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Kuinka voin auttaa?

Myötäeläminen ja myötätunto ovat luonnollisia inhimillisiä ominaisuuksia. Ne aktivoituvat spon-
taanisti arkisissa yhteyksissä ja antavat elämälle vuorovaikutteisuuden ulottuvuuden. Vuorovaikutus 
on sitä, että sekä avun vastaanottaja että sen antaja ovat saavia osapuolia. Avun vastaanottaminen pääs-
tää pinteestä jossakin pulmatilanteessa. Avun antamisen kautta toteutuu tärkeitä osia siitä, mitä ym-
märretään arvokkaaksi elämän taipaleella.

Käsillä oleva julkaisu on syntynyt halusta kertoa siitä vapaaehtoisesta lähimmäisavusta, joka toteu-
tuu ortodoksisten seurakuntien puitteissa. Esimerkit ovat käsin kosketeltavia ja ne innostavat. Voi olla 
hedelmällistä pohtia, olisiko joitakin osia niistä toteutettavissa lähiyhteisössä omalla tavalla soveltaen. 
Lähtökohtana on halu olla avuksi seurakunnan auttamistoiminnassa, ylläpitää, kehittää ja monipuo-
listaa sitä. – Siis: miten minä ja me voimme olla avuksi? 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta
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Mitä diakoniatyö on?

Diakonia on lähimmäisen hyväksi tehtyä hyväntekeväisyystyötä, joka perustuu Kristuksen perus-
taman Kirkon Pyhään Traditioon, eli pyhään Evankeliumiin ja muihin Raamatun pyhiin kirjoituk-
siin, sekä kirkon vuosituhantisiin käytäntöihin. Kristillinen diakonia juontuu Kristuksen antamista 
malleista, ja antaa meille ohjeen toimia kaikkien ihmisten hyväksi parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

Diakonia toimii kirkon elämän ytimessä: kun osallistumme liturgiaan, kirkastamme samalla myös 
kaikkien ihmisten pyhää arvoa Jumalan luomina olentoina, sillä kirkossa olemme yhtä pyhää kansaa, 
jonka on tuonut yhteen yksi Kristuksen ruumis.

Diakoniassa jaamme toisellemme omastamme. Kaikissa Suomen ortodoksisissa seurakunnissa to-
teutetaan diakoniaa, mutta joissakin se on näkyvämpää ja aktiivisempaa kuin toisissa. Yleensä diako-
niatyössä kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisen luterilaisen seurakunnan, Suomen Punaisen Ristin 
paikallisosaston tai vaikkapa Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. 

Muut kuin kristilliset yhteisöt eivät yleensä puhu diakoniasta, vaan lähimmäisavusta ja lähimmäis-
palvelusta.

Kristillisen diakonian lähtökohtia  

Koko eurooppalainen elämänmuoto perustuu kristilliselle arvopohjalle. Ensimmäinen ihmisten 
Jumalalle antama lähimmäispalvelija oli Jumalansynnyttäjä. Voimme todeta, että Neitsyt Marian mer-
kitys Jumalan pelastustehtävässä oli ratkaiseva. 

Miten Marian merkitys vaikutti nykyiseen länsimaiseen näkemykseen naisen asemasta? Maria on 
ihmiskunnan suurin palvelija Jumalan edessä, sillä hän synnytti Jumalan tähän maailmaan. Suurempaa 
tehtävää ei ihminen voi saada. Voimme sanoa myös, että Maria oli käsittämättömän merkittävä diako-
niatyön tekijä.

Vaikuttavimpia opetuksia kristillisestä diakoniasta saamme itse Kristukselta eli Jeesus Nasaretilai-
selta, Kirkon perustajalta. Hänen kertomuksensa Laupiaasta Samarialaisesta on klassikko maailman-
kirjallisuudessa. Siihen liittyvä opetus ravistelee meitä vieläkin, 2000 vuotta noiden tapahtumien jäl-
keen.

Laupias Samarialainen otti huomaansa maantierosvojen väkivaltaisesti ryöstetyn ja haavoitetun ih-
misen. Haavoitetun ja henkihieverissä olleen uhrin ohi olivat aiemmin jo kulkeneet pappi ja leeviläi-
nen. He eivät kuitenkaan auttaneet, vaan käänsivät katseensa pois. 

Sen sijaan paikalle seuraavaksi tullut Samarialainen pysähtyi, auttoi häntä, sitoi hänen haavansa, 
ja vei hänet majataloon hoidettavaksi. Lisäksi Samarialainen maksoi kaiken haavoitetusta koituneet 
kustannukset majatalon isännälle. 

”Kuka noista kolmesta haavoitetun kohdanneista oli haavoitetun lähimmäinen”, kysyi Kristus. 
(Luuk. 10:27–35).

Kertomukseen tuo erityistä sisältöä se, että samarialaiset olivat juutalaisten silmissä toisarvoista 
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kansaa. Samarialaiset ja juutalaiset eivät olleet tekemisissä keskenään. Miksi tuossa kertomuksessa kui-
tenkin juuri samarialainen on tuo runnellun ihmisen pelastaja ja oikea hyväntekijä?

Toinen erittäin vaikuttava kohta evankeliumissa liittyen lähimmäispalveluun, on kertomus viimei-
sistä ajoista, jossa meitä kehotetaan käymään nälkäisten, janoisten, vankilassa olevien ja sairaiden luo-
na, tai tarjoamaan heille suojaa. Jos emme näin tee, suljemme itsemme Jumalan valtakunnan ulkopuo-
lelle. (Matt 26:31–46). 

Myös kertomus tuhlaajapojasta on liikuttava ja diakonian perusteluita ravisuttava (Luuk 11:15–
32). Siinä isä ottaa avosylin vastaan kadoksissa olleen ja maailmassa rahansa tuhlanneen poikansa. 
Vanhempi poika, joka oli jo tehnyt kaiken isänsä talossa, oli jo pelastettu. Hän ei samaa huomiota enää 
tarvinnut, vaikka sitä odottikin.

Kristuksen tekemästä diakoniasta on paljon kohtia Evankeliumeissa. Kristus itse paransi ihmisiä. 
Hän rohkaisi ihmisiä luottamaan Jumalaan, antoi näön sokeille, paransi sairaita ja sairasvuoteella ol-
leita, jne.

Piispa johtaa diakoniaa

Piispa eli episkopos, επίσκοπος (=päältä katsoja) oli suuressa vastuussa diakoniatyön toteutta-
miseksi kirkossa. Apostolisessa jatkumossa apostolien työtä jatkoivat piispat kätten päälle panemisen 
kautta. 

Joistakin alkuvuosisatojen lähteistä voimme nähdä, että lähimmäispalvelun laiminlyömistä voitiin 
pitää jopa perusteltuna syynä piispan virasta erottamiseksi. 
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Osaltaan diakoniatyön arvostuksesta kertoo se, että diakonin toimi oli olemassa ennen kuin piispat 
alkoivat vihkiä presbyteerejä eli pappeja kirkon työn vakiinnuttamiseksi seurakunnissa. Papeille suotiin 
pappeuden armolahja, eli he saivat toimittaa pyhiä toimituksia piispan edusmiehinä seurakunnissaan. 

Vaatimus piispan naimattomuudesta juontaa kirkon alkuhistoriasta. Hänen suurin tehtävänsä oli 
johtaa diakoniatyötä, johon liturginen elämä johti. Liturgia ja lähimmäisenrakkaus olivat erottamat-
tomia.

Piispan tehtävä oli käyttää kaiken aikansa seurakunnan hyväksi, eli käydä sairaiden ja yksinäisten 
luona, lohduttaa lohduttomia, sairaita, kärsiviä ja leskiä, sekä järjestää materiaalista apua kaikkien 
puutteen alaisten hyväksi. 

Piispa oli suuressa vastuussa koko yhteisöstään. Siksi ajateltiin, että hän ei enää voinut huolehtia 
omasta perheestään. Piispan virkaan alettiin vähitellen valita vain munkkeja tai leskimiehiä.

Monilla tunnetuilla kirkkoisillä, kuten Johannes Krysostomoksella ja Basileios Suurella oli voima-
kas opetus vähäosaisten auttamiseksi. Perintönä apostoliselta ajalta kirkkoisät myös osoittivat suurta 
käytännöllistä laupeutta köyhille ja muille yhteiskunnan heikko-osaisille. 

Diakonia ja lähetystyö kuuluvat kaikille

Diakonia on kirkon perustyötä. Nykyajan diakonialla pyritään vastuulliseen elämäntapaan ja ih-
misten oikeudenmukaiseen kohteluun yhteiskunnassa. Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa kaikista 
ihmisistä huolehtiminen on ensisijaisesti valtiovallan ja kuntien vastuulla. 

