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Kannen kuvissa on pieni otos seurakunnan työntekijöiden jalkautumisista alueella.  

 

 
  



3 
 

VUOSI 2018 
 
Kulunut vuosi oli Malmin seurakunnassa ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi uudella 
organisaatiolla. Uuden organisaation myötä muuttui myös työn suunnittelu, budjetointi sekä 
työn tekemisen paradigma. Aikaisemmin työ suunniteltiin, budjetoitiin ja toteutettiin 
kahdeksassa seurakuntapiirissä. Uusi alueorganisaatio on osoittautunut toimivaksi työn 
suunnittelun ja budjetoinnin tasolla, mutta työn tekemisen ja paradigman muutoksen kautta 
muutos hakee vielä paikkaansa.  
 
Malmin seurakunta on yhtenäistänyt viestinnällistä ilmettään ja tästä on tullut paljon 
myönteistä palautetta. Viestintään on panostettu kertomusvuonna erityisen paljon niin 
sisäiseen kuin ulkoiseenkin viestintään. Seurakunnan tekemä työ on saanut paljon huomiota 
eri medioissa ja ihmisten mielissä. Näin seurakunta on tavoittanut ihmisiä aikaisempaa 
enemmän ja saanut kosketuspintaa alueen ihmisiin.  
 
Seurakunnan tehtävä perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen…” Juuri 
tuohon lähetyskäskyyn perustuu Malmin seurakunnan paradigman muutos. Aikaisemmin 
seurakunnan perustyö tapahtui pääsääntöisesti kirkoissa ja seurakuntakodeissa. Työn 
painopiste oli koota ihmisiä yhteen. Tässä ajassa seurakuntatyön painopiste on mennä sinne 
missä ihmiset ovat. Ei koota ihmisiä yhteen vaan mennä jo olemassa oleviin ihmisten 
yhteisöihin mukaan. Kuten edellinen kirkkoherra Pertti Simola kirjoitti jo vuonna 2015: 
”Monilla seurakunnan perinteisillä toimintamuodoilla ei ole juurikaan kosketuspintaa 
moniin alueen ihmisiin. Tässä on seurakunnalla suuri haaste.”    
 
Huomio on nyt vieläkin ajankohtaisempi. Siksi Malmin seurakunnassa on lähdetty 
tavoittamaan niitä ihmisiä, joita perinteinen työmme ei ole aikaisemmin tavoittanut. 
Seurakunnassa aloitti kertomusvuonna muun muassa neljä kohtaamistyötä tekevää 
projektipastoria, ja kesällä Malmin hautausmaalla oli hautausmaapastori. 
 
Vuonna 2018 seurakunnassa tehtiin laadukasta ja puhuttelevaa kokoavaa työtä. Haasteena on 
tavoittaa ja löytää ne ihmiset, jotka eivät löydä meitä tai toimintaamme. Seurakunnasta erosi 
839 jäsentä, kasteen kautta liittyi 418 jäsentä, kuoli 538 jäsentä. Yhteensä jäsenliikenne 
vuoden lopussa oli sellainen, että seurakuntamme pieneni yli tuhannella jäsenellä. 
 
Meillä on ainutlaatuinen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan tarjoamasta 
pelastuksesta. Meidän täytyy kysyä yhä uudelleen ja uudelleen, miten me sanoitamme tätä 
ainutlaatuista sanomaa tässä ajassa ja alueella. Seurakuntamme mission ja strategioiden 
täytyy nousta noista kysymyksistä. Uskomme ydin ei ole muuttuva, mutta tapamme sanoittaa 
ja uskoa todeksi on muuttuva ja muutoksessa. Tähän virtaan on meidän rohkeasti astuttava. 
Meidän tehtävämme on elää eteenpäin katse tulevaisuudessa. 
 
      
Heikki Arikka 
kirkkoherra 
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SEURAKUNTANEUVOSTO 2018 

Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja oli Tuula Pontela. Kirkkoherra Heikki Arikka toimi 
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana. Sihteerinä toimi kirkkoherran sihteeri Riitta 
Maatiala. Tiedottaja Tuila Huomo oli läsnä kokouksissa. Esityslistat ja pöytäkirjat on 
julkaistu seurakunnan kotisivuilla sekä sähköisessä luottamusmiespalvelussa. 

Kokouksia oli yhdeksän. Kokouksia pidettiin eri toimipisteissä.  

 
LUOTTAMUSHENKILÖT 
 
Seurakuntaneuvosto    Yhteinen kirkkovaltuusto 
Sanna Aivio      Anki Arpiainen 
Anki Arpiainen     Raija Lehtonen 
Ulla Halme      Laura Leipakka 1.11.2018 alkaen 
Raija Lehtonen     Risto Peltokorpi 
Laura Leipakka     Tuula Pontela 
Eeva-Maria Muurman    Kaisa Raittila 
Tuula Pontela     Katrianna Raunio 31.10.2018 asti 
Kaisa Raittila     Veronica Saarela 
Aapo Rantanen 1.11.2018 alkaen   Pekka Salomaa 
Katrianna Raunio 31.10.2018 asti   Petri Seppä 
Veronica Saarela     Minna Valtonen 
Pekka Salomaa     Sinikka Vepsä 
Kalle Sorsa       Tuulikki Vuorinen 
Minna Valtonen 
Heta Warto 
Sinikka Vepsä 
Tuulikki Vuorinen 
 
 

SEURAKUNNAN VÄKILUKUTIETOJA VUODELTA 2018 

Jäsenmäärän kehitys Malmin seurakunnassa on samansuuntainen kuin muissa 
helsinkiläisseurakunnissa ja koko maassa.  
 
Malmin seurakunnassa oli jäseniä vuoden 2018 lopussa 52 435. Vuoden 2017 lopussa jäseniä 
oli 53 463. 
 
Kastettuja oli 418 (481 vuonna 2017). Kuolleita 538 (517). 
 
Malmin seurakunnassa kirkkoon liittyi vuoden aikana 306 ihmistä (298). Kirkosta erosi 839 
(904) ihmistä. Eroajia oli 533 enemmän kuin liittyneitä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 606.  
 
Vuonna 2018 kirkkoon kuului Malmin alueen asukkaista 54,1 prosenttia ja helsinkiläisistä 
keskimäärin 52,5 prosenttia.* Koko Suomessa vakinaisesti asuvien kirkon jäsenten määrä oli 
69,7 (71,9) prosenttia koko maan väestöstä. 
 
*Vuoden 2018 tieto perustuu 1.10.2018 tilanteeseen, koska tilastokeskus ei ole pystynyt toimittamaan 
alueella asuvien helsinkiläisten lukumäärätietoja keskusrekisteriin tammikuun loppuun mennessä. 
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SEURAKUNTAVAALIT 2018 
 
Vuoden 2018 keskeinen kirkollinen tapahtuma oli seurakuntavaalit. Vaalien teemana oli 
”Minun kirkkoni”. Vaalisäännöksiin tuli kevään 2018 aikana muutoksia: vaalipäivä siirtyi 
viikkoa myöhäisemmäksi marraskuun kolmanteen sunnuntaihin 18.11.2018. 
Seurakuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 
voi toimia enää samassa seurakunnassa vaalilautakunnan jäsenenä, varajäsenenä, 
vaalitoimitsijana eikä vaaliavustajana. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli ensimmäistä 
kertaa lauantai. Uutta oli myös seurakuntayhtymän rekrytoimien vapaaehtoisten toimiminen 
vaaliavustajina. 

Helsingissä vaalin toimittamiseen liittyvistä asioista huolehti keskusvaalilautakunta. 
Malmilla vaalit toimitti seurakuntaneuvoston asettama vaalilautakunta. Sen puheenjohtajana 
oli Marja-Leena Hassinen, sihteerinä Pirkko Poisuo ja asiantuntijana kirkkoherra Heikki 
Arikka. Viestinnästä vastasi tiedottaja Tuila Huomo. Vaaleissa tarvittiin myös paljon 
henkilöstön työpanosta. 

