamis- ja toimintatapoja eh-
käistä lapsiperheköyhyyttä ja tukea helsinki-

läisiä perheitä, joilla on haastava elämäntilanne.
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Snellun työntekijöitä 
vankilan pihalla

KUUNTELEMME 
HÄDÄNALAISIA 
Tarjoamme Kirkon kes-
kusteluavun kautta tukea 
joka päivä vuoden ympä-
ri. Päivystävä puhelin on 
auki joka päivä kello 18–
01, perjantaisin ja lauan-
taisin 03 saakka. Päivys-
timme puhelimessa, cha-
tissa ja netissä. Chatis-
sa kysymyksiin on pyritty 
vastaamaan heti päivys-
tysaikana. Nettiin voi kir-
joittaa joka päivä ja kysy-
myksiin saa vastauksen 
muutaman päivän ku-
luessa. Keskustelunaihei-
ta ovat olleet esimerkiksi 
arjen tilanteet, hyvinvoin-
ti, ihmissuhteet, sairau-
det ja yksinäisyyden ko-
kemukset. Vuoden 2019 
loppuun asti kirkon kes-
kusteluavussa päivysti-
vät vapaaehtoisten ohella 
seurakuntien työntekijät.

Vuoden aikana syntyi 
päätös siitä, että vuodesta 
2020 eteenpäin päivystys 
hoidetaan kokonaisuu-
dessaan koulutettujen va-
paaehtoisten voimin — ai-
van kuten muualla maas-
sa on tehty jo aiemmin. Näkövammaisten ja oppaiden kevätretki 

suuntautui Hyvän mielen alpakkatilalle.

Y ksi erityisnuorisotyötä tekevän Snel-
lun toimintamuodoista on tukea van-
kiloissa olevia ihmisiä ja heidän lä-

heisiään. Snellulaiset tapaavat nuoria vanke-
ja säännöllisesti kaikissa Etelä-Suomen rikos-
seuraamusalueen vankiloissa sekä naisia Hä-
meenlinnassa ja Vanajalla. He ohjaavat Van-
taan vankilan nuoriso-osastolla avointa kes-
kusteluryhmää viikoittain. Muissa vankilois-
sa pidettävät ryhmät ovat lyhyemmissä perio-
deissa. Snellulaiset järjestivät myös Taimi-ver-
taistukiryhmiä 7–12 -vuotiaille lapsille, joiden 
perheenjäsen on vankilassa.

“Vankila-aika oli pitkältä tuntuva aika elä-
mässä ja siihen liittyi raskaita aikoja ja isoja 
muutoksia. Kun tapasin vankilassa auttavia 
ihmisiä, sekä vankilan että Snellun työnteki-
jöitä, alkoi muutos kohti parempaa. Oli helpot-
tavaa, kun pääsin puhumaan ja ihmiset kuun-
telivat ja hyväksyivät. Siitäkin tuli hyvä mie-
li, kun olen voinut olla avuksi muille, kun olen 
kertonut kokemuksistani”, kertoo vankilassa 
Snellulaisiin tutustunut ja vankilasta vapau-
tunut kokemusasiantuntija.

Päivystäjiä chatissa

75
ihmistä

Chatissa yhteydenottoja

9143

Chatissa

5321
keskustelua

Yhden puhelun kesto

15
minuuttia

Puhelinkeskustelujen 
määrä nousi edellisestä 

vuodesta

16 %

49 709
keskustelua

KIRKON KESKUSTELUAPU 
VUONNA 2019
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DIAKONIAN KÄRKIHANKKEET 
KEHITTIVÄT PALVELUITA
Hädänalaisia on tuettu useassa diakonian kärkihankkees-
sa. Ristin suojassa -hankkeen tarkoituksena oli lisätä pa-
perittomien maahanmuuttajien oikeuksia ja tarjota suoja-
paikka. Hanke tarjosi turvaa ja suojaa etnisestä, uskon-
nollisesta tai kansallisesta taustasta riippumatta. Työn 
erityisenä painopisteenä oli tavoittaa ihmisiä, jotka oli-
vat eri syistä peruspalveluiden ulkopuolella. Ristin suo-
jassa -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Paperittomi-
en kanssa jatkaa Turvaverkko-hanke vuosina 2020–2022.

Päiväkeskus Mosaiikki tukee paperittomia yhteistyös-
sä Suomen Punaisen Ristin ja Sininauhaliiton kanssa. Ver-
koston tärkeitä jäseniä ovat myös Suomen Pakolaisavun 
lakimiehet ja lakiasiantuntijat. Joulukuun puoliväliin as-
ti Ristin suojassa -hanke tarjosi myös 30 hätämajoitus-
paikkaa Hermannin diakoniatalolla. Sen jälkeen kaupun-
gin muut palvelut takasivat riittävän suojan tarvitsijoille. 
Mosaiikki jatkaa työtään hädänalaisten tukemiseksi tu-
kipisteenä.

Mosaiikki on lisännyt erityisdiakoniassa vapaaehtois-
ten tarvetta ja kasvattanut asiakkaiden määrää. Työnte-
kijät ovat oppineet lisää eri kulttuureista tulevien ihmis-
ten kohtaamisesta ja heidän tilanteidensa selvittämisestä.

Seurakuntien erityisdiakonia tukee etenkin asunnot-
tomia ja päihdeongelmaisia. 
Usein heidän ongelmansa 
on hyvin moninaisia, kuten 
laaja-alaisia päihde- ja mie-
lenterveysongelmia. Hei-
dän ohjaaminen tarvittavan 
avun piiriin on entistä haas-
teellisempaa.

Erityisdiakonian työnte-
kijät ovat pyrkineet teke-
mään ihmisten hädän ja sii-
hen vastaavan kirkon aut-
tamistyön näkyväksi. Her-
mannin diakoniatalon Pul-

lakirkon blogiin kirjoittavat diakoniatalon kävijät, vapaa-
ehtoiset, seurakuntalaiset ja työntekijät. Se nostaa esiin 
asioita ihmisten arjesta ja tuo esille diakonisen ja hengel-
lisen näkökulman auttamistyössä. Diakoniatalon henki-
lökunta on myös kouluttanut muutamia asiakkaitaan ko-
kemusasiantuntijoiksi.

Työtä kohti -hanke oli yksi diakonian kärkihankkeis-
ta. Se kehitti erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien henkilöiden määräaikaista työskentelyä eri seura-
kunnissa ja yhteisissä työmuodoissa. Hanke tuotti yli sata 
työkokeilupaikkaa. Työjaksot olivat noin puoli vuotta ker-
rallaan. Hanke tarjosi myös koulutusta ja pyrki sitä kautta 
rohkaisemaan seurakuntia tulemaan mukaan työllisyys-
toimintaan. Osa seurakunnista on jo vakiinnuttanut paik-
kansa tukityöllistettyjen työnantajana.

Kykyportaat-hanke on vuosina 2016–2019 pyrkinyt an-
tamaan nuorille mahdollisuuden päästä irti syrjäytymis-
kierteestä. Tämä ESR-rahoitteinen hanke pyrki avaamaan 
nuorille työkokeilupaikkoja ja koulutuspolkuja yhdessä 
Stadin ammattiopiston kautta. Vuosina 2018–2019 Snellu 
Caféssa on ollut noin 45 nuorta eri mittaisissa työskente-
lyjaksoissa. Heistä puolet tulivat juuri Kykyportaat-hank-
keen kautta ja puolet Snellun omien kontaktien kautta. 
Näille nuorille oli työn lisäksi tärkeää tiivis ohjaus.