Kirkot tekevät Suomessa edelleenkin tärkeää työtä lähimmäisten hyväksi. Kirkon työntekijät ja va-
paaehtoiset kulkevat toisen ihmisen rinnalla yksinäisyyden torjumisessa, ja lohduttavat vaikeissa elä-
mäntilanteissa. Suomen kirkot tekevät myös materiaalista hyväntekeväisyyttä jatkuvasti. Avustukset 
ovat yleensä ruokakassien kustantamista paikallisille vähävaraisille ja työttömille perheille ja yksinäi-
sille.

Suuressa osassa maailman maista kristillinen kirkko on ensisijainen taho materiaalisen avun anta-
misessa. Kirkon ulkomaanapu ja Filantropia ry auttavat erityisesti muiden maiden apua tarvitsevia.

Lähetystyö kuuluu saumattomasti diakoniaan. Kristilliseen lähetystyöhön kuuluu diakonia-avun 
saattaminen määränpäähänsä. Monesti lähetystyö tarkoittaa kaukana olevia kansoja ja heidän puoles-
taan toimimista, ja sen työn rahallista avustamista. Ulkolähetyksellä on saavutettu paljon. 

Ortodoksinen lähetystyö on tehnyt paljon työtä eri puolilla maailmaa toimivien ortodoksisten yh-
teisöjen tukemiseksi, sekä kaikkien hädänalaisten auttamiseksi, riippumatta siitä, mitä uskontoa tai 
tunnustusta ne edustavat.

Lähetystyö on myös sisälähetystä. Meidän kaikkien kirkon jäsenien tehtävä on kuunnella ja auttaa 
kaikkia lähimmäisiämme, eli naapureitamme, sukulaisiamme ja tuttaviamme. Kaikki ihmiset ovat lä-
himmäisiämme, ja kuuluvat sisälähetyksen piiriin. Kaikki kirkon jäsenet ovat sisälähetystyöntekijöitä. 
Meidän tehtävämme on viedä evankeliumin ilosanomaa kaikille, ja vahvistaa heitä heidän vaikeissa 
tilanteissaan. Meidän tulee myös auttaa kaikkia kristittyjä uskossaan ja jokapäiväisistä arjen asioista 
selviytyäkseen. Voimme ehkä vahvistaa uskossaan myös niitä, jotka eivät ole kristittyjä.
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Mitä diakoniasta ja lähetyksestä 
ajatellaan?

Kyselytulosten koonti ja analysointi

Diakoniatyön merkitystä ja laajuutta varten laadittiin erityinen kysely, joka lähetettiin seurakun-
tien diakoniatyöstä vastaaville sekä asiaan kuuluville järjestöille. Huomattavaa on, että ortodoksisissa 
seurakunnissa tehdään diakoniatyötä pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Vain kahdessa seurakunnassa 
(Helsinki ja Joensuu) on palkattuja diakoniatyöntekijöitä.

Kyselyssä pyydettiin kultakin vastaajalta antamaan pisteitä 1 – 5, riippuen siitä, miten mielekkääksi 
kukin koki asian. Asteikko oli:

• Hyvin tärkeä  5

• Melko tärkeä  4

• Tärkeä  3

• Ei kovin tärkeä 2

• Ei lankaan tärkeä 1

Ongelmana kyselyssä oli pieni otanta. Tulokset saattavat ”notkahtaa” nopeasti ylös tai alas.

Diakoniatyön arvostaminen seurakunnan toiminnassa

Ensimmäiseksi kysyttiin arviota siitä, mikä vastaajan mielestä oli diakoniatyön merkitys seurakun-
nan kokonaistoiminnassa. Vastauksia tuli 13 kappaletta.

Keskiarvoksi tuli 4,69. Voidaan siis sanoa että, diakoniatyötä pidettiin erittäin tärkeänä seurakun-
nallisena työmuotona. Vastauksia tuli vain skaalalla 4-5. 

Lähetyksen tarpeellisuus

Seuraavaksi pyydettiin arviota lähetyksen tarpeellisuudesta seurakunnissa. Tähän kysymykseen vas-
taamista oli pohjustettu jo kuvailemalla, mitä lähetys oikeastaan tarkoittaa. Vastauksia tuli 13 kappa-
letta.

Keskiarvoksi tuli 4.38. Lähetystä pidettiin siis tärkeänä seurakunnissa. Lähetys sai vähän pienem-
mät pisteet kuin diakonia, mihin saattaa olla syynä se, että yleinen käsitys lähetyksestä ei seuraa sitä 
näkemystä, jota kirkossa nykyisin korostetaan. Diakonia ja lähetys ovat hyvin likeisiä teemoja. On huo-
mattava tässäkin kohdassa, että kaikki vastaajat vastasivat joko 5 tai 4, eli pitivät lähetystä tärkeänä tai 
erittäin tärkeänä.

Diakoniatyö seurakunnissa

Seuraavaksi kysyttiin seurakuntien valmiutta käynnistää erilaisia diakoniaan liittyviä toimintoja. 
Millaiset mahdollisuudet olisivat niiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi? Onko riittävästi tietoa ja 
taitoa diakoniaan?

Keskiarvoksi tuli 3,54. Diakoniatyön käynnistämistä ja ylläpitämistä pidettiin kyllä tärkeänä, mut-
ta mahdollisuuksia niiden ylläpitämiseen kuitenkin heikkoina. Yleisin vastaus oli kuitenkin, että dia-
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koniatyötä tehtiin ”riittävästi”. Tässä kysymyksessä skaala muuttui huomattavasti. Kahden vastaajan 
mukaan diakoniatyötä tehtiin vain ”niukasti” ja yhden vastaajan mukaan diakoniatyötä ”ei tehty lain-
kaan” seurakunnassa.

Mahdollisuudet lähetyksen tekemiseen seurakunnassa

Keskiarvoksi tuli 3,38. Lähetyksen toteuttaminen koettiin hankalammaksi kuin diakonian yleensä. 
Taustalla saattaa olla ennakkoarvio, että lähetys liittyy vain ulkolähetykseen. Mutta tuokin tulos, eli yli 
3 tarkoittaa, että lähetystä kuitenkin arvostetaan seurakunnissa.

Mitkä ovat mielestäsi vapaaehtoisten valmiudet diakonian ja 
lähetyksen tekemiseen?

Vastausten keskiarvo oli 2,54. Se tarkoittaa, että valmiudet ovat niukkoja tai riittäviä.

Kysymys on monitahoinen, eikä mitenkään selkeä. Mitä tarkoitetaan osallistumisella, ja miten voi-
simme tietää, kuinka moni seurakuntalainen olisi valmis vapaaehtoistyöhön? Usein käy niin, että va-
paaehtoisia kyllä löytyy, kun vain kysymme heitä mukaan toimintaan. 

Eniten tuli vastauksia, joiden mukaan vapaaehtoistyön tekemiseen oltiin valmiita ”niukasti”. 

Vastaajilla oli todennäköisesti kokemus, että vapaaehtoistyöhön on vaikea saada tekijöitä. Tähän 
tarvittaisiin lisätutkimusta.

Miten seurakunnat olivat vastaajien mukaan 
budjetoineet diakoniaan ja lähetykseen?

Keskiarvoksi tuli 3,17. Vastaajia oli 12. Kukaan ei vastannut ääripäiden vaihtoehtoa. Tuloksesta on 
johdettavissa päätelmä, että diakoniaan osoitetut rahat ovat vastaajien mielestä seurakunnissa kohta-
laisia tai riittäviä. 

Palkattujen seurakunnan työntekijöiden tekemä 
diakoniatyö vapaaehtoisten arvioissa

Kysymys siitä, minkä verran seurakuntien työntekijät irrottivat työajastaan diakoniaan ja lähetyk-
seen, osoittautui odotuksen mukaiseksi.

Seurakuntien palkatut työntekijät (lähinnä papit ja kanttorit) tekivät diakonia- ja lähetystyötä työ-
ajastaan keskimäärin 11 %.

Ensimmäisenä bonuskysymyksenä kysyttiin, mitä tarvittaisiin? 
Tarvittaisiin siis:

• Vapaaehtoisia (+koulutusta ja työhön koordinointia), johdon tukea, vapaaehtoisten oh-
jaajakoulutusta, lähetystoiminnan koordinaattorin valmennusta, sekä määrärahoja eli 
taloudellisia resursseja.

• Lisää koulutusta eri työmuodoista, sekä lisää yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa.

• Tietoa, ohjausta, hyvää konseptia toimintamalliksi.