Keväällä alkoi valtakunnallinen kampanja ehdokkaiden rekrytoimiseksi. Malmin 
seurakunnassa järjestettiin kaksi vaali-iltaa. Malmin kirkolla oli diakonian vaalikeskustelu 
24.10. Teemana oli ”Seurakunta auttajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana – keitä varten, 
kenen kanssa, kenen äänellä?” Kasvatuksen vaali-ilta lasten ja nuorten asioista järjestettiin 
Tapanilan kirkolla 31.10. Molemmissa illoissa valitsijayhdistysten edustajat esittelivät 
tavoitteitaan ja kertoivat keskustelutilaisuuksissa näkemyksiään. 

Molemmissa vaaleissa oli viisi valitsijayhdistystä: Avoin seurakunta, Partiolaiset Malmi, 
Koillis-Helsingin kokoomus, Sosiaalidemokraatit kirkossa sekä Uudistusmieliset Malmi. 
Yhteiseen kirkkovaltuustoon asetettiin 49 ehdokasta ja seurakuntaneuvostoon 55.  

Seurakuntayhtymän viestintäkampanjan lisäksi vaalimainonta näkyi Malmin seurakunnan 
eri toimitiloissa, kauppakeskuksissa sekä esitteissä ja sosiaalisessa mediassa. Virallisten 
ehdokaslistojen yhdistelmien lisäksi laadittiin kuvallinen ehdokasesite, joka postitettiin 
kaikille äänioikeutetuille. Vaalikone oli sekä ehdokkaiden että äänestäjien käytössä. 

Ennakkoäänestys järjestettiin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranviraston lisäksi päivittäisinä 
äänestyspaikkoina olivat Malmintorin kauppakeskus ja Viikin Prisma. Lisäksi 
ennakkoäänestyksiä järjestettiin Viikin Infokeskus Koronassa, kolmessa lukiossa ja kahdessa 
oppilaitoksessa sekä kodeissa. Kotiäänestysmahdollisuutta käytettiin niukasti, vaikka 
esimerkiksi Kirkko ja Kaupunki-lehdessä oli aiheesta havainnollinen artikkeli. Keskiviikkona 
7.11. klo 16-20 ennakkoäänestys oli lisäksi seitsemässä seurakunnan toimipisteessä. 

Ennakkoon kävi äänestämässä 2368 seurakuntalaista. Vuoden 2014 vaaleissa luku oli 2007. 
Varsinaisena vaalipäivänä 18.11.2018 Malmin kirkossa kävi äänestämässä 1678 
seurakuntalaista. Yhteensä äänestäneitä oli 4046. Äänestysprosentti oli 9.46; vuonna 2014 se 
oli 8.9. 16-17- vuotiaiden äänestäneiden määrä laski edelleen ollen 21 miestä ja 34 naista. 

Seurakuntavaalien yhteydessä järjestettiin Kirkkohallituksen päätöksellä vaalikeräys. 
Keräyksen tuotolla tuetaan lasten ja nuorten sekä naisten koulutusta sekä syrjäytymisen 
ehkäisemistä Suomessa ja kehitysmaissa. 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin kaudeksi 2019 - 2022 Malmilta 10 valtuutettua. Avoin 
seurakunta: Esa Ahonen, Anna Karhumaa, Tuula Pontela ja Tuulikki Vuorinen; 
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Uudistusmieliset Malmi: Vilja Alanko, Mervi Assmann, Kimmo Malin ja Hanna Paavilainen; 
Koillis-Helsingin kokoomus: Pekka Salomaa ja Sosiaalidemokraatit kirkossa: Sinikka Vepsä.  

Malmin seurakuntaneuvostoon valittiin 16 valtuutettua. Avoin seurakunta: Jaakko Jonkka, 
Anna Karhumaa, Eeva-Maria Muurman, Tuula Pontela, Eila Sainio ja Tuulikki Vuorinen; 
Uudistusmieliset Malmi: Vilja Alanko, Mervi Assmann, Kimmo Malin, Hanna Paavilainen ja 
Petri Seppä; Koillis-Helsingin kokoomus: Kirsti Latva ja Pekka Salomaa; Sosiaalidemokraatit 
kirkossa: Sinikka Vepsä ja Partiolaiset Malmi: Johanna Junkkari ja Mikael Niku. 

Pirkko Poisuo, vs. hallintokappalainen 
  



7 
 

 
 
 
 
 

 
Malmin seurakunta 

Alueiden toimintakertomukset 
vuodelta 2018 

  



8 
 

ETELÄINEN ALUE VUONNA 2018 
 
Mikä muuttui vuonna 2018? 
Pihlajamäen ja Viikin erilliset työkokoukset lopetettiin lokakuussa. Tällä pyritään siihen, että 
työtä suunnitellaan ja toteutetaan enemmän yhtenä alueena. Diakoniatyöntekijät aloittivat 
uusilla työnkuvilla syksyllä, ja pappien työnkuvien päivittäminen aloitettiin joulukuussa. 
Suntioiden työnkuvat muuttuvat, kun jatkossa heidän työnsä suunnitellaan koko etelän 
alueella eikä enää kirkkokohtaisesti. Lähiöaseman digineuvonta muutti remontin alta 
Pihlajamäen kirkon alakertaan, mikä on yksi osoitus hyvästä yhteistyöstä alueen toimijoiden 
kanssa. Syksyllä selvitettiin mahdollisuutta järjestää uusiin taloihin seurakunnan 
tervetulotoivotus. Seurakunnassa aloitti viestinnässä uutta henkilöstöä, ja siihen liittyen 
myös alueen työntekijöiden roolitusta viestinnän suhteen muutettiin. Tämä muutos jatkuu 
sitä mukaa kun viestinnän kokonaisuuden suunnittelu etenee. 
 
Miten kolme tärkeintä tavoitetta toteutuivat? 
Uuteen organisaatioon oppiminen ja siinä toimiminen oli yksi tämän vuoden tavoitteista, ja 
siihen liittyen monet asiat etenivät hyvään suuntaan. Alueyhteistyö ja kirkon ulkopuolella 
näkyminen ovat tavoitteita, joiden suuntaisesti on toimittu jo pitkään. Viikissä yhteistyötä on 
tehty erityisesti Maatalousylioppilaiden yhdistyksen Sampsan sekä kirjastojen kanssa. 
Pihlajamäessä on tehty yhteistyötä Lähiöaseman kanssa. Seurakunta on ollut näkyvällä 
tavalla mukana Pihlajamäen ja Pihlajiston ostareilla järjestetyissä tapahtumissa. 
 
Miten henkilöstö-, tila- ja talousresurssit riittivät ja jakautuivat? 
Henkilöstössä tapahtui jonkin verran muutoksia vuoden aikana. Diakoniatyöntekijä Kirsi 
Jaakonaho jäi virkavapaalle kesällä. Tomi Uimonen lopetti työt marraskuussa. 
Kaksivuotisena projektipappina aloitti 1.9. Niina Pihlajamaa. Elina Perttilä aloitti johtavana 
aluepastorina 1.10., ja Petri Jukanen jatkoi alueella kappalaisena. Ari Peränen aloitti suntiona 
Viikin kirkossa lokakuussa. Pastori Outi Lantto lopetti työt alueella joulun jälkeen. Pihlajisto-
Viikinmäen asukasyhdistyksen Mesta-kerhohuone oli tiistaisin srk:n käytössä. Resurssit 
mahdollistivat työnteon tehokkaasti. Suntioiden töiden jakaminen koko etelän alueen kesken 
tehostaa resurssien käyttöä jatkossa. 
 