Seurakunnat jatkavat työllistämistä jatkossakin. Koko 
vuoden 2019 oli valmisteilla taustatyö Työraiteet — seu-
rakunnat työllistämisen tukena -hankkeeseen, joka sai 
loppuvuodesta 244 000 euroa Euroopan sosiaalirahastol-
ta. Valmisteluaikana etsimme hankkeen tavoitteet ja yh-
teistyökumppanit. Hankkeen tavoitteena on tukea heikos-
sa työmarkkina-asemassa olevien helsinkiläisten työttö-
mien työllistymisedellytyksiä. Keinona on työ- tai opis-
kelupaikan löytyminen seurakunnissa tapahtuvan työ-
kokeilun ja henkilökohtaisen tuen avulla. Lisäksi tuemme 
hankkeella osallistujien elämänhallinnan taitoja ja osal-
lisuuden kokemusta yhteisövalmennuksen avulla. Tukea 
saavat myös seurakuntien työpaikkaohjaajina toimivat 
työntekijät hankkeen työkokeilijoiden ohjaamiseen. Kol-
mevuotinen hanke käynnistyy maaliskuun alussa vuon-
na 2020.

Toivonpäivän viettoa Hermannin diakoniatalolla

Pullakirkko Hermannin diako-
niatalolla
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HIOIMME LOGISTIIKKAA RUOKA-
AVUN KEHITTÄMISHANKKEESSA 
Keskeisenä osana hädänalaisten auttamises-
sa on seurakuntien ruoka-avun kehittäminen. 
Helsingin kaupungin ja seurakuntayhtymän 
yhteishanke alkoi vuonna 2018. Sen näky-
vin osa on hävikkiruokaterminaalin perusta-
minen Helsinkiin vuoden 2020 aikana. Vuon-
na 2019 keskeisenä osana hanketta oli pilotoi-
da logistiikkaa eli sitä, miten kaksi kylmäau-
toa kuljettavat tavaraa mahdollisimman suju-
vasti. Keskitetty logistiikka pienentää hävik-
kiruuankuljetuksen hiilijalanjälkeä ja vähen-
tää ajokilometrejä.

Toimitimme vuonna 2019 ruokaa yli neljäl-
lekymmenelle seurakuntien ja järjestöjen ruo-
ka-aputoimijoille. Ruokailua, ruuanjakoa tai 
elintarvikekassien jakamista toteutetaan seu-
rakunnissa yli kuusikymmentä kertaa viikos-
sa. Yhteisöruokailuista valmistui myös tutki-
mus. Siinä kiinnitettiin huomiota, mikä rooli 
hävikkiruualla on tilaisuuksissa ja miten tilai-
suudet on järjestetty. Moni ruokailutilaisuus ei 
onnistuisi ilman vapaaehtoisia. Heidän lisäk-
seen suntiot ja diakoniatyöntekijät olivat työn-
sä puolesta vastuussa ruokailuista. Selvitys toi 
esille myös sen, että monelle yhteisöruokailu ei 
ole vain keino saada ruokaa. Siellä on mahdol-
lista tavata seurakunnan työntekijöitä, saada 
apua arjen haasteisiin ja tavata muita ihmisiä.

RUOKA-APU 2019

Seurakuntien diakonia-
ruokailuihin osallistui

24 985
henkilöä

Ruokakasseja jaettiin

5 249
henkilölle

Kahden euron
lounaita myyty

15 481

Nuoria työllistämis-/
harjoittelujaksolla

28

Kymmenen euron lounaita

35

Viiden euron lounaita

767

SNELLU CAFÉ 
2019

Lounasasiakkaita

17 647

KEHITYSVAMMAISTEN JOULUKIRKKO
Kehitysvammaisten joulukirkko oli vuonna 2019 ai-
empia vuosia jännittävämpi: paikalla oli televisioka-
merat. Esiintyjät harjoittelivat ensin ryhmäkodissa. 
Kehitysvammaisten joulukirkossa kaikki pääsivät 
osallistumaan. Seurakuntalaiset esiintyvät, soittavat 
ja lukevat tekstejä. Helsingin kaupungin apulaispor-
mestari Sanna Vesikansa sekä Kaarina Särkiluoto 
lukivat esirukouksen. Joulukirkossa esiintyi Reso-
naaribändi. Kehitysvammaisia joulukirkon tekijöitä 
oli avustamassa joukko lähihoitajaopiskelijoita.
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V arustamot eli uudenlaiset diakoniakeskukset 
pyrkivät yhdistämään diakonisen perusseura-
kuntatyön, diakonian uudet toimintamuodot ja 

kirkon yhteiskunnallisen roolin. Vuonna 2019 oli käyn-
nissä Varustamojen selvitysprojekti, jossa selvitimme yh-
teisöllisten diakoniakeskusten perustamista Helsinkiin. 
Hankimme asiakasymmärrystä diakoniatyöntekijöiltä ja 
yhteistyökumppaneilta, selvitimme rahoitusvaihtoehtoja, 
kumppanuuksia, sisältöjä, pelisääntöjä ja resursseja. Vuo-
den päätteeksi laadimme toteutussuunnitelman tulevai-
suuden Varustamoihin.

Selvitysprojektissa huomasimme, että Helsingissä on 
paljon palveluita ja toimintaa eri ikäisille ja erilaisessa elä-
mäntilanteessa oleville kaupunkilaisille. Emme löytäneet 
yhtään ryhmää, jolle ei olisi suunnattu lainkaan palvelui-
ta. Kuitenkin joillain alueilla on alueellisia katveita palve-
luissa ja toiminnassa ja tietyiltä alueilta palveluihin on pi-
dempi matka.

Selvitystyössä nousi muutamia ajankohtaisia ilmiöitä: 
osallisuus, ekologisuus ja innovatiivisuus. Nämä tulevat 
olemaan toimintansa aloittavien Varustamoiden keskeisiä 
arvoja. Haluamme tarjota kiireetöntä rinnalla kulkemista, 
tukea ja neuvontaa sekä palveluihin ohjaamista. Tarkoi-
tuksenamme on, että Varustamoon tuleva ihminen saa 
meiltä kaipaavansa palvelun ja hän kokee olevansa mer-
kityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulisi kuulluksi ja 
nähdyksi itsenään ja hänellä olisi mahdollisuus vaikuttaa 
yhteisiin asioihin.

Varustamojen ydintoimintaa tulevat olemaan Waste & 
Feast -hävikkiruokaravintolat, työllistämistoiminta ja yh-
teiset palvelut. Hävikkiruokaravintolat työllistävät ja sa-

malla ehkäisevät syrjäytymistä. Varustamot voivat myös 
rikastaa seurakuntien työtä ja mahdollistaa yhteistyö ver-
kostoissa. Yhteisiä palveluita on mahdollista kanavoida 
varustamoihin sen mukaan, mitä alueella tarvitaan: Va-
rustamoissa voi tarjota ja toteuttaa Raha-asiain neuvon-
taa, perheneuvontaa, erityisnuorisotyötä, erityisdiakoniaa 
ja maahanmuuttajatyötä.