• Koulutus, koetellut toimintamallit tukimateriaaleineen (oppimateriaalit, laki-infot, kaave-
kepohjat jne..)
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• Yhteistyön vahvistamista PSHV:n ja Filantropian kanssa.

• Keskustelua ja käytännön esimerkkejä.

Neljä vastaajaa ohitti ensimmäisen bonuskysymyksen.

Toisena bonuskysymyksenä kysyttiin: jos resurssit eivät olisi rajoitteena, 
niin millaista sinun toiveesi tai unelmasi olisivatkaan 

diakonia- ja lähetystoiminnassa?

• Tarvittaisiin työsuhteessa oleva koordinaattori, joka valmentaisi, ohjaisi ja sparraisi uusia 
diakonia- ja lähetyshankkeita. Lisäksi tarpeeksi työntekijöitä ja vapaaehtoisia seurakuntais-
ten kuulemiseen, auttamiseen ja rinnalla kulkemiseen.

• Enemmän työntekijöitä, enemmän rahaa. Tarvittaisiin enemmän suunnitelmallisuutta ja 
järjestelmällisyyttä, sekä vapaaehtoiskoulutusta.

• Vapaaehtoiset ja työntekijät, jotka haluavat auttaa lähimmäisiä hädässä, saisivat tehdä sitä 
työtä. Silloin avuntarvitsijat saavat helpotusta elämäänsä. Palkattuja, koulutettuja työnteki-
jöitä enemmän.

• Seurakunnan henkilöstöön nojaava diakonia- ja lähetystyö on suppeaa ja puristuu margi-
naaliin. Kaiken A ja O on seurakuntalaisten ”osallistaminen” vapaaehtoistyöhön. Siihen tar-
vitaan kuitenkin henkilöstön ammattitaitoa vapaaehtoistyön organisointiin ja johtamiseen. 
Työntekijäkeskeisyydestä on pyrittävä koko yhteisön voimavaroja hyödyntävään toiminta-
kulttuuriin. Seurakuntalaisten osaaminen on suuri resurssi, osaammeko hyödyntää sitä? Va-
paissa suunnissa on paljon tehokkaita toimijoita vapaaehtoistyössä. Voimmeko saada sieltä 
mallia diakoniassa ja lähetyksessä?  

• Tarvitaan rauhaa ja rakkautta.

• Viikottaiset työttömien ruokailut, viikottaiset vierailut palvelutaloissa, kuukausittaiset ope-
tukselliset illat, konsertteja lähetyksen tukemista varten, kirkko auki päivittäin.

Neljä vastaajaa ohitti toisen bonuskysymyksen.

Diakonia- ja lähetysilloissa osallistujat ilmaisivat 
diakonian ja lähetyksen tarpeita ja sen toteutumista

Vuoden 2017 aikana Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ja Filantropia toteuttivat kiertueen, 
jonka kokouksiin osallistui edustajia kaikista seurakunnista Helsingin seurakuntaa lukuun ottamatta.

• Esitettiin mm. tapahtumia, joiden tuotto tilitettäisiin diakoniatyölle. Muita ehdotuksia oli 
mm. rukoustoiminnan lisääminen seurakunnissa, eli ”pyhäkkökeskeisyydestä ihmiskeskei-
syyteen”. 

• Ystävyysseurakuntatyö pitäisi uudistaa, samoin talkookäynnit erityisesti Lintulan luostariin. 

• Talkootyön merkitystä pitäisi vahvistaa: parturi, sähkömies tai maalari, voisivat käydä van-
husten, sairaiden ja yksinhuoltajien luona ilman eri korvausta.

• Seurakuntiin pitäisi järjestää palautelaatikot, joihin kukin voisi nimettömästi kertoa näke-
myksensä seurakuntaelämän parantamiseksi.
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• Seurakunnan pitäisi olla avoin yhteisö keskustelulle, eli enemmän ajatustenvaihtoa.

• Erilaisia ruokailuun liittyviä monikansallisia teemailtoja, joihin kaikki voisivat osallistua. 
Tuotto menisi diakoniaan.

Diakonia- ja lähetysiltojen vastaustuloksia  prosenttilukuina

Kysyimme myös ihmisten tuntemuksia edellä kerrottuihin kysymyksiin.

– Mitä lähetysyö mielestäsi on?

Lähetys ymmärrettiin näin: evankeliumin julistaminen ja vastuu maailmasta oli 19 %:n mielestä 
oleellista. Kirkon ja kirkon uskon tunnetuksi tekeminen olivat toisella sijalla, sitä kannatti 16 %. Oma 
esimerkki ja lähimmäispalvelijana toimiminen oli kolmannella sijalla. Sitä kannatti 13 %. Ihmisten 
saattaminen kirkkoon eli sisälähetys sai 9 %:n kannatuksen. 

Muita tärkeitä huomioita oli mm. muistuttaminen kirkon strategian noudattamiseksi. Lisäksi Fi-
lantrooppiset vierailut tavoitteena rohkaista seurakuntaa toimimaan myös pakolaisten kanssa.

– Mitä diakoniatyö mielestäsi on?

Suurimman osan mielestä diakonia tarkoittaa auttamista, jakamista ja tukemista. Sitä kannatti 
37 % kaikista. Toiseksi eniten nähtiin, että diakonia on läheisen ihmisen huomioimista, inhimillistä 
kohtaamista ja läsnöoloa (18 %). Diakonia oli pyyteetöntä palvelua 15 %:n mielestä. Rakkaus ja kun-
nioitus saivat 13 %:n kannatuksen. Loppu oli perhetyön, vanhustyön ja kristinuskon näkyvän osoi-
tuksen kannatus.

Muita tärkeitä huomioita ja toiveita olivat mm. sosiaalinen vastuu kirkon hengessä, asiantuntijoi-
den luennot eri aiheesta, vierailut kodeissa ja diakonia-aamiaisten järjestäminen.

– Mitä tehdään jo nyt?

Vastaajista monet olivat olleet jo pitkän aikaa seurakuntiensa vapaaehtoistyössä. Diakoniatyöstä 
tiedettiin avustuskassien jakaminen, toimintapiirit ja niiden toiminta, verkostoituminen mm. SPR:n 
kanssa, kodeissa ja laitoksissa käyminen, kirkkokahvien järjestäminen, myyjäiset, talkoot, katekumee-
niopetus ja harrastepiirit (ikonimaalaus, kuoro).

– Mitkä asiat jarruttavat toimintaa?

Eniten toimintaa rajoittaa se, että vapaaehtoisia on kovin vähän. Lisäksi on vaikea tehdä mitään, 
koska toimintaan ei ole budjetoitu riittävästi varoja. Tarvittaisiin myös koulutusta, tietoa asioista ja 
jopa työohjausta. Vapaaehtoisilla ei ole paljon aikaa muun työn ohessa. Asioista eli tarpeesta auttaa ei 
tiedoteta riittävästi. Seurakunta koetaan vähän ”vieraaksi” toimintaympäristöksi.

– Mitä voitaisiin tehdä?

Pitäisi saada enemmän vapaaehtoisia mukaan seurakunnan toimintaan, eli vahvistaa me-henkeä. 
Seurakunnan vapaaehtoistyötä pitää paikallisesti tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa, eli toimia 
ekumeenisesti. Pitää saada toimintaan organisoijat ja selkeät vastuunkantajat. Vapaaehtoisille pitää tar-
jota koulutusta. Yhteisöllisyyttä pitää vahvistaa mm. yhteisten kahvien muodossa liturgian jälkeen. 
Diakoniatoimikunta on avainasemassa. Seurakunnan pitää olla esillä medioissa koko ajan, ja luoda 
myönteistä kuvaa ortodoksisuudesta. Myös auttamista ulkomaihin pitäisi vahvistaa. Seurakuntien ta-
louden pitäisi vähitellen tukea myös diakoniatyötä. Vapaaehtoiset tekevät parhaansa, mutta heidänkin 
jaksamisestaan pitäisi huolehtia. 
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KERTOMUKSIA KENTÄLTÄ – 
lähiapu merkitsee myös lähetystä

Diakonia- ja lähetystyö kuuluvat saumattomasti yhteen. Jos haluamme tehdä hyvää toisillemme ja 
auttaa, viemme hyvää sanomaa eli evankeliumia eteenpäin. Diakoniatyömuotoja on paljon erilaisia. 
Tästä kertovat monet menestystarinat, joista seuraavassa muutama.

Miesten ruokakerhosta tuli kansainvälinen kohtaamispaikka 
Mikkelissä.

Sain Ilkka Lapin kiinni soittamalla Athosvuorelle. Pyhiinvaelluksen lomassa hän oli valmis vastaa-
maan kysymyksiini diakonian toteuttamiseksi Saimaan seurakunnassa.