Miten toteutui seurakuntalaisten osallisuus? 
Seurakuntalaiset toimivat messuavustajina, kuorolaisina, YV-kerääjinä, ruuanlaittajina, 
erilaisten ryhmien vetäjinä ja tempausten toteuttajina. Piirineuvostojen loputtua on hyvä 
miettiä, millä tavalla seurakuntalaiset ja heidän tarpeensa tulevat kuulluiksi.  
 
Mitä opittiin seuraavaa vuotta varten? 
Kevään 2019 aikana alueen työntekijöille toteutetaan palvelumuotoilun koulutus. Sen 
tavoitteena on siirtää suunnittelun painopiste alueen asukkaisiin ja opetella rohkeaan, 
kokeilevaan työtapaan. 
 
Elina Perttilä, eteläisen alueen johtava aluepastori ja Petri Jukanen, eteläisen alueen johtava 
aluepastori 1.9.2018 asti. 
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KESKINEN ALUE VUONNA 2018 
 
Mikä muuttui vuonna 2018? 
Kirkko on monelle vieras, marginaalissa. Vuonna 2018 katsetta käännettiin seurakunnan 
toimitilojen ulkopuolelle, ihmisiin, joita emme vielä kohtaa. Luotiin uusia yhteyksiä alueen 
toimijoihin. Kokeileva ote lisääntyi. Lapset huomioitiin aiempaa paremmin. Kahden 
projektipapin työpanos jalkautumisessa ja uusissa kokeiluissa oli merkittävä.  
 
Miten kolme tärkeintä tavoitetta toteutuivat? 
Alueelle ei laadittu vuodelle 2018 toimintasuunnitelmaa. Työtä ohjasi muutama periaate, 
mm. 1) Ihmisten tarpeisiin vastaaminen, ajassa eläminen ja nopea reagointi. Esim. Tapanilan 
tragedioiden jälkeen huoleen nuorista vastattiin pitämällä kirkkoa auki, jalkautumalla, 
järjestämällä keskustelutilaisuus sekä kutsumalla alueen toimijat yhteen tiivistämään 
yhteistyötä. Lapset ja perheet huomioitiin: mm. vauvakirkot, Mörköbileet, lastenpaikka. 
Työntekijöitä oli tavattavissa mm. ostareilla.  2) Yhteistyöverkostojen laajentaminen ja 
syventäminen. Toimimme aiempaa enemmän ”toisten tontilla”: mm. leikkipuistovierailut, 
papin pöytä kahvilassa, Siltamäen uimahalli ja kirjasto, ravintolat. Tapahtumissamme oli 
monia yhteistyökumppaneita. Yhteistyön sujuvuus ja molemminpuolinen innokkuus motivoi 
jatkamaan kokeiluja. 
 
Miten henkilöstö-, tila- ja talousresurssit riittivät ja jakautuivat? 
Käytössä oli neljä toimitilaa eri puolilla aluetta. Malmin kirkon tiloista osa oli 
virastokäytössä; tiloja esim. toimituskeskusteluille oli ajoittain vaikea löytää. Tapanilan 
kirkossa odotettiin remonttia. Alueella aloitti syyskuussa kaksi projektipappia. Tämä oli 
selkeä panostus uusien ihmisten tavoittamiseen. Uudessa organisaatiossa työalat ylittävä 
yhteistyö ja keskittyminen sopivasti rajattuun työnkuvaan on helpottunut.  
 
Miten toteutui seurakuntalaisten osallisuus? 
Uutta oli mm. nuorten aiempaa vahvempi toimijuus messuissa. Tästä saatiin erittäin hyviä 
kokemuksia. Osa toiminnoista siirtyi vapaaehtoisten vetämiksi. Mm. Siltamäen 
eläkeläispiirissä tämä toimi hyvin. RaRi-neuvonnassa oli uusia vapaaehtoisia. 
Seurakuntalaiset antoivat osaamistaan mm. luennoitsijoina ja monipuolisesti muusikoina.  
 
Mitä opittiin seuraavaa vuotta varten? 
Kokeillaan rohkeasti lisää! Rohkeutta tarvitaan myös karsimiseen ja resurssien 
suuntaamiseen uutta kohti.  Vapaaehtoistyön koordinointi kaipaa selkeyttä. Seurakuntalaiset 
tulee saada entistä paremmin mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Seurakuntalaisia olisi 
hyvä näkyä myös esim. kasvoina viestinnässä. Tarvitaan työyhteisön/tiimin yhteistä ajattelua. 
Tarvitaan myös esimiesten yhdessä laatimia linjauksia. 
 
Anni Punkka, keskisen alueen johtava aluepastori 
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POHJOINEN ALUE VUONNA 2018 
 

Mikä muuttui vuonna 2018? 
Vuosi 2018 oli sekä seurakuntalaisille että työntekijöille totuttautumista uuteen organisaatiomalliin.  
Työntekijöiden työnkuvia tarkistettiin ja työntekijöille laadittiin henkilökohtaiset koulutuspolut. 
Työotteessa painotettiin rohkeaa kokeilukulttuuria ja työn painopistettä siirrettiin kokoavasta 
toiminnasta kohti tavoittavaa työtä. Kokoavan toiminnan tarjonnassa rikottiin tietoisesti perinteistä 
ikäkausiajattelua. Työtä suunniteltiin aiempaa enemmän seurakunnan kokonaisuudesta käsin: 
päällekkäisyyksiä karsittiin, tarjontaa porrastettiin ja toimintaperiaatteita yhdenmukaistettiin.  
 
Miten kolme tärkeintä tavoitetta toteutuivat? 
Muutosten keskellä perustyö pystyttiin hoitamaan hyvin. Messujen ja muun kokoavan toiminnan 
osallistujamäärät pysyivät edellisvuosien tasolla, ja esimerkiksi Tapulissa diakoniseen toimintaan 
osallistuneiden määrä nousi vuodesta 2017. Vuoteen mahtui myös laajasti alueen ihmisiä 
tavoittaneita, uudenlaisia pistemäisiä tapahtumia kuten Jakomäen kirkon brunssit, torimessu, 
metsäkirkko sekä toiminnallinen Naisten päivä ja Kummin kaa -tapahtuma. Perustyön ohella 
resursseja suunnattiin heihin, joita kokoava toiminta ei tavoita. Hengellisen työn tekijät jalkautuivat 
alueelle. Verkostoyhteistyö laajeni, ja vuoden aikana aloitettiin useita yhteishankkeita alueen 
toimijoiden kanssa kuten kirjastopäivystykset Jakomäessä ja Tapulissa, nuorten kahvihetket Tapulin 
Nutalla, oppilasryhmä Puistolanraitin koululla yhteistyössä Koillisluotsin Nutan kanssa ja 
perhekahvila Jakis yhdessä leikkipuiston kanssa. Seurakunta oli mukana alueellisissa tapahtumissa 
kuten Puistola-päivässä ja Jakomäen Joulumaa -tapahtumassa. Uuden kokeileminen innosti, mutta 
haasteena oli myös, että osassa seurakuntalaisia ja työntekijöitä muutokset sekä säästötavoitteista 
johtuvat toiminnan supistukset ja uudelleen järjestelyt aiheuttivat epätietoisuutta, mikä purkautui 
kielteisenä palautteena.  
 