Waste&Feast -hävikkiruokaravintoloita oli vuonna 2019 
yhteensä jo kuusi, esimerkiksi Matteuksen kirkolla ja Her-
mannin diakoniatalolla. Keskeistä näissä on yhteisöllisten 
ruokailujen lisäksi työllistää heikossa työmarkkina-ase-
massa olevia työkokeilijoita. Vuonna 2019 työllistettyjä 
oli 80.

Matteuksen kirkolla Waste&Feast -Snellu Caféssa olem-
me jo etsineet, miten teemme yhteistä työtä yhdessä. Se on 
ollut pohjana varustamojen työskentelylle. Marraskuus-
sa 2019 alkoi uuden Varustamon suunnittelu Pekanrai-
tille Malmille. Paikalla oli noin kuusikymmentä innokas-
ta suunnittelijaa.

Varustamot tulevat olemaan ryhmien, kulttuurin ja hen-
gellisen elämän paikkoja. Kuulemme siellä ihmisten tar-
peita, havaitsemme ilmiöitä ja tartumme niihin. Esimer-
kiksi raha-asiain neuvonta eli RaRi-toiminta on suunnitel-
tu yhdeksi Varustamon palveluksi. Vuonna 2019 neuvon-
taa oli 15 suomenkielisessä ja 3 ruotsinkielisessä seura-
kunnassa. Neuvojina on yli 75 vapaaehtoista, jotka tapaa-
vat asiakkaista pareittain. Heillä on ollut jo yli 200 eri asia-
kasta. Neuvonnassa on tärkeää ohjaus ja kannustus. Neu-
vonnasta tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat ko-
keneet tulleensa kohdatuiksi sekä saaneensa konkreetti-
sia neuvoja ja toivoa haasteellisiin taloustilanteisiin.

Varustamoja on suunniteltu yhteisissä työpajoissa. 
Ideoita kerättiin kaikilta osallistujilta.

VARUSTAMOT KEHITTÄVÄT UUDENLAISTA DIAKONIAA
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Helsingin seurakunnat tekevät työtään kaupungissa 
asuvien ja työskentelevien keskuudessa. Tilastot anta-
vat yhden kurkistusaukon siihen, millaisessa ympäris-
tössä teemme työtämme.

Ruotsi
36 533 hlöä
5,6 %

Muu kieli
101 825 hlöä
15,7 %

Suomi ja 
saame

509 684 
hlöä

78,6 %

HELSINGIN VÄESTÖ ÄIDINKIELEN MUKAAN
Koko väestö 648 042 henkilöä (1.1.2019)

osuus 17,5 % 

LAPSET VÄHINTÄÄN 10 KUUKAUTTA TOIMEENTULOTUKEA SAANEISSA PERHEISSÄ 2016
KOKO HELSINKI 8 965 lasta / Helsingissä yhteensä noin 104 940 lasta / osuus 8,5 %

osuus 2,1 % 
ETELÄINEN SUURPIIRI 325 lasta / suurpiirissä yhteensä 15 811 lasta

osuus 15,8 % 

osuus 7,8 % 
LÄNTINEN SUURPIIRI 1 348 lasta / suurpiirissä yhteensä 17 457 lasta

osuus 5,1 % 
KESKINEN SUURPIIRI 514 lasta / suurpiirissä yhteensä 10 274 lasta

osuus 3,9 % 
POHJOINEN SUURPIIRI 351 lasta / suurpiirissä yhteensä 9 014 lasta

osuus 10 % 
KOILLINEN SUURPIIRI 2 010 lasta / suurpiirissä yhteensä 20 338 lasta

osuus 6,8 % 
KAAKKOINEN SUURPIIRI 643 lasta / suurpiirissä yhteensä 9 646 lasta

ITÄINEN SUURPIIRI 3 868 lasta / suurpiirissä yhteensä 3 424 lasta

Lähde: www.hyvinvointitilastot.fi

PIENITULOISISSA ASUNTOKUNNISSA ASUVAT ALLE 18-VUOTIAAT LAPSET 2017
KOKO HELSINKI 12 383 lasta / Helsingissä yhteensä noin 104 940 lasta / osuus 11,8 %

osuus 7,4 % 
ETELÄINEN SUURPIIRI 1 170 lasta / suurpiirissä yhteensä 15 811 lasta

osuus 11,6 % 
LÄNTINEN SUURPIIRI 2 025 lasta / suurpiirissä yhteensä 17 457 lasta

osuus 11,3 % 
KESKINEN SUURPIIRI 1 161 lasta / suurpiirissä yhteensä 10 274 lasta

osuus 7,1 % 
POHJOINEN SUURPIIRI 640 lasta / suurpiirissä yhteensä 9 014 lasta

osuus 11,8 % 
KOILLINEN SUURPIIRI 2 400 lasta / suurpiirissä yhteensä 20 338 lasta

osuus 11,3 % 
KAAKKOINEN SUURPIIRI 1 090 lasta / suurpiirissä yhteensä 9 646 lasta

ITÄINEN SUURPIIRI 3 868 lasta / suurpiirissä yhteensä 22 103 lasta

osuus 6 % 
ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRI 29 lasta / suurpiirissä yhteensä 483 lasta

Lähde: www.hyvinvointitilastot.fi

HELSINKILÄISET 
TILASTOJEN VALOSSA
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1 Jakomäen peruspiiri 37,4 %

2 Mellunkylän peruspiiri 34,2 %

3 Vuosaaren peruspiiri 29,4 %

4 Pukinmäen peruspiiri 27,8 %

5 Vartiokylän peruspiiri 27,4 %

6 Pasilan peruspiiri 26 %

7 Pitäjänmäen peruspiiri 22,2 %

8 Myllypuron peruspiiri 21,5 %

9 Latokartanon peruspiiri 20,2 %

10 Kaarelan peruspiiri 20,1 %

11 Malmin peruspiiri 19,1 %

12 Herttoniemen peruspiiri 18,9 %

13 Maunulan peruspiiri 18,4 %

2

3

4

Koko Helsingin 
keskiarvo 

16,9 %

25 Munkkiniemen peruspiiri 4,9 %

26 Vironniemen peruspiiri 4 % %

27 Tuomarinkylän peruspiiri 3,3  %

28 Ullanlinnan peruspiiri 2,8 %

29 Lauttasaaren peruspiiri 2,6 %

30 Taka-Töölön peruspiiri 2,6 %

31 Itä-Pakilan peruspiiri 2 %

32 Kulosaaren peruspiiri 2 %

33 Östersundomin peruspiiri 1,4 %

34 Länsi-Pakilan peruspiiri 1,1 %

1

5

6

34

33

32

31

29

30

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

7

13

12

11

10

9

14

8

TOIMEENTULOTUESTA OSALLISET 0–15-VUOTIAAT LAPSET ALUEITTAIN 2017

Lähde: www.hyvinvointitilastot.fi

ETELÄINEN SUURPIIRI

LÄNTINEN 
SUURPIIRI

POHJOINEN 
SUURPIIRI

ÖSTERSUNDOMIN 
SUURPIIRI

ITÄINEN 
SUURPIIRI

KESKINEN 
SUURPIIRI

KAAKKOINEN 
SUURPIIRI

KOILLINEN 
SUURPIIRI

14 Reijolan peruspiiri 17,1 %

15 Puistolan peruspiiri 15,4 %

16 Suutarilan peruspiiri 14,5 %

17 Haagan peruspiiri 13,4 %

18 Oulunkylän peruspiiri 12,7 %

19 Laajasalon peruspiiri 11 %

20 Vallilan peruspiiri 10,3 %

21 Vanhankaupungin peruspiiri 9,8 %

22 Kallion peruspiiri 7,3 %

23 Alppiharjun peruspiiri 6,7 %

24 Kampinmalmin peruspiiri 6,4 %
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Mitä 
ilmiöitä kohtasimme 

YHTEISESSÄ SEURAKUNTATYÖSSÄ

vuonna 2019 
I lmiölähtöinen työskentely on yksi keino vastata ym-

päröivän yhteiskunnan haasteisiin. Ilmiölähtöisessä 
työskentelyssä olennaista on hahmottaa asioita osa-