Mikkelissä aloitti miesten ruokakerho pienimuotoisesti. Tavoitteena oli saada seurakunnan mie-
het mukaan yhteiseen toimintaan. Aluksi kyseessä oli vain kokeilu. Ruuan tekeminen ja yhteinen ate-
rioiminen tuntuivat luontevalta lähtökohdalta saada miehet mukaan. Ruokakerho sai nopeasti hyvän 
suosion. Ruokaa tehdään seurakuntatalon keittiössä, ja se nautitaan sitten yhdessä kauniisti katettuna 
seurakuntasalissa.

”Aivan uutta ilmettä miesten ruokakerho sai, kun Mikkeliin perustettiin vastaanottokeskus”, kertoo 
yhteyshenkilönä maahanmuuttajiin toiminut ja miesten ruokakerhon vetäjä Ilkka Lappi. Pian syyria-
laisia ja irakilaisia miehiä saatiin mukaan toimintaan. 

Alku oli tutustumista, mutta yhteinen ateria vahvisti ja yhtenäisti joukkoa. Vähitellen maahan-
muuttajien kanssa päästiin tekemään yhteisiä ruokia. Yhteys maahanmuuttajiin saatiin helposti ruuan 
tekemisen ja nauttimisen kautta.

”Tärkeä asia oli se, että asiasta kirjoitettiin paikallislehdessä myönteiseen sävyyn”, kertoo Lappi. 

Samantyyppistä työtä alettiin tehdä myös paikkakunnalle kiintiöpakolaisina tulleiden afkaaninuor-
ten kanssa. Yhteinen tekeminen on merkinnyt sitä, että toisesta kulttuuristakin tulleet miehet ovat 
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”ukkopiiriläisille” lähimmäisiä. Iltoihin pyydettiin asiantuntija puhumaan teemaan sopivasta aiheesta.

Monikulttuurinen ruokailta toteutetaan noin kerran kuukaudessa seurakuntasalin yhteydessä ole-
vassa keittiössä. Ruuat valmistetaan kirkkovuoden mukaan. Suuressa paastossa ruokien kokoonpano 
noudattelee luostarimaista käytäntöä. Aterian aikana luetaan pyhiä kirjoituksia ääneen.

Osallistujia on edelleen noin 20 henkeä. Mukana on sekä suomalaisia että maahanmuuttajia. 

Ruokaillat ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi ja tärkeiksi maahanmuuttajille. Diakoniatoi-
mikunta järjestää parhaansa mukaan toimintaa. Seurakunta antaa hyvät puitteet kokoontumisille. 

Mikkelissä toimii myös seniorikerho, jota luotsaa kirkkoherra isä Mikko Mentu. Se on matalan 
kynnyksen kerho, jossa liturgian jälkeen järjestetään pientä ohjelmaa osallistujien ehdoilla. Senioriker-
ho kokoontuu kerran kuussa. Osallistujia on parhaillaan 20 henkeä.

Mikkelin erikoisuus on osallistuminen ”palvelevan puhelimen” toimintaan. Seurakuntalaisista pal-
velevaan puhelimeen vastaajia on kaksi henkeä. Palvelevan puhelimen päivystysvuoro on erittäin haas-
tava ja vastuullinen.

Mikkelissä on jaettu myös EU-ruokaa parin vuoden ajan. Toiminta on oikeastaan syntynyt yhteistyös-
sä Varkauden alueen kanssa. Toiminnasta on tullut varsin merkittävää.

Muusta diakoniatoiminnasta mainittakoon yhteiset kaikille suunnatut retket. Niitä on tehty Sa-
vonlinnaan, Valamoon ja Juvalle. Mikkeliläisiä on osallistunut paljon ”kultaisen iän leirille” Valamossa.

Seurakunnassa järjestetään syntymäpäiväjuhlat kerran vuodessa. Sinne kutsutaan kaikki 65 vuotta 
täyttäneet ja siitä vanhemmat viiden vuoden välein.

Niin Saimaan seurakunnassa kuin muuallakin ongelmaksi nousee helposti se, että vapaaehtoistyötä 
kyllä tehdään mielellään, mutta varsinaisia vastuun kantajia työn täytäntöön panosta on vähän. Jos 
joku jää vaikkapa välivuodeksi pois toiminnasta, tilalle on vaikea saada toista vastuunkantajaa. 

EU:n ruoka-apu on merkittävä diakoniatoimintamuoto 
Varkaudessa 

Varkaudessa EU:n ruoka-apua on jaettu jo vuodesta 2012 lähtien. Toiminnan organisaattorina 
toimii Jarmo Ihalainen. Samaan Saimaan ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvassa Mikkelissä EU:n 
ruoka-avun jakaminen aloitettiin 2015.

EU:n ruoka-apu tulee Maaseutuviraston hallinnoiman toimintalinjan kautta. Hankkeet ovat 2–3 
-vuotisia. EU-hankkeille oli saatava kumppaniorganisaatiota, joksi hyväksyttiin y-tunnukselliset hy-
väntekeväisyyttä tekevät yhdistykset. 

Suomen ortodoksinen kirkko on nykyään kumppaniorganisaationa, joten kaikki Suomen ortodok-
siset seurakunnat ovat hakukelpoisia. Tämä vähentää byrokratiaa, jota monissa seurakunnissa tunnu-
taan pitävän hankalana. Tällä hetkellä EU: ruoka-apua vastaan ottaa seitsemän ortodoksista seurakun-
taa. Ohjeet ruoka-avun saamiseksi ovat Maaseutuviraston (MaVi) nettisivuilta.

Kirjanpito teettää vähän työtä, sillä kaikki annettu avustus on kirjattava ylös. ”Mutta hakuprosessi 
ja kirjanpito eivät ole erityisen mutkikkaita asioita”, kertoo kirkolliskokouksesta tavoittamani kokou-
sedustaja Jarmo Ihalainen.
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Hakulomakkeessa kysytään ruoka-apua saavien henkilömäärää. Vuosiraportissa taas täytyy kertoa 
ruoka-apuun oikeutettujen henkilömäärä, ja se, kuinka moni on työtön, nuori, maahanmuuttaja, vam-
mainen tai eläkeläinen. 

Hankkeella on yhdyshenkilö, jonka kautta asiaa kannattaa selvittää. Aiempi Oulun seurakunnan 
EU-yhdyshenkilö jäi juuri eläkkeelle.

Kysyn Ihalaiselta, jotta miksi sitten eivät kaikki ortodoksiset seurakunnat lähde mukaan toimin-
taan? Ihalainen vastaa, että ”seurakunnissa on pienet varasto- ja vastaanottotilat ovat pienet. Suuret 
ruokalähetykset tulevat vain kaksi kertaa vuodessa. Ei meidänkään tilat ole tehty suurten kuivaruoka-
määrien varastoimiseksi, mutta yritämme selviytyä jotenkin”. 

Vaikka vapaaehtoisia Varkaudessakin on, ongelmaksi voi tulla vapaaehtoisten saaminen ruoka-avun 
jakamispäiville. ”Jokainen vapaaehtoinen luo myönteistä kuvaa seurakunnastamme!”, kertoo Jarmo.

Varkaudessa vain ortodoksinen seurakunta jakaa EU-ruoka-apua. Muut hyväntekeväisyysyhteisöt 
jakavat lähinnä ylijäämäruokaa, joita saadaan paikallisilta kauppiailta ja osuuskaupoista.

Varkaudessa EU:n ruoka-apu on varsin merkittävää. Ortodoksiselle seurakunnalle toimitetaan 
kaksi kertaa vuodessa noin 3.500 kiloa ruoka-apua. Syksyllä 2018 jaettiin noin 300 kassia. Vuonna 
2017 ruoka-apua sai laskennallisesti noin 2.700 henkeä. Ruokaa jaetaan tiettyinä viikonpäivinä parin 
tunnin ajan joka toinen viikko. Asiasta ilmoitetaan kaupungin ilmaisjakelulehdessä sekä Warkauden 
lehdessä. Lisäksi FaceBookissa on Varkauden alueen ilmoitustaulu, jossa ruokajakelusta tiedotetaan. 

EU:n ruoka-avusta tiedotetaan myös kaupungin sosiaalitoimelle, kuntouttavalle työtoiminnalle, 
vähävaraisten kanssa mukana oleville, ja kaikille eri hankkeiden ihmisille. 