Miten henkilöstö-, tila- ja talousresurssit riittivät ja jakautuivat? 
Syyskuussa Tapulin ja Jakomäen alueilla aloitti jalkautuva projektipastori. Diakonian uuden työnjaon 
myötä diakoniatyöntekijöiden työnkuvia uudistettiin ja työpanosta kohdennettiin myös tavoittavaan 
työhön. Yhtymän Työtä kohti -projektin kautta työllistettiin kaksi vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevaa maahanmuuttajaa. Pohjoisen alueen kanttorin virka täytettiin, ja alueen ihmisille tärkeä 
lapsikuorotoiminta jatkui laajentuneena ja uusi kamarikuoro aloitti. Tapulin seurakuntakodin 
toimintaan panostettiin. Uusista kokeiluista parhaimman vastaanoton sai Tiistaitupa: avoimien ovien 
iltapäivä kaikenikäisille, joka kokosi yhteen koululaisia, lapsiperheitä ja eläkeläisiä ja tavoitti myös 
maahanmuuttajia. Puistolan kirkko säilyi messu- ja musiikkielämän keskuksena. Jakomäessä 
kouluikäisten kerhot olivat täysiä, ja varhaiskasvatuksen ryhmät täyttyivät hyvin sekä Puistolassa että 
Jakomäessä. Puistolan kirkon liikuntatilaa sekä Tapulin seurakuntakotia vuokrattiin myös 
ulkopuolisille toimijoille. Taloudellisesti vuosi toteutui budjetoiduissa raameissa.  

 
Miten toteutui seurakuntalaisten osallisuus? 
Seurakuntalaisten osallisuus toteutui hyvin vakiintuneissa toiminnoissa. Esimerkiksi diakoniset 
ruokailut Tapulissa ja Jakomäen kirkolla sekä lukuisat pienryhmät hoituivat sitoutuneiden 
vapaaehtoisten voimin. Sen sijaan uusien seurakuntalaisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun 
ja toteuttamiseen jäi vähäiseksi organisaatiomuutoksen viemän huomion vuoksi. Jatkossa tämä on 
selkeä kehittämisen kohde.  
 
Mitä opittiin seuraavaa vuotta varten?  
On järkevää ja mielekästä (1) jatkaa työn suunnittelua seurakunnan kokonaisuus huomioiden, (2) 
panostaa tavoittavaan työhön ja rohkeaan kokeilukulttuuriin, (3) tehdä enemmän yhdessä 
seurakuntalaisten kanssa. 

 
Paula Närhi, pohjoisen alueen johtava aluepastori 
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VIESTINNÄN TOIMINTAKERTOMUS 
 
Mikä muuttui vuonna 2018? 
Toimintatavoissa oli vuoden aikana useampia muutoksia. Tavoitteena oli mm. kertoa 
toiminnasta koko seurakunnan alueella, ei vain lähikirkoilla. Kevätesitteitä tehtiin vielä neljä, 
eri alueille omansa. Kesä-, syys- ja jouluesitteitä tehtiin kutakin yksi, koko seurakunnan 
yhteinen esite. Painopiste erityisesti sosiaalisessa mediassa oli erilaisten teemojen ja 
kokonaisuuksien esille ottamisessa enemmän kuin toiminnasta kertomisessa. Sosiaaliseen 
mediaan luotiin sisältöjä, jotka toivat esiin erilaisia näkökulmia uskosta ja uskoon liittyvistä 
asioista. Aivan uutta oli suoramarkkinoinnin hyödyntäminen. Alueen 31 000 talouteen 
lähetettiin seurakunnan oma joulukortti. Tästä saatiin kiittävää palautetta. Sosiaalisessa 
mediassa kuva ja video ovat nousseet yhä suurempaan asemaan. Seurakunnan kanavissa 
jaettiin videot mm. uusia työntekijöitä rekrytoitaessa sekä neljän uuden projektipapin 
esittelyvideot.  
 
Miten kolme tärkeintä tavoitetta toteutuivat? 
Vuoden 2018 tavoitteena oli viestintästrategian ja kriisiviestintästrategian päivittäminen. 
Työskentely päästiin aloittamaan vasta syksyllä, kun seurakuntaan palkattiin viestinnän 
suunnittelupäällikkö. Tavoitteena oli myös laatia mediastrategia. Vaikka strategiaa ei tehty, 
medianäkyvyyttä onnistuttiin parantamaan. Muun muassa neljä projektipappia ja 
hautausmaan kesäpappitoiminta olivat paikallisen ja kirkollisen median lisäksi esillä 
valtakunnallisissa medioissa. Sisältöjen kiinnostavuuteen ja puhuttelevuuteen panostettiin. 
Tässä onnistuttiin verkkopäivitysten osalta, sillä päivityksiä seurattiin ja niistä saatiin 
enemmän positiivista palautetta kuin ennen. Lehti-ilmoitusten ja esitteiden sisällöissä 
tavoitteen mukaiseen muutokseen päästiin syksyllä varsinkin jouluesitteen kohdalla. 
Facebook-markkinointia oli tehtävä enemmän, sillä Facebookin muuttuneet algoritmit 
vähensivät näkymisen mahdollisuutta ilman mainontaa. 
 
Miten henkilöstö-, tila- ja talousresurssit riittivät ja jakautuivat? 
Viestinnän työntekijät ja heidän määränsä muuttuivat vuoden aikana. Elokuun loppuun 
viestinnässä oli yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä, joista osa-aikainen vaihtui 
kerran. Syyskuusta vuoden loppuun työntekijöitä oli kolme, jolloin pystyttiin aloittamaan 
viestinnän kohdentaminen haluttuun kehityssuuntaan. Viestintä sai syyskuussa käyttöönsä 
hyvät tilat. Määrärahat olivat riittävät. 
 
Miten toteutui seurakuntalaisten osallisuus? 
Seurakuntalaisten osallisuus toteutui viestinnässä lähinnä välillisesti työntekijöiltä saatujen 
palautteiden kautta. 
 
Mitä opittiin seuraavaa vuotta varten? 
Tulevaisuudessa seurakuntalaiset otetaan mukaan viestintätyön eri vaiheisiin, mm. 
viestintästrategian tekemiseen. On hyvä pyrkiä siihen, että seurakunnan muut työntekijät 
tekevät nykyistä enemmän viestintätehtäviä, jolloin viestinnän työntekijät voivat keskittyä 
isompien, laajempaa kokonaisviestintää vaativiin tehtäviin. 
 
Tuila Huomo, tiedottaja 
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MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 

 
Mikä muuttui vuonna 2018? 
Vuonna 2018 kuorotoiminta uudistui. Säännöllisiä konsertteja alettiin pitää myös Puistolan 
kirkolla. Muskaritoiminta saatiin alkamaan uudestaan Jakomäessä ja Pihlajamäessä. 
Rippikoulun musiikinopetuksen uudistuttua kanttoriresurssit voitiin suunnata kesäkaudella 
uuteen toimintaan: mini-musiikkeihin, kesäkuoroon sekä lauluhetkiin laitoksissa ja 
kesäkahviloissa. 

Miten kolme tärkeintä tavoitetta toteutuivat?  
Kuorotoiminnan uudistuksessa luovuttiin eri toimipisteiden omista kuoroista sekä 
palkkiotoimisista kuoronjohtajista. Syyskuusta lähtien seurakunnassa on viisi aikuisten 
kuoroa, jotka toimivat koko seurakunnan alueelle ja joilla kullakin on oma profiilinsa. Lisäksi 
kullakin alueella on yksi lapsikuoro. Kuorouudistus nostatti kritiikkiä niissä toimipisteissä, 
joissa toiminta muuttui eniten. Toimipistekohtaisten kuorojen jatkaminen ei kuitenkaan enää 
ole mahdollista vähentyneiden resurssien takia. 

Syksyn alusta lähtien konsertteja järjestetään seurakunnan kaikilla alueilla vähintään kerran 
kuukaudessa. Tämän seurauksena Malmin kirkolla ei enää ole jokaviikkoisia konsertteja, ja 
myös Viikin konsertit harvenivat. Viikissä tämä näkyi konserttien osallistujamäärän laskuna. 
Jatkossa onkin aihetta luoda selkeä sykli, jossa konserttipaikat vuorottelevat. 

Kesäkauden uusi musiikkitoiminta sai hyvän vastaanoton. Minimusiikki vastasi selvästi 
perheiden tarpeisiin. Myös kesäkahviloiden lauluhetkistä tuli positiivista palautetta.   