na järjestelmää ja asiakokonaisuutta. Se on tapa ajatella 
yhteiskunnallisia haasteita ja niiden monimutkaisia ko-
konaisuuksia. Ilmiöiden äärellä on tärkeä miettiä, mihin 
kaikkeen kyseinen ilmiö mahdollisesti liittyy. Nykyajan 
ilmiöt ovat epämääräisiä ja monimutkaisia. Siksi asioiden 
ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolisempaa osaamista. 
Siksi on viisasta, että useampi asiantuntija pohtii ilmiö-
tä yhdessä. Ilmiölähtöisyys mahdollistaa useamman ih-
misen osallisuuden ja kokeilevan työtavan. Jos yksi me-
netelmä ei heti toimi, kokeilemme rohkeasti jotain muuta.

Helsingin seurakunnat alkoivat kehittää ilmiölähtöisen 
työn tekemisen paikaksi Tilannehuonetta. Tilannehuone 
on fyysinen tila ja virtuaalinen tila mutta myös ja ennen 
kaikkea uusi ja innostava tapa tehdä työtä kulloinkin par-
haiden voimien kanssa. Vuonna 2019 oli useita Tilanne-
huone-työskentelyjä. Osana yhteisen seurakuntatyön työ-
tä kehitimme esimerkiksi yhteistyökumppanuutta Maail-
ma kylässä -tapahtuman kanssa sekä lapsiperheköyhyy-
teen liittyviä teemoja.

Kehitämme fiksumpia tapoja tehdä yhteistä työtä. Tilan-
nehuone on kehittämisalusta monenlaiseen. Se on myös 
paikka, jossa seuraamme strategisten tavoitteiden toteu-

Seurakuntien taloon raken-
tuva konkreettinen Tilanne-
huone-tila on avoin myös hel-
sinkiläisille sekä yhteistyö-
kumppaneille ja muille sidos-
ryhmille.

Havainnoimme yhteisessä 
seurakuntatyössä jatkuvasti 
ympäröivän yhteiskunnan il-
miöitä ja mietimme, miten nä-
mä ilmiöt tulisi kohdata. Täs-
sä työntekijöidemmekohtaa-
mia ilmiöitä, joihin olemme 
löytäneet ratkaisuja.

tumista. Teemme näkyväksi, mitä projekteja ja hankkeita 
Helsingin seurakunnissa on meneillään, kehitämme tie-
don jakamista ja tiedolla johtamista sekä seuraamme te-
kemisen vaikuttavuutta. 

Olemme mukana erilaisissa kehittämisverkostoissa, ku-
ten joulukuussa 2019 avautuneessa uudenlaisessa Työ 2.0 
Lab -yhteiskehittelytilassa, jossa olemme mukana kump-
panina. Kehitämme myös erilaisia uudenlaisia menetel-
miä yhdessä tekemiseen, kuten seurakuntien käyttöön 
suunnattua muotoilupeliä.



KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2019    17

Alppilan kirkkoon kokoontuu 
kerran kuussa maahanmuut-
tajia ja heidän tukijoitaan. He 
syövät yhdessä ja pelaavat 
koripalloa sekä muita pele-
jä. Illat vahvistavat maahan-
muuttajien suomen kielen 
taitoa ja tarjoavat turvallisen 
paikan olla yhdessä.

Helsinkiin muuttaa asumaan enemmän ihmisiä eri kulttuureista.
Snellun Perheläksykerho-hanke pyrkii tukemaan etenkin maahan-

muuttaja- ja monikulttuurisia perheitä. Se toimii yhteistyössä muun 
muassa Porolahden peruskoulun kanssa. Siellä koululainen saa oman 
aikuisen kanssa tukea sekä läksyjen tekoon että kielellisiin haastei-
siin. Läksykerhoon hankitut oppimispelit tukevat kielen hahmotta-
mista. Kerhoista oli apua myös vanhemmille, jotka saivat tukea viran-
omaisasioissa tai lisätietoa Suomen koulujärjestelmästä. Läksykerhos-
sa vapaaehtoisilla oli myös tärkeä rooli.

[ILMIÖ] HELSINKI MONIKULTTUURISTUU

Tuomiokirkossa järjestetty Kansojen messu kokosi vieraskielisiä seurakuntayhteisöjä ympäri 
pääkaupunkiseutua itsenäisyyspäivänä 6.12.2019. Messuun osallistui 400 ihmistä.
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VIERASKIELINEN TYÖ LISÄÄNTYI
Vieraskielistä seurakuntatyötä koordinoidaan koko pää-
kaupunkiseudun laajuisesti. Myös vieraskieliset seura-
kuntalaiset liikkuvat yli kaupunkien rajojen. Helsingin 
seurakunnilla on runsaasti toimintaa monilla eri kielillä.

Englanninkielinen seurakuntatyö sai vuonna 2019 uu-
den papin. Englanninkielisessä työssä rakennamme mes-
suyhteisöjä ja tuemme eri seurakuntien kaksi- ja monikie-
listä työtä. Englannin- ja monikieliseen toimintaan osal-
listui yhteensä 8 000 ihmistä.

Kiinankieliseen seurakuntaan kuuluu yli 300 jäsen-
tä. Suurin osa heistä on kääntynyt kristityksi Suomessa. 
On myös useita kiinalaisia, jotka osallistuvat toimintaan, 
vaikka heitä ei ole kastettu. Kiinankielisten messujen li-
säksi seurakuntalaiset kokoontuvat lapsi- ja perhekerhoi-
hin ja keskustelutilaisuuksiin. Kahdenkeskisten sielun-
hoitokeskusteluisten lisäksi useat avioparit saavat tukea.

SACRED MUSIC FESTIVAL HELSINKI
Toista kertaa järjestetyssä Sacred Music Festival Helsinki 
-tapahtumassa huomasimme, miten musiikki voi yhdis-
tää eri kulttuurista tulevia ihmisiä. Festivaalin maksulli-
sissa konserteissa soi islamilaisesta, juutalaisesta ja kris-
tillisestä perinteestä tullut musiikki. Marokkolainen Ibn 
Arabi-yhtye (kuvassa) soitti islamilain mystisestä suun-
tauksesta, suufilaisuudesta, noussutta musiikkia. Juutalai-
nen nuorisokuoro Eva Pietarista lauloi niin perinteisiä jid-

dishinkielisiä lauluja kuin venäläisiä klassikoitakin. Näi-
den ulkomaisten pääesiintyjien lisäksi Festivaalissa esiin-
tyi suomalaisia monikulttuurisia yhtyeitä.