EU:n määrittelemässä ruokakassissa on sika-nauta säilykettä, hapankorppuja, vehnäjauhoja, säm-
pyläjauhoja, tummaa makaronia, juustopasta-ateria-aineksia, mysliä, maitojauhetta ja hernekeittoa. 
Kassin painoksi tulee n. 15 kiloa. Toivomuksena on, että jokaisella olisi oma kierrätettävä kassi muka-
naan, johon tuotteet pakataan. 
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Seurakunta voi vaikuttaa siihen, mitä ruokatarvikkeita MaVi toimittaa. Koska monien syrjäyty-
neiden keittotaidot ovat aika heikot, jauhojen osuutta on vähennetty ja säilykkeiden osuutta lisätty. 
Suurin osa ruokakassin tuotteista on suomalaista. Jotkin tuotteista on tehty Virossa ja Liettuassa.

”Kysyntä ruoka-avustuksen saamiseksi on suurta”, kertoo Ihalainen. ”Tänä vuonna (2018) jo elo-
kuussa, kesätauon jälkeen, alettiin kysellä, milloin ruuan jakelu taas alkaa. Tämä on uusi ilmiö. Ruo-
ka-avun tarve on siis lisääntynyt, tai ehkäpä viesti ortodoksisen seurakunnan ruokajakelusta on enti-
sestään levinnyt”.

Keneltäkään ei kysytä taustaa eikä tarvetta ruoka-apuun, joten kynnys tulla hakemaan ruoka-apua 
on tehty erittäin alhaiseksi. ”Ruokaa kyllä riittää kaikille”, vapaaehtoiset ruuan jakajat huomauttavat 
kiirehtiville jonottajille. 

Vapaaehtoisia ruuan jakelussa on ollut mukana mm. Varkauden työtoiminnasta. Syksyllä 2018 hei-
tä oli peräti yhdeksän henkeä. Myönteisenä asiana Ihalainen näkee, että mukaan jakeluun on tullut 
myös sosiaalialan ammattilaisia ja muita, joilla on sosiaalialan kokemusta. Palaute on ollut erittäin 
myönteistä sekä vapaaehtoistyön tekijöiltä että asiakkailta.

Ruoan jakamista käytännössä hidastaa vähän niin sanotut EU:n määräämät ”liitännäistoimet”. Se 
tarkoittaa, että jokaisen ruokakassin hakijan kanssa on käytävä lyhyt keskustelu. Se kestää lyhimmil-
lään vain 1–2 minuuttia. 

Keskustellulla varmistetaan mm. se, että asiakas on tietoinen kaupungin tarjoamista muista työttö-
mille ja vähävaraisille suunnatuista palveluista. Sillä yritetään saada ruokakassin hakija myös muiden 
mahdollisten ilmaisten tai edullisten palveluiden piiriin. Niitä ovat mm. kausikortti uimahalliin (10 
euroa), tai mahdollisuus osallistua eri tahojen tarjoamiin ilmaisiin jouluaterioihin. 

Saimaan seurakunnassa myös Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa on myös jaettu EU:n ruo-
ka-apua. Näissä paikoissa toivottaisiin vapaaehtoisia enemmän mukaan toimintaan. 

Samovaari yhdistää Neuvostoliiton lapsia 

Pohjois-Pohjanmaalla Karvoskylässä on jo 12 
vuoden ajan kokoonnuttu samovaarin ääreen. Sa-
movaarikerhon alkuunpanijoita ovat opettaja Irina 
Trifonova ja Pirkko Tenkanen. 

Karvoskylä on keskellä pohjoissavolaista mai-
semaa. Se on eräänlainen risteyspaikka, jonne joka 
puolelta on samanpituinen matka. Kerhoon tullaan 
laajalta alueelta Pyhäsalmelta ja Kiuruvedeltä.

Samovaarikerho otti toimintamallin tiistaiseu-
roista. Kerho on suunnattu erityisesti venäjänkieli-
sille maahanmuuttajille, ja heidän tarpeita varten, 
mutta samovaari jakaa kokemuksia kaikkien kanssa, 
riippumatta kielestä tai kansallisuudesta.

”Olimme kaikki Neuvostoliiton lapsia. Orto-
doksisuus oli meille täysin vierasta. Tarvitsimme 
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oman kerhon, joka toimisi ortodoksisuuden peruskurssina”, sanoo opettaja Irina Trifonova. 

Kerho kokoontuu kuukauden viimeisenä lauantaina. Aina pyritään siihen, että mukana olisi joku 
ortodoksinen pappi, joka toimittaa aluksi rukoushetken, ja kertoo sitten ortodoksisuuden perusasiois-
ta.

”Melkein me kaikki olemme neuvostoajan kasvatteja. Meille ortodoksisuuden tuntemisessa oli 
lähdettävä alusta”, sanoo Irina Trifonova, ”mutta onneksi suomalaiset ortodoksiset papit ovat aina 
mielellään tulleet puhumaan meidän kerhoomme”. Erityisesti isä Antero Petsalo on auttanut paljon: 
”Hän oli ensimmäinen pappimme. Tulkitsin hänen puheensa kerhon venäjänkielisille, ja kaikki alkoi 
mennä erittäin hyvin”, kertoo Trifonova.

Monesti paikalle on saatu myös venäjän kieltä taitava pappi. Vierailevina pappeina ovat käyneet 
mm. isä Aleksej Sjöberg, isä Pavel Pugovkin, metropoliitta Panteleimon ja Sergius Colliander. 
Myös perheleirejä on järjestetty hyvällä tuloksella.

Kerho toimii ”nyyttikestiperiaatteella”, eli kaikki tuovat mitä voivat. Samovaari on keskellä pöytää, 
ja se jakaa miellyttävää hyvää oloa kaikille. Erityisesti kirkollisia juhlia varten järjestetään pöytä hie-
noksi.

Nikolaos-juhla ennen joulukuuta 
on suunnattu lapsia varten. Ennen 
paastoon laskeutumista järjestetään 
matka Valamon luostariin. Pääsiäi-
senä järjestetään mm. nukketeatte-
ria ja askartelua. 

Venäjänkielisille on, Irinan mu-
kaan, kerrottava erityisesti suoma-
laisten ortodoksien käytännöistä. 
Ne eroavat venäläisestä. Tästä on 
käynyt kertomassa Vladimir Sokra-
tilin.

 Samovaarikerhosta kiinnostut-
tiin muuallakin. Nykyään kerho toi-
mii mm. Porvoossa, jonne venäjän-
kieliset seurakuntalaiset halusivat 
perustaa samanlaisen kerhon, Kar-
voskylän esimerkin mukaan.

Osallistujia kerhossa on aina vä-
hintään 15. Parhaimmillaan kerho-
laisia on ollut 27. Karvoskylän Samovaarikerhossa vietetään myös yhteisiä juhlia, kuten kasteita, jopa 
häitä. Yhteisöllisyys eli yhteen kuuluminen on Samovaarikerhon yksi tärkeimmistä vetovoimatekijöis-
tä.

Irina Trifonovan kertoi mielellään Samovaarin toiminnasta, koska se oli ollut erittäin palkitsevaa ja 
hyvää. Hyvistä asioista pitäisi hänen mielestään kertoa eteenpäin. Hän toivoo, että samanlaisia Samo-
vaarikerhoja perustettaisiin muuallekin Suomeen. ”Voimme tulla ryhmänä kertomaan toiminnastam-
me muuallekin!”, kertoo Irina.
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Soliseva puro ei kuivu! 

Kuopion entisestä seurakuntalehdestä Solinasta otettiin nimi uuteen hankkeeseen. Solina ymmär-
rettiin ”elävän Jumalan Sanan” julkaisuksi.

Kuopion seurakunnassa mietittiin pitkään, mitä voitaisiin tehdä seurakunnan aktivoimiseksi. Mitä 
voisivat tehdä ne, jotka eivät laula kirkkokuorossa, eivät maalaa ikoneita, tai eivät osaa tehdä ruokaa? 
Mihin katekumeeneja ohjattaisiin, jos haluavat toimia seurakunnassa?

Kun asioita halutaan edistää avoimin sydämin yhteiseksi hyväksi, niin tulostakin tulee. Siitä erin-
omaisena osoituksena on Solina-hanke, joka onnistuttiin saamaan vakuuttavan hakemuksen perus-
teella. Rahoitus tuli ulkopuoliselta taholta. Seurakunnassa asiaa on hoitanut erittäin ansiokkaasti 
Pirkko Tenkama.

Ensimmäinen idea oli olohuone, jossa tavattiin kerran kuussa. Kokoontumiseen liitettiin ruuan 
teko ja yhteinen ateria. Kuopion kaupungissa toteutettiin käytännön idea, jonka mukaan kuka tahansa 
voi perustaa väliaikaisen ravintolan. Siitä oli tieto netissä. Marraskuussa 2015 oli ensimmäinen ”katu-
keittiöpäivä”. 