Miten henkilöstö-, tila- ja talousresurssit riittivät ja jakautuivat? 
Kanttoreista yksi toimii pohjoisella, yksi eteläisellä ja kaksi keskisellä alueella. Lisäksi on 
musiikkityön johtava kanttori. Keskisen alueen kanttorit työskentelevät tarvittaessa myös 
muilla alueilla, etenkin Pihlajamäen kirkon musiikkitoimintaa hoidetaan pitkälti yhteisesti. 
Työresursseihin nähden toimintaa on paljon, eikä kaikkiin kanttoritoiveisiin pystytä 
vastaamaan. 

Tilaresurssit ovat pääosin riittävät. Vain Pukinmäessä Portin tila on liian pieni muskareille, 
joten ne toimivat vuokratilassa. Malmin musiikkisalin sisäilmaongelma haittaa joitakin 
laulajia. 

Sekä Malmin että Pihlajamäen kirkon uruissa ilmeni vuoden 2018 aikana toimintahäiriöitä, 
joiden korjaamiseen urkujen normaalit huoltotoimet eivät riitä. Suurempi peruskorjaus 
lienee edessä muutaman vuoden sisällä. 

Miten toteutui seurakuntalaisten osallisuus?  
Musiikkiryhmien jäsenet avustavat messuissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, 
lapsikuorolaisten vanhemmat auttavat esiintymiseen valmistautumisessa. Seurakuntalaisten 
joukossa on laulajia ja soittajia, jotka tulevat mielellään messujen musiikkiavustajiksi 
vapaaehtoispohjalta.  

Palvelutalojen hartauksissa käy vapaaehtoisia esilaulajia. Siltamäen hengellisten laulujen illat 
ja soppakirkkohartauksien säestys on seurakuntalaisen vastuulla. Lisää säestystaitoisia, 
päivällä paikalle pääseviä soittajia tarvittaisiin.  

Mitä opittiin seuraavaa vuotta varten? 
Musiikki tuo kirkon yhteyteen ihmisiä, jotka eivät muuten osallistu seurakunnan toimintaan. 
Siksi musiikkitilaisuuksien monipuolisuuteen ja hyvään tiedottamiseen on hyvä panostaa. 
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Kuorojen profilointia kannattaa pitää esillä, jotta laulajat löytävät itselleen sopivan ryhmän. 

Kanttoriresurssit eivät riitä kaikkeen toimintaan. On pohdittava, mihin tilaisuuksiin kanttoria 
tarvitaan ja mitkä on mahdollista toteuttaa toisella tavoin. Tähän tarvitaan suunnittelua ja 
yhteisiä sopimuksia. Säestystaitoisia seurakuntalaisia etsitään vapaaehtoistyöhön. 

Kaisu Rauhamaa, musiikkityön johtava kanttori 

 

TILASTO/TUNNUSLUVUT 

 

 2016 2017 2018 

kpl osallistujia kpl osallistujia kpl osallistujia 

Musiikkitilaisuudet 212 16 171 
76 / 

tilaisuus  

186 14 363 
77 / 

tilaisuus 

156 13 625 
87 / tilaisuus 

Muskariryhmät 32 626 29 538 30 554 

 
Kuoro- ja 

soitinryhmät 

 
 

21 

 
 

339 

 
 

22 

 
 

323 

kevät 2018 syksy 2018 

kpl osallis- 
tujia 

kpl osallis- 
tujia 

22 339 16 278 

 

MUSIIKKIRYHMÄT – harmaalla merkityt ryhmät jatkuivat samoina läpi vuoden 

 

ryhmä keväällä jäseniä 
esiinty- 
misiä 

ryhmä syksyllä jäseniä 
esiinty-
misiä 

Aikuisten musiikkiryhmät 

Malmin kantaattikuoro  25 5 
Kirkon kuoro 28 5 

Sillattaret 17 4 + 2* 

Puistolan kirkkokuoro  24 6 + 2* 
Kamarikuoro 18 1 

Tapanilan kamarikuoro 15 3 

Raiku 6 8 
Post Iucundam 12 9 

Pihlajamäen kirkon kuoro 9 10 

Messulaulajat 36 8 

Naiskuoro Pihlaja 20 4 

Laulu soi! seniorimusiikki 15 - 

Kanneltajat 33 14 

Lasten musiikkiryhmät 

DoReMi sekä 
Midi- ja Minilaulajat 

17 4 
Laulupuu A, B, Minit ja Naperot 54 4 

Laulupuu A, B ja Minit 60 6 

Nuottilinnut ja lauluryhmä Tuulenpesä 22 7 

Pihlajanmarjat, 3 kuororyhmää 40 24 

 

* kuoro esiintyi syyskaudella projektimaisesti 
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MUSIIKKITILAISUUDET – kävijämäärien keskiarvot tilaisuustyypeittäin ja toimipisteittäin 

 

 
 

Mal-
mi 

Silta-
mäki 

Pu-
kin-
mäki 

Ta-
pa-
nila 

Eke’
s 

Pub 

Puis-
tola 

Jako-
mäki, 
Tapuli 

Viik-
ki 

Pihla-
ja-

mäki 

Mesta
Kaski* 

ym. 

kävijät 
yht. 

keski-
arvo 

omat 
konsertit 

33 kpl 
2 381 

2 kpl 
80 

 1 kpl 
128 

 7 kpl 
870 

1 kpl 
86 

18 kpl  

1 096 
6 kpl 
305 

 68 kpl 
4 946 

73 

yhteislaulu-
tilaisuudet 

2 kpl 
98 

10 kpl 
95 

5 kpl 
92 

   1 kpl 
24 

 3 kpl 
34 

 21 kpl 
343 

16 

muut mus. 
tilaisuudet 

12 kpl 
767 

 1 kpl 
35 

 3 kpl 
230 

  2 kpl 
88 

 1 kpl 
50 

19 kpl 
1 170 

62 

yhteistyö-
konsertit 

11 kpl 
1 871 

1 kpl 
48 

 1 kpl 
79 

 3 kpl 
196 

 1 kpl 
100 

  17 kpl 
2 294 

135 

joulu- 
konsertit 

3 kpl 
340 

    2 kpl 
349 

 3 kpl 
334 

2 kpl 
140 

 10 kpl 
1 163 

116 

joululaulu- 
tilaisuudet 

5 kpl 
1 203 

2 kpl 
155 

1 kpl 
30 

1 kpl 
262 

1 kpl 
60 

3 kpl 
733 

3 kpl* 
271 

3 kpl 
682 

1 kpl 
210 

2 kpl* 
103 

22 kpl 
3 709 

167 

kävijät 
yhteensä 

66 kpl 
6 660 

15 kpl 
378 

7 kpl 
157 

3 kpl 
469 

4 kpl 
290 

15 kpl 
2 148 

5 kpl 
381 

27 kpl 
2 300 

12 kpl 
689 

3 kpl 
153 

157 kpl 
13 625 

87 

keskiarvo 101 25 22 156 72 143 76 85 57 51 87  
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VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 
TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET  
Vuonna 2018 kohtasimme päiväkerhoissa ja koululaisten iltapäiväkerhoissa 224 lasta ja 
heidän perhettään. Päiväkerhotoimintaa järjestettiin viikoittain Viikissä, Tapanilassa, 
Puistolassa ja Jakomäessä ja 1-2 lk. koululaisten iltapäiväkerhoja Puistolassa ja Viikissä 
viitenä päivänä viikossa. 
 