Maksullisten konserttien lisäksi pyhä musiikki soi vii-
kon aikana muutamassa koulussa ja päiväkotien lapsil-
le suunnatussa konsertissa. Ne olivat tärkeitä väyliä kat-
somuskasvatukseen. Pyrimme tarjoamaan heille paikan, 
jossa kaikista katsomuksista tulevat lapset pystyivät tu-
tustumaan pyhään musiikkiin yhdessä.

Kiinankielinen seurakunta tukee seurakuntalaisiaan 
myös monenlaisissa käytännön asioinnissa, kuten sairaa-
lassa, Kelassa, poliisilaitoksella, viisumia hakiessa, sosi-
aalitoimistossa ja päiväkodissa. Työttömyys ja kotiutumi-
nen lisää puolestaan sielunhoidon tarvetta.

Venäjänkieliset seurakuntalaiset kokoontuvat viikoit-
tain lukuisiin vapaaehtoisten vetämiin pienryhmiin. Tä-
män lisäksi Matteuksen kirkolla pidetään venäjänkielisiä 
messuja ja hartaushetkiä. Monissa tapahtumissa esiintyy 
venäjänkielinen kuoro. Venäjänkielisille lapsille järjeste-
tään myös äiti-vauva -kerho sekä pyhäkoulu.

Vironkielinen kulttuuritoiminta lisääntyi ja monipuolis-
tui. Yhtenä syynä oli se, että vironkielinen seurakunta ot-
ti vastaan lukuisia virolaisia ryhmiä ja konserttivieraita. 

Arabiankielisiä kristittyjä kokoontui Myllypuron kirkon 
perheiltoihin ja kerran kuussa messuun. Pakolais- ja tur-
vapaikanhakijataustaisia arabiankielisiä tuettiin kotoutu-
misessa ja hakuprosesseissa.
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Perheneuvonta on avoin kaikille helsinkiläisille. Helsingin 
seudun vieraskielisen väestön ennusteen mukaan vuo-
teen 2025 mennessä joka viides helsinkiläinen puhuu jo-
tain muuta kieltä äidinkielenään kuin suomea tai ruotsia.

I vår, i växande grad, multikulturella stad är det allt fler 
av våra kunder som har behov av att få tala andra språk. 
Vi är glada att ha haft möjlighet att erbjuda familjeråd-
givning också på engelska och portugisiska. Flera andra 
språk skulle säkert också komma väl till pass.

There are many couples who come to search for support 
in improving the communication and understanding in a 
relationship where cultural differences need to be taken 
into account and where the common language might not 
be a strong language for any of the partners. This work re-
quires a lot of cultural sensitivity and we need to continu-
ally grow in our preparedness of meeting and understand-
ing many different cultures.

Naturalmente seres humanos, não importando a sua 
orígem ou etnicidade, lutam com muitas das mesmas 

MONIKULTTUURISUUS SAIRAALOISSA

S airaaloissa työskentelevät työntekijämme koh-
taavat eri kulttuureista tulevia ihmisiä päivittäin. 

Kielten ja katsomusten kirjo näkyy selvästi esimerkiksi 
Uudessa lastensairaalassa. Siellä lastenohjaajana työs-
kentelevä Paula Pulkkinen kohtaa päivittäin monikult-
tuurisia perheitä.

”Kielimuuri asettaa hieman haasteita vuorovaiku-
tukselle. Kommunikoinnissa voi onneksi käyttää apu-
na musisointia, kuvia, tukiviittomia ja yhteistä leikkiä. 
Uskontodialogisia taitoja tarvitaan myös, jotta perheet 
tulevat kohdatuksi sensitiivisesti.

Uskonnolliset symboleja sairaalassa ovat esimerkiksi 
naisten käyttämät huivit eli hijabit, sikhimiesten käyt-
tämät päähineet sekä potilassänkyihin kiinnitetyt ris-
tit, rukousnauhat ja enkelit. Perheet katsovat potilas-
huoneissa myös uskonnollisia tv-ohjelmia sekä rukoi-
levat.

Erilaisia juhlapyhiä, kuten paaston päättävää id-al Fitr 
-juhlaa ja merkkipäiviäkin vietetään sairaalassa. Olen 
ollut mukana lapsen syntymäpäiväjuhlissa hänen poti-
lashuoneessaan. Perhe on tuonut mukanaan runsaan ja 
hienon tarjoilun, jota on nautittu yhdessä henkilökun-
nan ja sukulaisten kanssa. Myös paastonaika näkyy 
sairaalassa, kun ramadanin aikana aikuiset eivät päi-
väsaikaan nauti ruokaa tai juomaa. Auringon laskettua 
potilashuone täyttyy sitten sukulaisten mukanaan tuo-
mista herkuista, joita he syövät yhdessä.

Monikulttuuriset perheet ovat usein suuria ja tämän 
vuoksi vanhempien jaksaminen on koetuksella, koska 
heidän on suunnattava voimavarojaan niin monelle ta-
holle. Perheet tarvitsevat hyvin paljon erilaista tukea, 
ohjausta ja kannustusta. Perheet ovat kuitenkin todella 
kiitollisia kaikesta saamastaan avusta ja tuesta ja osoit-
tavat sen auliisti”, Pulkkinen kertoo.

MULTICULTURALISM IN THE WORK AT THE FAMILY COUNSELLING CENTER

questões mas isto pode em diversas culturas ser expres-
so de formas diferentes.

Asiakkainani on usein pariskuntia, joista joko toinen tai 
molemmat ovat ulkomaataustaisia. Se tekee työstäni mie-
lenkiintoista, mutta myös haastavaa.

Särskilt utmanande är det att så ofta ta del av hur de, på 
grund av sitt etniska ursprung eller sitt utländska namn 
eller något annat som kännetecknar att de har en utländsk 
bakgrund, ofta upplever sig diskriminerade i vårt samhäl-
le, till exempel vid rekryteringstillfällen, i sociala grupper 
eller i akademiska sammanhang.

The Churchs message is directed to all people groups 
and all languages. In our work we want to reflect Gods 
all-inclusive love in practise. Let us work for a society that 
appreciates the richness found in diversity. 

ANNA KORKMAN LOPES 
PERHENEUVOJA | FAMILJERÅDGIVARE | 
FAMILY COUNSELLER | CONSELHEIRO FAMILIAR

P ääkaupunkiseudun kolmen am-
mattikorkeakoulun hyvinvoin-

tiin keskittyneet työntekijät poh-
tivat, miten rakentaa ystävyyttä 
muuta kuin suomea puhuvien eng-
lanninkielistä tutkintoa tekevien 
korkeakouluopiskelijoiden ja pää-
kaupunkiseudun paikallisten ihmis-
ten välillä. Helsingin korkeakoulu-
papit tarttuivat ideaan. Syksyllä 
2019 starttasi Friends Program, jo-
hon ilmoittautui 80 ihmistä. Friends 
Program saavutti suosion ohjelmaan 
osallistuneissa korkeakouluissa ja 
oppilaitoksista on tullut toive, että 
korkeakoulupapit jatkavat tätä toi-
mintaa ensi vuonna.