Nikolainsalissa eli ortodoksisessa seurakuntatalossa järjestettiin ensimmäinen ”katuravintola” -ta-
pahtuma, jossa toimijana oli monikulttuurinen ravintola Solina. Maahanmuuttajia ja pakolaisia kut-
suttiin pitämään omaa pöytää. Ensimmäisellä kerralla ruokapöytiä oli peräti 14 kulttuurista. Asiasta 
kerrottiin netissä ja kaupungissa jaetussa ilmaisjakeluilmoituksessa. Seurakunnan ”ravintolassa” kävi 
300 asiakasta!

Tarkoitus tutustuttaa ihmiset toisiinsa onnistui hyvin. Seuraava ravintola perustettiin jo 2016. Sil-
loin myös Keiteleellä olleet pakolaiset halusivat oman tapahtuman. Yhteinen juhla pakolaisten kanssa 
järjestettiin. Siilinjärvellä 
järjestettiin samantyyppi-
nen tapahtuma myyjäisi-
neen.

Sovintosunnuntaina 
järjestetään tapahtuma, 
johon liitettiin monikult-
tuurinen ruokailu. Ohjel-
massa mm. koira-ajelua. 

Joulumyyjäiset ovat 
paisuneet suuriksi, ja seu-
rakuntasali ei tahdo enää 
riittää myyntipaikaksi. 
Avustukset ovat yleensä 
ruokakassien kustantamis-
ta paikallisille vähävarai-
sille ihmisille.

Hankkeen perusteel-
la tehdään myös matkoja 
eri kohteisiin. Kaikki ovat 
tervetulleita yhteisille 
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reissuille, vakaumuksesta riippumatta. Bussi saadaan yleensä nopeasti täyteen. Tarkoituksena on, että 
temppelijuhlista tehtäisiin koko päivän juhlia, eli liturgian jälkeen käytäisiin jossakin kulttuuritapah-
tumassa samalla paikkakunnalla. 

Solina-hanke oli yhteistyössä kompassi-hankkeen kanssa. 

Keiteleen pakolaiskeskus halusikin oman ravintolapäivän, mikä toteutettiin. Yhteinen juhla pako-
laisten kanssa järjestettiin. Paikalla oli n. 250 ihmistä.

Samanlaista toimintaa oli myös Siilinjärvellä. Monikulttuurinen ruokailu on järjestetty sovin-
tosunnuntaina. 

Seurakunnan yläsaliin perustettiin ”ortodoksinen koti”.  Siellä esitellään sitä, mitä ortodoksisen ko-
din sisustus voisi olla. Tilaa käytetään ortodoksisuuden esille tuontiin. Siellä voivat kokoontua mm. 
katekumeenit opettajiensa kanssa. 

Vuosittaisilla virpovitsatalkoilla opetetaan tekemään vitsoja kaikille, ja erityisesti kirkkoa varten. 
Suurten juhlien lähestyessä Solinankin toiminta vilkastuu entisestään.

Muita Solina-hankkeen tuotoksia on mm. Nilsiän kirkon ikoneista tehty 47-sivuinen vihkonen. 
Pian myös siilinjärveläiset ja keiteleläiset halusivat pian samanlaisen. Sisälähetys siis jatkuu!

Solina-projekti tuotti pian myös mm. ruokareseptejä, ja Solinan ryhmä arvioi muita tarpeita: mitä 
tarvittaisiin lähetystyötä ajatellen tai maahanmuuttajien hyväksi?

Solina sai aikaan monimuotoisen vapaaehtoistoiminnan. Uutena ryhmänä aloitti Pyhä Solmu-ryh-
mä. Ompelupiiristä kehittyi lauluryhmä-ompeluseura.

Syntyi kirkkolaulu tutuksi -ryhmä, kukkaisryhmä, sekä ikkunanpesuryhmä. Lisäksi toimi Nikola-
oksen miehet- niminen miestenryhmä. 

Kerran kuussa järjestetään välähdyksiä ortodoksisuuteen –ilta, johon pyydetään joku luennoitsi-
jaksi.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Solina-hanke on ollut erittäin hyvin suunniteltu ja toteutet-
tu, ja se on tärkeä osa Kuopion ortodoksisen seurakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 
2016–2020. Mukana on mm. yhteisöllisyys kirkon liturgisessa elämässä sekä lähimmäisen rakkauden 
osoitus kaikkia ihmisiä kohtaan. Seurakunta on tarvittaessa mukana turvapaikan hakijoiden ja pako-
laisten apuna arjessa.

Kuopion ortodoksisessa seurakunnassa on erittäin hyvä suunnitelma, ja tarkka analyysi seurakun-
nan tavoitteista ja toiminnasta. Kuopion pyhän Nikolaoksen seurakunnan toimintaa voidaan pitää 
suorastaan esimerkillisenä diakoniatyön kannalta, sillä lähimmäispalvelu on ymmärretty seurakunnan 
ydintehtäviin kuuluvaksi. Seurakunnassa on lukuisia toimintapiirejä, ja uusia suunnitellaan koko ajan. 
Kaikille on tarjolla kaikkea. Ja sen ymmärtämiseen kirkon diakonia- ja lähetystyö tähtääkin.

Pogostalta ponnistaen! 

Ilomantsin ortodoksinen Elian seurakunta on vanhin samassa uskossa pysynyt kristillinen seurakun-
ta Suomessa. Ensimmäinen merkintä seurakunnan olemassa olosta on Vatjan viidenneksen verokirjassa 
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vuodelta 1500. Kristillisen kirkon organisoituminen tapahtui toki länsi-Suomessa ennen kuin se tapahtui 
Karjalassa, mutta lännen seurakunnat muuttuivat luterilaisiksi, ja alkuperäinen roomalaiskatolinen us-
konperinne katosi. Itä-Suomen karjalaiset pysyivät ortodoksisessa uskossa läpi vuosisatojen.

Vapaaehtoistyö on Ilomantsin seurakunnan toiminnassa erittäin merkittävää. On laskettu, että 
vapaaehtoistyöhön osallistuu seurakunnassa noin 80 henkeä. Seurakunnan väkimäärä on vähentynyt 
vähentymistään, mutta vapaaehtoistyön merkitys on entisestään kasvanut.

”En voisi tehdä mitään ilman vapaaehtoisia. Ilman heitä käteni olisi sidottu”, toteaa seurakunnan 
kirkkoherra Ioannis Lampropoulos.

Elian seurakunta tekee läheistä yhteistyötä paikallisten hyväntekijätoimijoiden kanssa. Erittäin tär-
keä yhteistyökumppani on Ilomantsin evankelisluterilainen seurakunta, sekä SPR:n Ilomantsin osasto. 
Yhteistyötä tehdään myös kansalaisopiston, Ilomantsin helluntaiseurakunnan, MML:n ja Ilomantsin 
4H-yhdistyksen kanssa.

Poikkeuksellista lienee myös yhteistyö paikallisen yrittäjäyhdistyksen, Ilomantsin Yrittäjät ry:n 
kanssa. ”Ilomantsin yrittäjät eivät ammu enää rahaa taivaalle uuden vuoden yönä, vaan yhdistys lah-
joittaa siitä saadut varat molemmille seurakunnille”, kertoo Isä Ioannis. Kyse on yhteensä noin 2.000 
eurosta. Noilla rahoilla seurakunnat kustantavat ruokakasseja erityisesti joulun alla vähävaraisille per-
heille ja yksinäisille ihmisille. 

”Olemme saavuttaneet 
hyvän yhteyden paikallisten 
yrittäjien kanssa, Jumalalle 
kiitos!”, sanoo isä Ioannis. 
Paikalliset kauppiaat kustan-
tavat ruokakasseja ortodok-
sisen seurakunnan jaettavaksi 
kaksi kertaa vuodessa. Mar-
raskuussa 2018 paikallinen 
varaosa-huoltamoliike Tans-
kanen Oy yhdessä K-Market 
Ilomantsin ja sen kauppiaan 
Marko Tolvasen kanssa kus-
tansivat 60 ruokakassia (á 
50 euroa) vähävaraisille. Se 
kertoo, että ortodoksinen 
seurakunta koetaan luotetta-
vaksi yhteistyökumppaniksi 
paikkakunnalla. Asiasta uuti-
soitiin paikallislehti Pogostan 
Sanomissa. Asia on alkanut 
kiinnostaa muitakin paikalli-
sia yrityksiä.