Varhaiskasvatus toimi yhteistyössä alueiden työntekijöiden kanssa perhekerhoissa ja -
kahviloissa, tapahtumissa, perhemessuissa, koululaisten päiväleireillä sekä perheleireillä. 
Puistolan, Tapulikaupungin, Jakomäen, Malmin ja Viikin alueilla lastenohjaajat olivat 
toteuttamassa mm. eskareille kirkko tutuksi hetkiä, pääsiäisvaelluksia sekä kevät- ja 
joulukirkkoja. Olimme kehittämässä alueen päiväkotien ja leikkipuistojen kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Syksyllä 2018 valmistui seurakunnan yhteistyösuunnitelma tukemaan kaupungin 
varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. 
 
Kerhotoiminnassa mahdollistettiin seitsemälle opiskelijalle kahdeksan työssäoppimisjaksoa, 
sisältäen näyttötutkintoja. Yhteistyökumppaneina toimivat Edupoli, Diakonia-
ammattikorkeakoulu, Seurakuntaopisto ja Suomen Diakoniaopisto. Stadin ammattiopiston 
kanssa suunnittelimme yhteistyömuotoja vuodelle 2019. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimi 
Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen koulutuksen seurantaryhmässä, tuoden esille 
työantajan näkökulmia osaamisen kehittämisessä. 
 
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISESTA 
 
Hengellisen elämän vahvistaminen 
Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu ei toteutunut tavoitteen mukaisesti, johon osaltaan 
vaikutti Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistumisen 
siirtyminen kesäkuuhun. Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, lapsikäsitystä, arvoja ja 
havainnoinnin merkitystä käsittelimme tiimipäivissä ja erilaisissa koulutuspäivissä.  
 
Kokoavan toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tueksi toteutimme päiväkerholaisten 
vanhemmille sähköisen asiakas- ja palautekyselyn. Toiminta sai viiden asteikolla 
yleisarvosanaksi 4,76. Vanhemmat kokivat päiväkerhon tukevan lapsen kasvua sekä uuden 
oppimista, ja he olivat saaneet tukea lapsen kristilliseen kasvatukseen. Toiminta oli 
mahdollistanut enemmän aikaa pienemmille sisaruksille ja vanhemmille itselleen sekä 
lisännyt perheen sosiaalisia verkostoja. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
päiväkerhotoiminta oli tukenut lapsen ja koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
 
Yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen sekä seurakuntalaiset vastuunkantajina 
Olimme vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja seurakuntalaisten kanssa erilaisissa 
lapsiperheiden tapahtumissa seurakunnan alueella. Jalkauduimme Malmitalon 
Vaippakansan karnevaaleille ja Musiikkitalolle valtakunnalliseen Vauvanpäivään, jossa 
kohtasimme lähes 300 vanhempaa. Osaltaan myös päiväkerholaisten vanhemmille tehty 
kysely loi uuden tavan olla yhteydessä seurakuntalaisiin ja saada palautetta toiminnasta. 
 
Viikin kirkolla kokoontuva esikoisvauvakerho palveli koko seurakunnan alueen perheitä. 
Toiminnassa mahdollistimme erityisesti vertaistuen toteutumisen 10 perheelle / kerhokerta. 
Viikin kirkon iltaruoan yhteyteen järjestettävään vapaamuotoiseen toimintaan osallistui eri-
ikäisiä lapsia ja aikuisia keskimäärin 40 osallistujaa / kerta. Jakomäessä yhteistyö 
leikkipuiston kanssa jatkui perhekahvilan muodossa. Toiminta tavoitti erilaisia perheitä, 
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keskimäärin 25 osallistujaa / kerhokerta. Näillä perhetoiminnoilla edistimme vertaistuen, 
yhteisöllisyyden ja perheiden sosiaalisten verkostojen kehittymistä. 
 
Jatkoimme luotettavana palveluntuottajana koululaisten iltapäiväkerhotoiminnassa 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Lukuvuoden 
2018-2019 iltapäiväkerhohaussa Puistolan kirkon toimintaan haki 43 oppilasta. Turvallisen 
ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi toimintaan otettiin 30 lasta. Viikin iltapäiväkerho 
mahdollisti turvallisen iltapäivän heille, jotka muutoin olisivat jääneet ilman kerhopaikkaa. 
Iltapäiväkerhot tekivät yhteistyötä perheiden, alueen koulujen, leikkipuistojen, Viikin 
nuorisotalon, Asukastalo Kunnon ja alueen muiden iltapäivätoimijoiden kanssa. 
 
Malmin seurakunnan lapset ja perheet Facebook-sivulla nostimme erityisesti esille kuvia, 
videoita ja kertomuksia toiminnasta. Sivut saivat vuoden aikana 67 uutta seuraajaa. 
Esikoisvauvakerhon julkisessa Facebook-ryhmässä (jäseniä 53) tiedotettiin tulevasta 
toiminnasta ja tuettiin perheiden keskinäistä vuorovaikutusta. 
 
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ 
Vuonna 2018 varhaiskasvatusta oli toteuttamassa yhdeksän lastenohjaajaa ja 
varhaiskasvatuksen ohjaaja. Tarvittaessa töihin kutsuttavia oli vuoden aikana kaksi. 
Iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen toi osaltaan haasteita, koska kerhoja ei voi peruuttaa 
ja ne edellyttävät viiden ohjaajan päivittäistä resurssia. Pystyimme kuitenkin toteuttamaan 
säännöllistä viikkotoimintaa olemassa olevalla henkilöstöllä. Tämä edellytti lastenohjaajien 
sitoutuneisuutta ja työn suunnittelua sekä rajaamista. Taloudelliset resurssit olivat riittävät, 
edellyttäen jatkuvaa tarveharkintaa.  
 
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN 
Päivä- ja iltapäiväkerhojen sekä perinteisen perhetoiminnan toteuttaminen vie merkittävän 
osan lastenohjaajien viikkotyöajasta. Nopeasti reagoitaviin tai lyhytkestoisiin projekteihin on 
haasteellista vastata. Tämä edellyttää tulevaisuudessa työn arviointia ja kehittämistä, jotta 
voimme monipuolisesti palvella alueen lapsiperheitä. 
 
TILASTO/TUNNUSLUVUT 

 
TILASTOT 2016 2017 2018 

 ryhmiä jäseniä ryhmiä jäseniä ryhmiä jäseniä 

Päiväkerhot 22 190 13* 160 11 133 

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta 5 89 4 82 4 91 

1-, 2-, 4- ja 5-v syntymäpäiväkortit  - 2482 - 2172 - 2236 

 
*Ryhmälukumäärän laskentaperuste muuttunut.  

 
 
Johanna Laurinen, varhaiskasvatuksen ohjaaja 
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KASVATUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 
TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET  
 
Vuosi oli yhteisen toiminnan rakentamisen aikaa koko kasvatuksen työalalla. 
 
Alakoulu ikäisten kanssa toimittiin pääsääntöisesti alueilla. Turvallinen kerhomatka mahdollisti 
koululaisen itsenäisen osallistumisen kerhotoimintaan. 
 
Nuorten kokoava toiminta tapahtui Tapanilan kirkolla. Kokoavassa (avoimessa) toiminnassa tarjottiin 
nuorille turvallinen kasvuympäristö, jossa heille tuli kokemuksia kohtaamisesta, hyväksytyksi 
tulemisesta sekä yhteisöön kuulumisesta. 
 
Alueen toimijoiden kanssa yhteistyötä tehtiin erilaisissa verkostoissa. Nuorisotyönohjaajat olivat 
mukana seurakunnan alueella monitoimijaisissa jalkautumishankkeissa.  
 
Koulutyössä tuettiin sekä opettajan työtä, että oppilaan hyvinvointia sekä huomioitiin koulujen 
yksilölliset tarpeet. Kouluille tarjottiin monipuolista yhteistyötä; erilaisia 
oppituntikokonaisuuksia/vierailijoita, koulupäivystyksiä, välituntivierailuja, päivänavauksia sekä 
kohdennettuja projekteja. 
 