Lumen Valo
Sacred Music 
Festival 
Helsingissä
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Osallistumme eri pe-
lillisyyteen liittyviin 
tapahtumiin, kuten 
Assembly-tietokone-
festivaaleille ja You 
tubeen keskittyvään 
Tubeconiin. Tuem-
me myös seurakun-
tien omia pelitapah-
tumia eli laneja kou-
luttamalla työnteki-
jöitä ja tukemalla pe-
likoneiden hankinnas-
sa. Olemme mukana 
kehittämässä lasten 
ja nuorten digitaalista 
toimintaa, kuten Fi-
sucraft ja Ristiohjain 
-digitaalisia yhteisöjä.

Monesti vapaaehtoiset auttajat tar-
vitsevat tukea työhönsä. Erityisnuo-
risotyötä tekevä Snellu oli mukana ke-
hittämässä keinoälyä eli bottia netis-
sä Saapas-vapaaehtoistyötä tekevi-
en tueksi. Botin on tarkoitus tukea va-
paaehtoisia sellaisissa tilanteissa, jois-
sa vapaaehtoinen ei tunnista nuoren 
käyttämiä sanoja tai ei koe tietävänsä 
teemasta tarpeeksi voidakseen vas-
tata nuorelle. Tällöin botilta voi kysyä 
apua. Ensimmäisenä bottiin talletet-
tiin vastauksia seksuaalisuuteen, mie-
lenterveyteen ja kiusaamiseen liitty-
vistä asioista. Kehittelyssä oli mukana 
snellulaisten lisäksi Nuori Kirkko ry:n 
ja Digitaalisen nuorisotyön osaamis-
keskuksen Verken työntekijöitä.

Muutenkin Snellun työssä on näky-
nyt se, että heihin otetaan yhteyttä yhä enemmän digi-
taalisten välineiden kautta. “Nuoret asiakkaat tekevät en-
tistä useammin ensimmäisen yhteydenoton sähköisesti. 
Asiakkaiden kanssa myös pidetään entistä enemmän yh-
teyttä sähköisten kanavien kautta. Toki meillä sitten nuor-

[ILMIÖ] DIGITALISAATIO MAHDOLLISTAA UUSIA PALVELUJA

ten kanssa tehdään töitä myös Mieli 
ry:n Sekasin chatissa ja Saappaassa. 
NettiSaapas toimii Tukinetissä, Insta-
gramissa, Youtubessa ja Suomi24:ssa”, 
kertoo Sanna Parikkinen.

Diakoniatyössä on suunniteltu ja 
pohdittu digitalisaatiota laajemmin-
kin. Toiveena on, että jatkossa pa-
peristen maksulappujen korvaajiksi 
suunnitellut osto-osoitukset ja diako-
niatyöntekijöiden ajanvaraukset toi-
misivat tulevaisuudessa sähköisesti.

Vuonna 2019 valmistelimme säh-
köistä ajanvarausta perheneuvontaan. 
Lokakuussa avatun Mall of Triplassa 
sijaitsevan Fokus-toimitilan kahdelle 
perheneuvojalle voi varata ajan säh-
köisesti. Kuka vain voi varata palve-
lun kautta voit varata tunnin mittai-

sen ajan perheneuvojalle. Arviointitapaamisessa perhe-
neuvojan kanssa on mahdollista jäsentää omaa elämänti-
lannetta ja pohtia, miten omaa henkistä hyvinvointia voi-
si edistää. Tapaamiseen on mahdollista tulla yksin, puoli-
son tai perheen kanssa.

Tavoitti

184
nuorta Instagramissa, 

YouTubessa, Suomi24:n 
keskustelupalstoilla ja Tuki-

netin SaapasChatissa.

12
päivystystä vuodessa

HELSINGIN 
NETTISAAPAS
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Nykyiset digitaaliset välineet mahdollistavat sen, että pu-
heen ja musiikin kuuntelu on mahdollista missä vain. Tuo-
tamme eri palveluihin podcasteja ja videoita. Tuottamis-
tamme podcasteista Valopäät kertoo kaupunkilaisia kiin-
nostavista ajankohtaisista aiheista. Laten lataamo pyr-

Tuemme seurakuntien kerho- ja harrastetoimintaa. Olem-
me huomanneet, että varsinkin kokkikerhot ovat suosit-
tuja. Ne täyttyvät pian. Kerhossa olleet lapset kokkaavat 
usein kotonakin perheelleen tai saavat ainakin kerhopäi-
vänä toisen lämpimän aterian.

[ILMIÖ] KÖYHYYS JA YLIVELKAANTUMINEN
Joulun alla pidetty Leikkiluola-tapahtuma halusi an-

taa hengähdyshetken kaikenlaisille, myös vähävaraisille 
perheille. Leikkiluolassa oli mukana kasvatuksen ja dia-
konian työntekijöitä, jotka huolehtivat lapsista ilmaisek-
si muutaman tunnin ajan. Leikkiluolaan saapui yhteen-
sä 350 lasta. 

kii puolestaan kirkkomaan kirkollisia tabuja ja puhumaan 
hengellisyydestä ja ihmissuhteesta eri tavoin. Olemme 
tuottaneet myös muutamia diakoniatyöhön liittyviä po-
dcasteja.
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P å församlingarnas egen 
legerö Lekholmen är det 

möjlighet att vila. Under som-
maren 2019 ordnades i van-
lig ordning öppen verksamhet 
på Lekholmen för barn, ung-
domar, unga vuxna och vux-
na. I juni ordnades en ”after 
work-träff” för förtroendevalda 
i de svenskspråkiga helsing-
forsförsamlingarna. Mikae-
la Steffansson höll en omtyckt 
handarbetskväll för vuxna och 
i augusti ordnades en välbe-
sökt skrivarverkstad i kreativt 
skrivande som hölls av Sofia 
Torvalds och Ulrika Hansson.

Utöver ordnat program kom 
olika grupper ut till Lekhol-
men och höll sina sommar-
träffar där, bland annat grup-
pen ”Kvinnor mitt i livet” och 
”Folkhälsans promenadgrupp”. 
Möjligheterna för att Lekhol-
men framöver kunde få en 
verksamhetsledare diskute-
rades och utreddes vid sam-
fälligheten under hösten. För-
hoppningen är, att på det vi-
set kunna trygga och bredda 
den öppna verksamheten. Det 
gäller innehåll, målgrupper, 
samarbetsparter och säsongs-
längd samt underlätta kom-
munikationen mellan alla som 
förverkligar verksamheten på 
Lekholmen.

[MUITA ILMIÖITÄ]

TYÖSSÄMME ON NÄKYNYT

[ILMIÖ] SE, ETTÄ KIRKKOON KUULUVAT VANHEMMAT EIVÄT ENÄÄ KASTA LAPSIAAN

 [ILMIÖ] KRISTILLISEN AVIOLIITON SOLMINEIDEN MÄÄRÄN LASKU

[ILMIÖ] KAUPUNGIN MONIKIELISYYS

  [ILMIÖ] VAPAAEHTOISTOIMINNAN INNOSTAVUUS

 [ILMIÖ] MUSIIKIN YHDISTÄVÄ VOIMA

Työmme perustuu jatkuvaan yhteistyöhön muiden tiimien, seurakuntien ja muiden yhteistyökumppanien 
kanssa, tuemme heitä ilmiölähtöisen toiminnan sisältöjen tuottamisessa ja rakentamisessa.
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[ILMIÖ] ASUINALUEIDEN ERIARVOISTU-
MINEN, ASUNNOTTOMUUS, ASUMISEN 
KALLEUS JA TUKIASUNTOJEN VÄHYYS
Helsingissä asuminen on kallista. Mikäli ihmisten ongel-
mat kasautuvat, voi asunnottomuus uhata. Asuinalueiden 
eriarvoistuminen näkyy esimerkiksi siten, että kantasuo-
malaiset eivät halua tietyillä alueilla laittaa lapsiaan tiet-
tyihin kouluihin. Ilmiö lisää näiden koulujen äidinkielten 
kirjoa.

