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 Kirkon diakonian tunnuksen on suunnitellut graafikko Seija 

Nikkilä. Hän kuvailee tunnuksen ristin mallissa olevia käsiä: 

o tekemisen 

o yhteen tulemisen 

o seurakunnassa tehtävän työn ja kohtaamisten käsiksi 

 Vihreän ristin muotoon luoduissa käsissä voi nähdä: 

o antavan käden 

o vastaanottavan käden 

o siunaavan käden 

o puolustavan käden 

 Diakoniassa näkyy myös Jumalan käsi.  

 

 

 

”Yksin emme työtä tee, 
toinen toista tarvitsee. 

Tuomme vaihtopöydälle 
lahjamme ja puutteemme.” 

Virsi 428 
 



Mitä on diakonia?  

 Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. 

 Kuuluu kirkon perustehtäviin.  

 Avointa vuoropuhelua arkisen elämän ja kristillisen uskon 

välillä. 

 Diakoniatyöntekijä kohtaa eri elämäntilanteissa olevia 

yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. 

 Diakonia on ihmisten kohtaamista, kuulemista, näkemistä ja 

hädän syihin vaikuttamista. 

 

Diakoniatyötä tekevät 

 Diakonian viranhaltija, joka on diakoniakoulutuksen lisäksi 
käynyt joko sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen: 
o sosiaalityön koulutus: diakoni 
o terveydenhuollon koulutus: diakonissa 

 Seurakuntalaisten lähimmäisvastuu ja vuorovaikutus 
o Naapuruus, vieraanvaraisuus, ihmisten tukeminen ja 

auttaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minun oli nälkä, ja te 

annoitte minulle ruokaa. 

Minun oli jano, ja te 

annoitte minulle 

juotavaa. Minä olin 

outo, ja te otitte minut 

huoneeseenne.  

(Matt. 25:35) 



Diakoniatyöntekijät vaikuttavat monella 

suunnalla 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ihmisten kohtaaminen Kannelmäen seurakunnan alueella. 
 Diakoniatyöntekijöiden palaverit ja yhteistyö Toimintakeskus 

Jennyssä. 
 Työyhteisökokoukset Kannelmäen kirkolla. 
 Rovastikunnallinen yhteistyö 

o Huopalahden rovastikunta: 

 Kannelmäen seurakunta 
 Haagan seurakunta 
 Meilahden seurakunta 
 Munkkiniemen seurakunta 
 Pitäjänmäen seurakunta 

 Seurakuntayhtymä (Seurakuntien talo, Kalliossa)  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen yhteistyöverkostot 

 Yhteiskunnallinen työ on oleellinen osa diakoniatyötä. 

o Rakenteellinen vaikuttaminen yhteiskuntaan  

o Diakoniatyöntekijä puhuu ja toimii ihmisten rinnalla 

Kannelmäen 

seurakunta 

Huopalahden 

rovastikunta 

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

 

Järjestöt 

 



Diakoniatyöntekijät Kannelmäen 

seurakunnan alueella  

 Toimintakeskus Jenny: 

o Yksilötapaamiset 

o Jennyn Olohuone 

o Jennyn Mummola  

 Kauppakeskus Kaari: Paikka  

 D-asema 

 Laitoshartaudet: Rumpupolun palvelutalo, Kannelkoti 

 Soppatykit Malminkartanon aukiolla ja Kannelmäen Sitratorilla 

 Kotikäynnit  

 Rippikoulu ja perhetyö 

 Muu seurakuntatyö   

 

 Työajattomuus mahdollistaa joustavuuden ja ajankäytön 

suunnittelun niin, että töitä voi tehdä eri ympäristöissä  

o Puhelin ja kannettava tietokone mahdollistavat liikkuvan työn    

 



Diakoniatyöntekijän luo Toimintakeskus 

Jennyyn tai Kauppakeskus Kaaren 

Paikkaan 

 

 Toimintakeskus Jennyyn tapaaminen varataan etukäteen. 

 Kauppakeskus Kaaressa diakoni on tiistaisin klo 12–15 välisenä 

aikana. 

 Tapaamisessa voidaan käsitellä seuraavia asioita: 

o Kartoitetaan elämäntilanne ja taloudellinen tilanne 

o Kunnan sosiaalitoimella on lakisääteinen vastuu kansalaisten 

perustoimeentulosta sekä talous- ja velkaneuvonnasta 

 Diakonin kanssa kartoitetaan tukitoimet 

 Katsotaan yhdessä tilitietoja, tehdään tukihakemuksia 

o Elämän odottamattoman kriisitilanteen vuoksi voidaan antaa 

tilapäistä taloudellista tukea 

 Mietitään yhdessä, miten ihminen pärjää tilapäisen 

taloudellisen tuen jälkeen 

o Hengellinen tuki 

o Voimavarojen kartoittaminen ja toivon näkökulman luominen. 

o Seurakuntayhteyteen kutsuminen Jennyn Olohuoneen kautta. 

o Vapaaehtoistoimintaan ohjaaminen 

 Elämän kriisitilanteita voivat olla: 

o Työttömyys 

o Avioero 

o Tulojen pieneneminen 

o Oma tai läheisen sairastuminen 

o Velkaantuminen 

o Läheisen kuolema 

o Yksinäisyys  

o Päihderiippuvuus 

o Pakolaisuus/ 

paperittomuus 

 

 

 



Jennyn Olohuone 

 Jennyn Olohuone on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 12–15. 