Leiri- ja retkityön tavoitteena oli tarjota seurakuntalaisille hyviä kokemuksia turvallisessa 
ympäristössä, vahvistaa heidän identiteettiään seurakunnan jäseninä, kartuttaa sosiaalisia taitoja sekä 
tukea vanhempia kasvatustyössä. 
 
Rippikoulut olivat uuden rippikoulusuunnitelman mukaisia. Nuorten tarpeiden huomioiminen ja 
heidän osallistamisensa olivat tärkeä ja luonteva osa rippikoulutyötä.  
Rippikoulun kävi n. 91 % kirkkoon kuuluvasta ikäluokasta. 
 
Nuorten messubändi teki kutsuttuna esiintymismatkan Pohjois-Saksan kirkon nuorisofestivaaleille 
Ratzeburgiin. Matkan tavoitteena oli vahvistaa Suomen ja Saksan kirkkojen yhteistyötä sekä nuorten 
että työntekijöiden välillä. 
 
Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirileirille osallistuminen vahvisti seurakunnan ja lippukuntien 
yhteistyötä.  
 
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 
 
Rippikoulutyön paikallissuunnitelma ja konfirmaatiomessu uudistettiin uuden valtakunnallisen 
suunnitelman (RKS 2017) mukaisiksi. 
 
Kirjepyhäkoululaisten määrä jäi tavoitteestaan noin kolmellakymmenellä. Pyhäkoululaisille 
suunnattu retki toteutui. 
 
Jakautumisen lisääntyminen yhteistyöverkostojen kanssa tuki tavoitetta työn suuntaamisesta pois 
toimipisteistä sinne, missä nuoret kokoontuvat.  
 
Tavoitteena oli luoda yhteisiä toimintatapoja siten, että ne tasapuolisesti palvelisivat niin lapsia ja 
nuoria kuin heidän perheitäänkin seurakunnan erilaisilla alueilla. Suunnittelua ja pohdintaa jatketaan 
sen suhteen, mitä seurakunnassa kannattaa tehdä aluepainotteisesti ja millaiset asiat/toiminnat 
palvelisivat kaikkia seurakunnan lapsia, nuoria ja perheitä keskitetysti toteutettuina. 

 
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ 
 
Työnkuvat muuttuivat organisaatiouudistuksen myötä laajemmaksi kasvatuksen kentän työnkuviksi. 
Työntekijöiden väheneminen kesken vuoden kohdistui suurimmalta osalta koululaisten 
kerhotarjontaan, mutta tästä huolimatta perustyö pysyttiin toteuttamaan hyvin. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN 
 
Resurssien väheneminen haastaa löytämään uusia toimintatapoja koko seurakunnan alueella, jotta 
lapset ja nuoret sekä heidän perheensä kohdattaisiin tasapuolisesti. 
 
Rippikouluissa on ilmeinen tarve pienryhmäopetukselle, ja sitä tulee tarjota jatkossakin. Eri syistä 
osalle nuorista osallistuminen leirimuotoiseen tai cityrippikouluun ei ole mahdollista. Pienryhmien 
järjestämisellä varmistetaan, ettei kenenkään nuoren rippikoulu jää käymättä ison ryhmäkoon tai 
leirimuotoisuuden vuoksi. 
 
 
Kirkon ja kristittyjen tehtävä on mennä ja tehdä opetuslapsiksi. Ei jäädä odottelemaan, tulisiko joku 
meidän luo, vaan etsitään rohkeasti uusia tapoja mennä sinne missä ihmiset jo ovat. Mennään ja 
tehdään. (Kirkon kasvatus vuonna 2030, kirkon tulevaisuusselonteko 2018) 
 
 
TILASTO/TUNNUSLUVUT 
 

pyhäkoulu ryhmiä vuodessa 15 889 käynti kertaa 73 kirjepyhäkoululaista 

koululaisten kerhot 57 ryhmää 455 lasta 

koululaisten syysloman 
toimintapäivät 

4 päivää 54 lasta 

kesän päiväleirit 8 kpl 145 lasta 

ryhmätoiminta 16 ryhmää 183 osallistujaa 

retket 5 retkeä 133 osallistujaa 

leirit 13 leiriä 422 osallistujaa 

isostoiminta 13 ryhmää 368 nuorta 

nuortenillat/ vastaavat 81 iltaa 2444 osallistujaa 

tapahtuma tilaisuudet 17 tapahtumaa 781 osallistujaa 

koulukäynnit 264  
 
 
Suluissa vuoden 2017 tiedot Rippikouluryhmiä osallistuneita 

Leiririppikouluja  (23) 24 (541) 530 

Iltarippikouluja (1) 1 (19) 13 

Cityrippikouluja (2) 2 (33) 37 

Pienryhmärippikoulu 1 6 

Muualla rippikoulun käyneitä  (27) 20 

Rippikoulun käyneet yhteensä  (593) 606 

Seurakunnan jäseniksi liittyneitä  (22) 19 

Heistä kastettuja  (19) 16 

 
 
Partioryhmiä/jäseniä ryhmissä 74 / 687 yhteensä 982 partiolaista 

Vapaaehtoisia ohjaajia 247  

Yhteistyössä toteutettu toiminta  6 tilaisuutta 474 osallistujaa 

 
 
Minna Karas, kasvatuksen johtaja 
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TOIMINTAKERTOMUS 2018  
DIAKONIA, LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ 
 
OLENNAISET PIIRTEET 
 
Diakonian työalalla toteutettiin muutos työntekijöiden tehtävänjaossa. Vanhaan 
seurakuntapiirijakoon perustuneen työnjaon sijaan tehtäviä eriytettiin syksystä 2018 alkaen 
taloudellisen auttamisen (4 työntekijää) ja yhteisötyön (6 työntekijää) tehtäviksi. Taloudellinen 
auttaminen on pääasiassa yksilötyötä. Yhteisötyön tehtäviin kuuluu esimerkiksi keskustelutuki ja 
sielunhoito, diakoniaruokailujen ja olotilakahviloiden toiminnasta vastaaminen sekä diakonian 
vapaaehtoisten tukeminen. Lisäksi kullakin yhteisötyötä tekevällä on oma painopistealueensa: etsivä 
vanhustyö, nuorisodiakonia sekä monikulttuurisuus ja kotoutumisen tukeminen. 
 
Rari -raha-asianeuvonta käynnistyi Tapulin seurakuntakodilla. Diakoniatyöntekijät kokevat, että 
koulutettujen vapaaehtoisten antama neuvonta tukee ja vahvistaa diakonian asiakkaiden 
elämänhallintaa taloudellisen auttamisen kokonaisuudessa. Yhteisötyössä iloittiin uusista yhteistyön 
aluista alueellisten toimijoiden kanssa. Pihlajamäessä Lähiöaseman digineuvonta muutti kirkolle, 
Tapulissa ja Jakomäessä diakoniatyöntekijät jalkautuivat yhdessä kaupungin työntekijöiden ja 
seurakunnan projektipapin kanssa. Seurakuntavaalien alla järjestettiin onnistunut diakonian vaali-
ilta. Ilta kokosi ehdokkaita ja seurakuntalaisia kuulemaan ehdokkaiden näkemyksiä ja 
keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Ilta sai myös medianäkyvyyttä. 
 
Perinteisen Lahja lapselle -kampanjan tilalla järjestettiin Rakenna joulupuu -keräys lahjakorttien 
saamiseksi vähävaraisille perheille, ja tällä kertaa myös yksin eläville. Lahjakortit eivät herättäneet 
auttamishalua yhtä vahvasti kuin lasten konkreettiset lahjatoiveet, mutta diakoniatyöntekijät ja lahjan 
saaneet kokivat lahjakortit hyväksi tavaksi tukea. 
 
Malmin seurakunnan kansainvälistä työtä on lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ystävyysseura-
kuntatyö, monikulttuurisuus, turvapaikanhakijoiden tukeminen, uskontodialogi ja ekumenia. 
Seurakuntaan on luotu kansainvälisen toiminnan linjaus, joka toimii työn pohjana. 
 