[ILMIÖ] RESURSSIEN VÄHENTYMINEN
Ammattina hoitotyö — vanhustyöllä voittoa? -paneelissa 
Suomen sosiaalifoorumissa kymmenet hoitoalan työnte-
kijät puhuivat vanhustyön tekemisen haasteista. Tämän 
keskustelun järjestivät 3+1 -ryhmän jäsenet, jotka ovat 
SAK:n, STTK:n ja Akavan luottamusmiehiä. Yhteistyös-
sä seurakuntien yhteiskunnallisen työn kanssa he järjes-
tävät vuosittain myös Työn messuja.

[ILMIÖ] UUSHENKISYYDEN NOUSU
Uushenkisyyden nousu näkyy esimerkiksi joogan suosion 
kasvuna. Olemme yhteisessä seurakuntatyössä lisänneet 
kristillisen joogan kursseja ja seurakuntien työntekijöiden 
koulutusta esimerkiksi kristillisen joogan ohjaajiksi. Esi-
merkiksi Hiljaisuuden joogan koulutusta ja materiaaleja 
on tullut lisää. Hiljaisuuden joogassa keholliseen harjoit-
teluun liitetään hengellinen sisältö ja rukous. Harjoituksil-

la hoidetaan kehoa ja mieltä sekä avaudutaan Jumalan läs-
näololle ja itsensä lempeälle kohtaamiselle.

Hiljainen tila -sivusto kokoaa hiljaisuuden retriitteihin, 
mindfulnessiin, kristilliseen spiritualiteettiin, kristilliseen 
meditaatioon ja kristilliseen joogaan liittyviä aineistoja, 
kursseja ja materiaaleja. Esittelimme Hiljaista tilaa esi-
merkiksi I love me -messuilla sekä Minä olen- ja Jooga-
festivaaleilla.



Haluamme työssämme lievittää ihmisten yksinäisyyttä, 
tuoda lohtua uupumukseen, lievittää suorituskeskeisyyt-
tä ja tuoda yhteisöllisyyttä ihmisten ympärille. Esimer-
kiksi oppilaitosten arjessa ja juhlissa nousee monia aikui-
seksi kasvavien ongelmia. Oppilaitospapit pyrkivät lievit-
tämään niitä kahdenkeskisissä keskusteluissa ja oppilai-
tosten juhlissa.

”Haluamme työmme kautta lisätä opiskelijoille ja henki-
lökunnalle välineitä oman ja ympäröivän yhteisön hyvin-
voinnin lisäämiseen”, oppilaitospapit sanovat.

Yhteiskunnallinen työ on viime vuosina pyrkinyt lie-
vittämään yksinyrittäjien yksinäisyyttä. 
Olemme tehneet työtä pienyrittäjien pa-
rissa 2010-luvun alusta lähtien kolmen eri 
hankkeen avulla. Helsingissä pienyrittä-
jiä on paljon: yrityksiä on Helsingissä rei-
lut 43 000 ja heistä pienyrittäjiä on yli 90 
prosenttia. Pienyrittäjistä haavoittuvimpia 
ovat yksinyrittäjät. Monet heistä kokevat 
työssään yksinäisyyttä. He vastaavat itse 
omasta työssäjaksamisestaan.

“Yksinyrittäjät toimivat kansantalou-
den puskureina, joiden työt joustavat iso-
jen tuotantojen vaihteluissa. Jos yrityksillä 

Metsäjoogaa pienyrittäjien leirillä

[ILMIÖ] YKSINÄISYYS, UUPUMINEN, SUORITUSKESKEISYYS, YHTEISÖN KAIPUU

menee huonosti, yritykset eivät osta pienyritysten ja teh-
taiden alihankkijoiden palveluja. Tämä näkyy etenkin la-
ma-aikana. Olemme tarjonneet yksinyrittäjille työnoh-
jausta, vuosittaisen lomaleirin ja teemailtoja. Leirillä oli 
ohjelmassa kulttuuria, luontokokemuksia sekä työnoh-
jauksellisia keskusteluja. Halusimme tarjota leiriläisille 
mahdollisuuden irrottautua arjesta ja verkostoitua mui-
den yksinyrittäjien kanssa. Syksyllä järjestimme yksi-
nyrittäjien teemailtoja. Tarjosimme paikan luottamuksel-
lisiin keskusteluihin”, kertoo yhteiskunnallisen työn pap-
pi Raija Korhonen.
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ILMIÖT KAMPIN KAPPELISSA
Yksinäisyys ilmiönä on näkynyt Kampin kappelissa 
alusta alkaen. Niistä henkilöistä, jotka ovat perhetaus-
tansa keskusteluissa maininneet, 52 prosenttia on ker-
tonut asuvansa yksin. Keskustelunaiheista 6 prosenttia 
on käsitellyt yksinäisyyttä.

Vuoden 2019 erityisenä ilmiönä näkyi nuorten mie-
lenterveys. Mielenterveys on puhuttanut Kampissa ai-
na ja olemme saaneet huomata vuosien saatossa, kuin-
ka vaikeaa avun piiriin on Helsingissä päästä. Men-
neen vuoden aikana kasvoi erityisesti nuorten aikuis-

ten määrä, jotka tulivat meiltä hakemaan apua mielen-
terveyden ongelmiin tai saamaan tukea hoitoon pää-
semiseksi.

Kolmas vuoden 2019 isoista ilmiöistä oli työssä ja 
opiskeluissa uupuminen. Kuinka voisimme kirkkona 
paremmin auttaa niitä, joiden mielenterveys on vielä 
hyvä, mutta voimavarat alkavat ehtyä ja apua on saata-
villa vain kaikkein huonoiten voiville? Miten katkaista 
uupumuksen kierre, jotta tilanne ei pahene entisestään 
ja aja ihmistä masennukseen?

S nellun järjestämällä Hyvinvointia arkee-
si -leirillä oli mahdollisuus irrottautua suo-

rituskeskeisyydestä ja keskittyä omaan hyvin-
vointiin. Leirille osallistunut kuvaa kokemustaan 
näin:

“Miten ihanaa olikaan olla vastuullisen aikuisen 
sijaan vaaleanpunainen yksisarvinen, liihotteleva 
keijukainen tai auto, joka kovaa päristen kurvai-
li pitkin juhlasalia... Leiripäivät sisälsivät hiljais-
ta joogaa kehon ja mielen hyvinvointiin, heittäy-
tymistä tarinateatterin pyörteisiin, persoonallis-
ten ekspressiivisten maalausten luomista ja nii-
den tulkintaa... Oli huikeaa viettää kaksi päivää 
ympäristössä, jossa ajalla ja kiireellä ei ollut sijaa.”