 Olohuoneessa toimii vapaaehtoisia, jotka muodostavat Jennyn Jengin 

 Ennen olohuone-päiviä käydään tukussa ostamassa ruokatarvikkeet 

 Olohuoneen valmistelut alkavat aamulla: 

o Työllistetty valmistaa ruoan  

o Vapaaehtoiset tekevät leivät, kattavat pöydät ja keittävät kahvin 

o Hävikkileipomotuotteiden haku 

 Olohuoneessa on mahdollisuus monenlaisiin tehtäviin: 

o Läsnäolijoiden nimien kerääminen vieraskirjaan 

o Tervetulomusiikin soittaminen ovien auetessa klo 11:45 

o 1€ ruokamaksun kerääminen 

o Veden kaataminen laseihin 

o Leivonnaisten tekeminen  

o Ovien avaaminen ja tervetulleeksi toivottaminen 

o Ruoan tuominen pöytiin 

o Pihan lakaiseminen, roskien vieminen  

o Läsnäolovapaaehtoisena kävijöiden kanssa jutteleminen 

o Tiskaaminen 

o Spontaani soittaminen ja yhdessä laulaminen  

o Omien ideoiden ja lahjojen tuominen toimintaan 

 Olohuoneessa voi tarttua yhteen tai useampaan tehtävään: 

o Jokainen tuo oman panoksensa yhteiseen hyvään 

 Jennyn Olohuone on avoin kohtaamispaikka 



 Toiminta perustuu yhdessäoloon, yhteisöllisyyteen, vertaistukeen ja 

osallisuuden lisäämiseen. 

 Olohuoneessa on aina paikalla vähintään yksi diakoniatyöntekijä. 

 Diakoniatyöntekijä kohtaa, auttaa ja rohkaisee ihmisiä:  

o yksilökohtaamisten kautta diakonien huoneissa, olohuoneessa 

ja Kaaren Paikassa 

o Yhteisötyön kautta Jennyn olohuoneessa ja soppatykeillä 

 Diakoniatyöntekijä kutsuu, kannustaa ja ohjaa ihmisiä huolehtimaan 

toinen toisistaan. 

o Jennyn Olohuoneessa vapaaehtoiset ja kävijät muodostavat 

yhteisön, jossa jokainen tulee kohdatuksi, hyväksytyksi ja 

kuulluksi riippumatta siitä, kuka on ja mistä tulee. 

o Olohuone kutsuu erilaisia ihmisiä yhteen, missä toimitaan 

yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan: 

 erilaisuuden kunnioittaminen 

 ihmisten näkemysten ja mielipiteiden kunnioittaminen 

 päihteettömyys  

 kunnioitetaan jokaisen vapaaehtoisen tehtävää 

 



 Soppatykki  

 
 Diakoniatyöntekijät jalkautuvat vapaaehtoisten kanssa noin kahdesti 

kuukaudessa säävarauksella ympäri vuoden: 
o Malminkartanon aukiolla 
o Kannelmäen Sitratorilla  

 Soppatykki, diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset tulevat paikalle ja 
pystyttävät teltan sekä asettelevat muutamia pöytiä ja tuoleja 

 Kannelmäen ja Vartiokylän seurakuntien yhteiskäytössä oleva Dösä 
tuodaan teltan viereen.  

 Vapaaehtoiset jakavat ihmisille seurakunnan tarjoamaa 
kasvishernekeittoa 

 Aukioilla kohdataan alueiden asukkaita ja kysellään kuulumisia 
 Mahdollisuus ajanvarauksen sopimiseen diakoniatyöntekijän kanssa 
 Alusta yhteistyölle: esimerkiksi D-aseman kanssa  

 
 

 
Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. 

(Matt. 7:12) 



Kaapelit ja ryhmät vahvistavat yhteisöä 

 

 Kaapeli eli CABLE (Community Action Based Learning for 

Empowerment) on yhteisövalmennusmenetelmä, jonka avulla 

lisätään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

 Kaapelivalmennuksessa nostetaan esille ihmisten omia vahvuuksia, 

kykyjä ja toimintaympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. 

 Ihminen toimii monissa toimintaympäristöissä, kuten perhe, 

naapurusto, työyhteisö, harrastukset ja seurakunta. 

 Jennyn Olohuoneessa Kaapelivalmennus järjestetään kahden vuoden 

välein: 

o Ryhmässä vahvistetaan osallistujien jäsenyyttä yhteisössä 

o Uudet olohuonetoimintaan hakeutuneet tulevat osaksi yhteisöä 

ja voivat tuoda uusia näkökulmia toimintaan 

o Yhteisövalmennusmenetelmän avulla etsitään ihmisen 

voimavaroja ja havainnoidaan ympäröivää asuinaluetta ja 

toimintapaikkoja   

o Yhdessä tekeminen ja alueen ihmisiin tutustuminen 

vahvistavat vastuunottoa itsestä ja tutusta yhteisöstä 

 Olohuoneesta nousseiden tarpeiden mukaan voidaan järjestää tietyn 

ajanjakson kestäviä ryhmiä esim. voimavararyhmiä: 

 Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan myös Länsi-Helsingin 

seurakuntien yhteisesti järjestämien koulutuspäivien kautta.  

 Olohuonetoimintaan osallistuminen voi toimia linkkinä 

seurakunnan muuhun toimintaan. 

 

  

 

 