Yrittäjien kustantamana 
järjestettiin ruokailu ja ruuan 
jakelu marraskuussa 2018. Ti-
laisuuteen osallistui noin 80 
ihmistä, mikä on suuri määrä 
pienellä paikkakunnalla. 
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Diakoniatyö Ilomantsin ortodoksisessa seurakunnassa on monitahoista. Yksi tärkeimmistä on ys-
täväpalvelu. Tällä hetkellä ystäväpalvelijoita on neljä. He käyvät kukin yksinäisen ihmisen luona lievit-
tämässä yksinäisyyden tunnetta. Koulutusta järjestetään yhteistyössä seurakuntien, kansalaisopiston ja 
SPR:n kanssa. Ilomantsissa yhteistyö eri tahojen kanssa on mutkatonta ja luontevaa.

Diakoniatyössä Elian seurakunnan yhtenä työmuotona on myös maahanmuuttajatyö. Ilomantsiin 
saapui kiintiöpakolaisina viisi syyrialaista perhettä 2017–2018. Elian seurakunta on ollut heidän ko-
touttamisessaan aktiivisesti mukana, minkä mahdollisti ortodoksisen kirkollishallituksen myöntämä 
diakoniatyö-avustus lyhytaikaiseksi ja sivutoimiseksi diakoniatyöntekijän palkkaamiseksi.

Ruokailuja järjestetään myös eri teemoilla. Kreikkalaiset  ja monikulttuuriset -ruokaillat vetävä hy-
vin ihmisiä osallistumaan. Tuotto kulttuuriruoka-illoista menee diakonialle. 

Suuri merkitys vapaaehtoisten saamiseksi mukaan toimintaan on kirkkoherralla, joka omalla per-
soonallaan vetoaa ihmisiin. Hän on viitassaan hyvin tunnettu kylän raittia kävelevä sielunpaimen. Hän 
kävelee mahdollisimman paljon: ”Sillä tavalla tapaan koko ajan ihmisiä ja voin miettiä asioita kävelles-
säni”, sanoo isä Ioannis, eli tuttavallisemmin ”isä Jannis”.

Välittömällä suhtautumisellaan häntä arvostetaan laajasti, ja hän vetoaa kaikkiin ihmisiin, uskon-
tokunnasta riippumatta. Hänellä on aikaa kaikille. Kirkkoherra käy myös aktiivisesti kouluissa ja päi-
väkodeissa. 

Uutena työmuotona isä Janniksella on käydä Pogostan yläkoulussa pitämässä puolen tunnin pitui-
sia kahvihetkiä joka kolmas viikko. Sillä madalletaan kynnystä yhteyden ottamista pappiin. Nykyisillä 
nuorilla on kaukainen, jopa kielteinen suhtautuminen kristinuskoon. 

”Luottamuksen saavuttamiseen tarvitaan aikaa. Aluksi koululaisia tuli tapaamiseeni vain kouralli-
nen. Nyt heitä tulee jopa 60!”, kertoo isä Jannis.

Isä Jannis yritti ottaa mallia diakoniatyöstä kotimaastaan Kreikasta, jossa kirkko käytännössä hoi-
taa kaiken sosiaalisen työn. Siellä kokemiaan diakoniatyömuotoja isä Jannis olisi mieluusti sovittanut 
Ilomantsiin. Esteeksi tulivat EU-säännöt.

”Kreikassa nuoret mopoautoilijat ottavat mukaansa Kreikan kirkon kustantamia ruokapaketteja, 
joita he jakavat lähipiirinsä tarvitsijoille, naapureille ja läheisilleen, palatessaan koulusta kotiin”, kertoo 
isä Jannis. Sama ei kuitenkaan onnistu Suomessa. Täällä ruuan jakeluun tarvitaan erityinen lupa, jonka 
jokaisen tulee hakea henkilökohtaisesti. 

EU:n sääntöjä tulkitaan eri tavalla, riippuen siitä, elätkö pohjoisessa, vai etelässä. EU tekee siis ih-
misistä myös eriarvoisia, mikä ei liene ollut alkuperäinen tarkoitus.

Isä Ioannis on saanut seurakunnan liikkeelle. On pitkälti kyse siitä, miten asioita hoidetaan seu-
rakunnan puolelta. Seurakunnan johtohenkilö kaikessa toiminnassa on kirkkoherra, joka voi tehdä 
todella paljon toiminnan aktivoimiseksi. 

Ilomantsin Elian seurakunta on pieni, mutta erittäin aktiivinen. ”Pappien täytyisi rohkeasti tulla 
tavallisten ihmisten keskuuteen”, kehottaa isä Jannis. 

Seurakunnassa on jaettu myös EU-ruoka-apua vuosittain.



20

Diakoniatyötä toimen puolesta

Joensuun ortodoksinen seurakunta on Itä-Suomen seurakunnista poikkeuksellinen, koska siellä on 
päätoiminen diakoniatyöntekijä. Palkatun diakonin työ poikkeaa paljon siitä, mitä seurakunnissa teh-
ty vapaaehtoinen diakoniatyö on. 

Vapaaehtoisiakin toki tarvitaan diakoniatyöhön. Moniin tapahtumiin, kuten päiväpiiriin, vapaa-
ehtoiset leipovat tarvittavat kahvileivät. 

Seurakunnan diakoniatyöntekijällä Eeva Timosella on tietty rahamäärä käytettäväksi vähävarai-
simpien ja akuuttia tukea tarvitsevien auttamiseksi. Maksusitoumukset tehdään läheisen kauppaliik-
keen kanssa ruoka-avun järjestämiseksi. Eevalla on pitkä kokemus diakoniatyöstä Joensuussa, ja dia-
koniatyö henkilöityy pitkälti häneen persoonaansa. Siksi hän varoo puhumasta avoimesti työstään 
yleiselläkään tasolla. Kyse on pitkälti luottamuksesta.

Joensuussa toimii myös ystäväpalvelutoiminta. Tällä hetkellä mukana on 5 naista ja yksi mies, jotka 
käyvät ystäviensä luona sovittuina aikoina. Sururyhmä kokoontuu kahden viikon välein. 

Pohjois-Karjalan osuuskauppa kustantaa kerran kuussa ruokakassit, jotka vapaaehtoiset hakevat, 
ja kassit jaetaan sen jälkeen tarvitsijoille. Myös EU:n ruoka-apua järjestetään. ”Koen EU-avun hake-
misen varsin byrokraattiseksi”, sanoo Eeva. Se toteutetaankin vain kerran vuodessa. Joensuun monet 
seurakunnat ja SPR tekevät paljon, ja heillä on hyvä käytäntö EU-ruokahuollossa.

Jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina Joensuun seurakunta järjestää vähävaraisten ja työttö-
mien ruokailun. Ruokailun hinta on 1 euro, mikä on vähentänyt ruokailijoiden määrän 50 henkeen. 

”Jollekin yksikin euro on liikaa”, tuhahtaa Eeva Timonen.  Ketään ei kuitenkaan käännytetä pois 
ovelta.

Avustuksia jaetaan ruokakassien muodossa joka kerta noin 80 kappaletta. Vuodessa jaetaan noin 
800 kassia elintarvikkeita.

Timosella on sosionomin ammattitutkinto, ja hän tekee tarpeen mukaan kotikäyntejä kodeissa. 
Usein tarpeellisinta on papereiden eli lomakkeiden täyttäminen viranomaisia varten. Eevalla on hyvä 
osaaminen lomakkeiden täyttämiseen, mikä on yksi tärkeä diakoniatyön muoto.

Aamiaispöytä yhdistää ihmisiä pyhään hetkeen 
Oulussa 

”Yhteisen pöydän ja aterian ympärille kokoontuminen on suorastaan pyhä hetki!”, kertoo Ou-
lussa jo vuosien ajan järjestetyn diakonia-aamiaisen perustaja ja ylläpitäjä Marja Tervahauta. Marja 
korostaa sitä, että auttaminen on tosi tärkeä asia tekijälleen. Silloin sekä auttaja että autettava saavat 
aamiaistilaisuudesta suuren hyödyn ja kokemuksen. Marjan mukaan tärkeää on yhdessä oleminen, jut-
teleminen ja kuulumisten vaihtaminen ruokailun ohessa. Keneltäkään ei kysytä, kuuluuko mihinkään 
kirkkoon, tai yhteisöön. Sillä ei ole merkitystä. Sekä kävijät että vapaaehtoiset ovat olleet tyytyväisiä 
seurakunnan tarjontaan. 

Diakonia-aamiaiset ovat seurakunnan näkyvin diakoniatoimintamuoto. Niitä järjestetään joka 
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torstai Oulun ortodoksisen seu-
rakunnan seurakuntasalissa klo 
9–10.30. Aamiaisille on vähimmil-
lään osallistunut 20 henkeä, mutta 
yleinen osallistujamäärä on 30–40 
henkeä. Aamiainen koostuu puu-
rosta, leivästä, ja muusta aamiaiseen 
liittyvästä ruokatarjoilusta. Ruokai-
lun aluksi pappi siunaa ruuan. Sa-
malla on mahdollisuus hengelliseen 
ja sielunhoidolliseen keskusteluun 
papin kanssa. 