K ampin kappelista on tullut varteenotettava yhteis-
työkumppani niin seurakunnille kuin muillekin 
yhteistyökumppaneille. Kappeli on monille tärkeä 

infopiste, jotka kautta ihmiset löytävät paikallisseurakun-

nan toiminnan. Kappelin henkilökunta on monelle tärkeä 
tukija ja kannattelija ennen kuin he pääsevät jonottamiin-
sa palveluihin, jolloin he saavat juuri oikeanlaista ja tarvit-
semaansa apua.
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yhteistyötä 
seurakuntien ja eri 
 organisaatioiden 

kanssa 
Jokaisella tiimillämme on laajat yhteistyöverkostot esimerkiksi kaupungin eri yksiköihin, 

järjestöihin ja seurakuntiin. Tässä muutamia esimerkkejä laajoista verkostoistamme.



26    KERTOMUS Yhteisestä seurakuntatyöstä Helsingissä 2019

YHTEYDET TYÖPAIKKOIHIN 
LUOTTAMUSMIESTEN KAUTTA 
Pidämme säännöllistä yhteyttä kolmen eri ammatilli-
sen keskusjärjestön eli Akavan, SAK:n ja STTK:n edusta-
jiin, 3+1 -ryhmässä. Järjestämme vuosittain Työn messun. 
Vuonna 2019 Kallion kirkossa järjestetyssä messussa pu-
hui SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. 

Olemme mukana Tuomiokirkkoseurakunnan Maan suo-
la -sarjan vastuuryhmässä. Vuonna 2019 tuottamassam-
me keskustelussa puhuimme kuolemasta.

KIRKON PAIKKA MONIMUOTOISESSA 
HELSINGISSÄ
Oppilaitoksiin levittäytyneet seitsemän oppilaitospappia 
työskentelevät 80 000 opiskelijan ja 13 000 henkilökun-
taan kuuluvan keskuudessa. Moniammatillisissa tiimeis-
sä työskentelevät oppilaitospapit toimivat laajoissa ver-
kostoissa, joissa vaaditaan erinomaisten vuorovaikutus-

taitojen lisäksi vahvaa osaamista hengellisyydestä, us-
kontodialogista ja sielunhoidosta. Yhteistyön periaatteet 
on määritelty yhteistyösopimuksissa Helsingin seurakun-
tayhtymän ja kunkin oppilaitoksen välillä. Oppilaitoksis-
sa kirkko instituutiona ei ole itsestään selvä. Globaalisti on 
nähty, että uskonnollisten toimijoiden asema oppilaitok-
sissa on mahdollista ratkaista monella eri tavalla. Helsin-
gissä pitkäjänteisen, hyvän ja aktiivisen yhteistyön tulok-
sena toiminta on arvostavaa ja tiivistä.

”Kun työskentelemme kirkon seinien ulkopuolella, esi-
merkiksi oppilaitoksissa, meillä pitää olla taitoa keskustel-
la ja kertoa, mikä on uskontojen ja vakaumuksen merki-
tys. Työstä pitää kertoa läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi 
ja kertoa, miten palvelemme oppilaitoksen väkeä. Meidän 
pitää työllämme tehdä itsemme tarpeelliseksi. Oppilaitok-
set ovat ajattelevien ja kyseenalaistavien ihmisten paik-
koja ja oppilaitosväen keskuudessa on osattava perustella 
paikkansa ja tehtävä työnsä hyvin”, oppilaitospappi Lee-
na Huovinen kertoo.
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S tort tack till alla som stack sig in i 
kyrkans monter på bokmässan och 

för alla härliga samtal om högt och lågt! 
På söndagen pratade biskop Björn Vik-
ström om gästfrihet: 

”Gästfrihet handlar inte bara om att gå 
hem till varandra, det kan lika gärna va-
ra att ta initiativ till att ses över en kaf-
fe eller äta tillsammans på neutral mark, 
och inte bara med sådana man själv kan 
ha nytta av.”

Församlingarnas gemesam Julkalender är en exempel av samarbete:
“För mig är advent en tid när jag får göra det vanliga ett steg vack-

rare. Jag tycker det är ljuvligt att nästan hela världen, från köpcenter 
till hemvrå, är pyntad och det skapar samtidigt en slags gemenskap”, 
säger Maria Sann som illustrerat årets julkalender.

Också för Sofia Torvalds är gemenskap en huvudingrediens i julfi-
randet och ett tema hon för fram i de svenska kalendertexterna. “Jag 
är själv sådan att julen lätt känns som ett krav, så jag ville förmed-
la att den inte är det. Julen är en kravlös gåva som vi tar emot och 
ger vidare, och det jag kan göra för dig är möjligt för att någon annan 
g jort något för mig. Vi får vara mirakel för varandra”, säger Torvalds.

SYVEMPÄÄ JA LAAJEMPAA 
YHTEISTYÖTÄ AMMATTI-
KOULULAISTEN KANSSA
Yhteistyö Stadin ammattikoulun kanssa 
syveni vuonna 2019, kun Stadin amis-
pappi ja seurakuntayhtymän kiinteistö-
osasto olivat mukana järjestämässä työ-
hyvinvointileiriä Korpirauhan leirikes-
kuksessa Siuntiossa Myllypuron toimi-
paikan opiskelijoille. Osallistujat työs-
kentelivät leirillä käytännönläheisesti 
ja pohtivat omaa opiskelu- ja työhyvin-
vointia.

Leirille osallistui 10 opiskelijaa, jois-
ta 7 suoritti samalla myös näyttökokeen. 
Leirillä toteutetut työtehtävät suunni-
teltiin etukäteen yhdessä oman opetta-
jan kanssa. Työpaikkakouluttajina leirillä 
toimivat Helsingin seurakuntayhtymän 
ammattilaiset. Mukana oli myös Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston henkilökuntaa 
sekä hyvinvointiryhmän jäseniä.

STADIN AMMATTIOPISTON JA HELSINGIN SEURAKUNTIEN KOULUTUSYHTEISTYÖ VUONNA 2019

15 68 900 Yhteensäosasuoritusta työtuntia
opiskelijan 
näyttötutkintoa



TOIMITTAJA Laura Koskelainen

ULKOASU Rik Poppius / 
Mainostoimisto Poppius & Co

JULKAISIJA
Helsingin seurakuntayhtymä / 

Yhteinen seurakuntatyö

 www.helsinginseurakunnat.fi/
yhteinenseurakuntatyö

etukansi: Valo-lapsikuoro esiintyi 
Kansojen messussa Tuomio- 
kirkossa itsenäisyyspäivänä.

kuva Markku Huhta

S nellussa kokoontui vuonna 2019 sukupuo-
leltaan moninaisten nuorten vertaistukiryh-
mä, jossa oli mahdollista pohtia omaa su-
kupuoltaan ja siihen liittyviä kysymyksiä. 

Snellu järjesti myös yhteistyökumppaneidensa kanssa 

Haave-leirin sukupuoleltaan moninaisille nuorille ver-
taistuen paikaksi. Osallistujia leirille tuli ympäri Suo-
mea. Muita sateenkaarevia tapahtumia olivat Helsinki 
Pride -viikon puistojuhla ja keskustelutilaisuudet sekä 
sateenkaareva suhdeleiri.

SNELLU TARJOAA TUKEA MYÖS MONINAISIA NUORIA 

1 2

3

1
2

Kuvia 
Pride-pävästä
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