Lähetystyössä seurakunnalla on neljä nimikkosopimusta Lähetysseuran ja yksi Lähetysyhdistys 
Kylväjän kanssa. Seurakunta tukee pitkäjänteisesti vähävaraisten kirkkojen työtä, kuten koulutusta, 
ihmisoikeustyötä ja hengellistä työtä Senegalissa, Tansaniassa, Taiwanilla ja Mongoliassa.  
Monikulttuurinen työ tavoittaa maahanmuuttajia sekä tukee heidän kotoutumistaan ja osallisuuttaan 
yhteiskuntaan ja kirkkoon. Työtä tehdään myös ekumeenisesti muiden kirkkokuntien kanssa. 
Seurakuntalaisia kutsutaan kantamaan vastuuta lähimmäisistä lähellä ja kaukana. 
 
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 
 
Diakoniassa huolehdittiin keskeisimmän tavoitteen mukaisesti siitä, että diakoniatyöntekijöillä on 
muutosten keskellä aikaa yksilölliseen ja perhekohtaiseen asiakastyöhön niiden seurakunnan alueella 
asuvien kanssa, jotka tarvitsevat henkistä, hengellistä ja aineellista tukea. Toisena tavoitteena oli 
yksinkertaistaa viestiä siitä, miten diakoniatyöntekijän tavoittaa. Tavoite saavutettiin taloudellisen 
auttamisen osalta hyvin: työntekijän tavoittaa yhdestä numerosta neljänä aamupäivänä viikossa ajan 
varaamista ja neuvontaa varten. Yhteisötyön diakoniatyöntekijän tavoitti matalalla kynnyksellä 
ruokailuissa ja olotilakahviloissa. Pohjoisella alueella kokeiltiin uutena kirjastopäivystyksiä. 
 
Lähetystyöhön liittyen kasvatuksen tiimissä aloitettiin Suomen Lähetysseuran kanssa hanke 
Senegalin kummikohteen ympärille lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen vahvistamiseksi nuorelle 
seurakunnalle. Monikulttuurisessa työssä painottui yhteisöllisyys. Ruoan laittaminen, illanvietot 
yhdessä, kansainväliset messut, retket ja leiri sekä raamattupiirit toimivat kohtaamispaikkoina 
maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille. Samalla opittiin puolin ja toisin kulttuuria ja kieltä. 
Turvapaikanhakijoita tuettiin heidän prosessinsa eri vaiheissa. Kristinuskosta kiinnostuneille 
järjestettiin yksityisrippikouluja ja seurakunnan tiloissa kokoontuvalle kongolaiselle ryhmälle 
aikuisrippikoulu. 
 



21 
 
 
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ 
 
Kaksi diakonian viranhaltijaa jäi kertomusvuonna virkavapaalle antaakseen osaamisensa Helsingin 
seurakuntayhtymän kehittämisprojektien käyttöön. Sijaista ei rekrytoitu kummassakaan tapauksessa 
heti virkavapauden alkaessa, mikä lisäsi toisten työtehtäviä. Lahja lapselle – kampanjan 
toteuttamiseen henkilöstöresurssit eivät riittäneet. Yksi viranhaltija jäi puoleksi vuodeksi 
vuorotteluvapaalle, jonka ajaksi palkattiin tuttu sijainen. 
 
Syksyllä erityisenä haasteena oli pitää välttämätön perustoiminta käynnissä ja suuntautua samalla 
uuteen. Tämä näkyi erityisesti taloudellisessa auttamisessa, jossa perustyöltä jäi kehittämiselle vain 
vähän aikaa. Siksi taloudellisen auttamisen asiakastyön resursointia ei voida vielä ensimmäisen 
syksyn perusteella luotettavasti arvioida. Joulunalusaikana tarve ja resurssit eivät kohtaa. Asiakastyön 
aikataulutus ja työn turvallisuuden takaaminen oli haastavaa niissä toimitiloissa, joissa ei ole 
vakituista suntiota. Yhteisötyön diakoniatyöntekijät keskittyivät ensisijaisesti alueellisiin tehtäviinsä. 
 
Kansainvälistä työtä koordinoi ja kehittää kansainvälisen työn sihteeri yhteistyössä lähetyksen 
vastuuryhmän, kansainvälisen työn koordinaattorien sekä vapaaehtoisten ja muiden nimettyjen 
työntekijöiden kanssa. On tärkeää, että vastuita työn osa-alueista on nimetty eri työntekijöille. Yhtä 
tärkeää on kehittää työyhteisöä, jossa kaikilla on kansainvälinen työote. Tähän liittyen Malmin 
seurakunnan työyhteisölle järjestettiin ihmisoikeuskoulutus yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa. 
 
ARVIOINTI VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOTEUTUMISESTA 
 
Vapaaehtoiset raha-asianeuvojat aloittivat alkuvuodesta 2018 diakonian asiakkaiden tukemisen oman 
talouden hallinnassa. Yksi diakoniatyöntekijä vastasi seurakuntayhtymän Avoimet ovet kulttuuri- ja 
uskontodialogiin – hankkeen vapaaehtoisten mentorien koulutuksesta ja oli siten luomassa 
uudenlaisia vastuutehtäviä seurakuntalaisille. Syksyllä etsittiin vapaaehtoisia viemään lämmintä 
pullaa yksinäisille vanhuksille Diakonian pullaperjantai - kokeiluissa. Vapaaehtoiset ovat 
avainasemassa esimerkiksi olotilakahviloiden ja ruokailujen ylläpitämisessä, yhteisvastuukeräyksessä, 
lähetystyön varojen keräämisessä ja tukihenkilöinä sekä suomen kielen opettajina maahanmuuttajille. 
Vastuu vapaaehtoisten tukemisesta kaipaa vielä selkiyttämistä. 
 
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN 
Diakoniassa uuden tehtävänjaon arviointi ja kehittäminen jatkuvat. Etsimme tasapainoa erilaisten 
painopisteiden ja yhteisten tavoitteiden kesken. Seurakuntalaisten osaamisen ja vastuunkannon 
merkitys on suuri ja tulee kasvamaan entisestään. 
Kansainvälistä työtä kehitetään edelleen ekumeenisessa hengessä. Tavoitteena on muualta tulleiden ja 
suomalaisten molemminpuolinen sopeutuminen. Huomioidaan jatkuvasti muuttuva kansainvälistyvä 
tilanne ja sen tuomat uskonnolliset vaikutukset sekä maahanmuuttajien rippikoulujen, 
tukihenkilöiden ja kummien tarve. Lähetystyön varojen keräämisessä etsitään uusia tapoja 
lähetyspiirien työn rinnalle. 

 
TILASTO-OSUUS 

 
 2016 2017 2018 
Diakonian avoimien 
ovien toiminta 

7593 
 

ruokailut 
olotilakahvilat 

3879 
4290 

ruokailut 
olotilakahvilat 

4285 
3440 

Asiakaskontaktit 4800 4250 4276 
Lahjoitusleivän jako 6036 6686 6999 
Lähetysseuran  
nimikkosopimukset (4) 

tavoite 24 000 
toteuma 21 577 

Kylväjän  
nimikkosopimus (1) 

tavoite 3 000 
toteuma 6 135 

 
 
Elina Leppihalme, diakoniajohtaja ja Minna-Sisko Mäkinen kansainvälisen työn sihteeri 
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SEURAKUNTIEN TOIMINTATILASTO 2018  
MALMIN SEURAKUNTA 
 
Toimintaan osallistuminen    tammikuu–joulukuu 
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SEURAKUNTIEN TOIMINTATILASTO 2018  
MALMIN SEURAKUNTA 
 
Tilaisuuksien määrä    tammikuu–joulukuu 
 

 
 

 

 
 
 

 