Papisto epäili ensin, miten aa-
miaistarjoilu voitaisiin järjestää, 
mutta pian kävi selväksi, että aa-
miaisen tarjoaminen on varsin yk-
sinkertaista. Tarvittiin vain ”vapaaehtoisia ja myönteinen yhteinen tahto”, kertoo Tervahauta. 

Oulun ortodoksisessa seurakunnassa ei ole palkattua diakoniatyöntekijää, joten seurakunnan pap-
pien ja vapaaehtoisten työpanos korostuu diakoniatyötä toteutettaessa. Marja on opiskellut diakonia-
tutkinnon, ja hän on tehnyt opinnäytetyön juuri vapaaehtoisuuteen liittyen, joten hänellä on erityisen 
hyvä tausta asioihin. 

Seurakunnassa toimii myös ystäväpalvelu. Ystävää tarvittaessa kannattaa ottaa yhteyttä seurakun-
nan pappeihin. Yhteisiä organisoituja kirkkokyytejäkin on viritelty, mutta se toimii nykyisin vain yk-
sityisten henkilöiden välillä.

Joulun lähestyessä myös vapaaehtoistyö vilkastuu. Aamiaisten ohessa järjestetään mm. vaateapua. 
Aiemmin paikallinen leipomo jakoi avokätisesti leipä- ja pullapusseja aamiaisella kävijöille. Leipomo 
on kuitenkin jo lopettanut toimintansa. 

Diakonia-aamiaiset ovat avoinna kaikille. Mukana on mm. mielenterveyskuntoutujia. ”Luovuim-
me termistä ’vähävaraisten ateria’, sillä meistä se oli vähän osoitteleva”, kertoo Marja.

Diakonia-aamiaiset on tarkoitettu kaikille, taustasta riippumatta. Niille osallistuu kuitenkin vain 
vähän perheitä. Myös maahanmuuttajia on osallistujissa vähän.

Aamiaiset vakiintuivat jokaviikkoiseksi, eli tarpeen mukaiseksi. Taukoja on vain kesäisin ja joulun 
jälkeen. Erityistä Oulun kaupungin kohdalla on se, että seurakunnat ja avustusjärjestöt järjestävät il-
maisia lämpimiä aterioita kaikille viikon jokaisena päivänä.

”Monet, joille puhun tuosta mahdollisuudesta, hämmästyvät. Varsinkin maahanmuuttajat eivät 
tahdo uskoa, että joka päivä on mahdollisuus saada ilmainen ateria jossakin lähimmäispalvelua teke-
vässä toimintapisteessä”, kertoo Marja, joka itse toimii yhteiskunnallisessa toimeentuloa edistävässä 
organisaatiossa. Joissakin paikoissa lounaan hinta on 1–3 euroa.

Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi seurakunnan työntekijäksi on Oulun seurakunnan nettisivuilla 
tehty erittäin helpoksi. Diakonia-välilehden jälkeen on kaavake, jonka voi täyttää tietokoneen ruudul-
la. Siinä kysytään kiinnostusta ja valmiutta vapaaehtoistyön tekemiseen. Oulussa, niin kuin melkein 
kaikissa muissakin seurakunnissa, haasteena on uusien työntekijöiden saaminen mukaan seurakunnan 
diakoniatyöhön. Vanhat vapaaehtoiset voivat rasittua liikaa, koska ovat liian velvollisuudentuntoisia. 
”Tarvitsisimme 2–3 uutta vapaaehtoista keittiötyöhön”, arvioi Marja vapaaehtoistyön tarvetta.
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Seurakunnan vapaaehtoisille on järjestetty myös koulutusta, mikä on koettu tärkeäksi. Marja itse 
on kouluttanut ihmisiä tarpeen mukaan. Koulutuksissa käydään läpi mm. toisen ihmisen kohtaamista, 
sekä vastuukysymyksiä. 

Seurakunnan nettisivuilla on uusin tieto seurakunnan toiminnasta, myös diakoniasta.

Ystäväpalveluun otettiin mallia lähimmäispalvelusta

Jyväskylässä on ystäväpalvelua toteutettu seurakunnan toimintana 2000-luvun alusta lähtien. Aluk-
si ystäväpalvelijoita oli peräti 20, mutta nykyisin heitä on viisi henkeä. ”Kukin ystäväpalvelija otti tuol-
loin useita ystäviä, mikä monen kohdalla johti uupumiseen”, sanoo Seppo Salmi. 

Seppo organisoi tuolloin seurakunnan ystäväpalvelua. Mutta omia voimavaroja ei silloin oikein 
tunnettu.

”Kävi ilmi, että kerran viikossa on liian usein. Emme ole ammattilaisia, vaan tavallisia maallikoita”, 
sanoo Seppo. ”Jo alkumetreillä huomasimme, että oli annettava sellainenkin sääntö, että naisauttaja 
käy naisen luona ja miesauttaja miehen luona”.

Oleellista on, että käynnillä ortodoksisuus tulee läsnä olevaksi. Tapaamisessa luetaan arkkipiispa 
Paavalin kirjaa tai Jeesuksen rukous -kirjaa.

Samaa ystäväpalvelua varten perustettiin 2006 ”ukkopiiri”, joka kävi korjaamassa yksin eläneiden 
saunanlauteita, porstuaa, tai tervasi tsasounan kattoa. Toiminta kuitenkin hiipui vähitellen. Seppo itse 
on ollut mukana monessa. Hän on käynyt mm. lukemassa kirjaa päiväkotilapsille.

Ruoka-avun kohdalla Jyväskylässä on suunniteltu yhteistyötä läheisen roomalaiskatolisen seurakun-
nan kanssa. Yhteinen keittoateria voisi olla kerran viikossa. Jos muutkin vähemmistötunnustukset halua-
vat mukaan, niin sekin käy. Sen sijaan luterilainen seurakunta näyttää haluavan toimia itsenäisesti.

Lähimmäispalvelua on rasittanut se tosiasia, että vanhus saattaa olla ainoa ortodoksi suvussaan. 
Lapset eivät osaa ottaa yhteyttä ortodoksiseen seurakuntaan riittävän ajoissa. Tietosuoja estää hyvän 
tekemistä. Monesti käy niin, että omaiset ottavat yhteyttä seurakuntaan vasta, kun vainajan siunauk-
sesta on sovittava.

Sepon mukaan uusia vapaaehtoisia vastuunkantajia on vaikea saada mukaan toimintaan. Yrityksiä 
uusien saamiseksi on tehty. Vanha kaarti alkaa olla jo ikääntynyttä. Ystäväpalvelussa on jokunen nuo-
rempikin. ”Tarvitsemme virkistystoimintaa ja tukitoimintaa vapaaehtoisten jaksamiseen”, painottaa 
Seppo Salmi.

Sepon mukaan seurakunnan papit ovat täysin työllistettyjä. Mutta voisiko heidänkin työpanos-
taan vaihtaa välillä? Olisiko (kokeneen) kirkkoherran jalkauduttava välillä nuorten pariin, ja toisen 
(nuoren) papin puolestaan vanhusten pariin? Molemmat ryhmät, ja papit itsekin, saisivat uutta intoa 
uusista ihmisistä ja uusista työmuodoista!

Erityisen tarpeelliseksi Salmi näkee palvelukodeissa olevat ortodoksit, joiden yhteys kirkkoon saat-
taa olla jopa katkennut, mutta jotka haluaisivat yhteyttä. Heille ystäväpalvelu voisi tuoda hyvän olon 
tunnetta. Nykyisin Seppo käy ystäväpalvelussa kartoittamassa tilannetta, ja arvioimassa, miten ystävä-
palvelija itse jaksaa.

Sepon mielestä Valamon opiston pitäisi järjestää kurssi vapaaehtoistyöstä ja ystäväpalvelusta. Toi-
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mintatapoja pitäisi edelleen kartoittaa. PSHV:llä on tulevaisuudessa entistäkin suurempi rooli. Pitäisi-
kö tuleviin suuriin seurakuntiin perustaa PSHV:n alaosastoja tukiorganisaatioiksi seurakuntien diako-
nia- ja sisälähetystyötä varten? Ne saattaisivat aktivoida uusia vapaaehtoisia. Hän arvioi, että PSHV:n 
roolista tulee entistäkin merkittävämpi seurakuntauudistuksen jälkeen. 

Yhtenä näköalana on terveydenhuollon ammattilaisten ja lähimmäispalvelu-ammattilaisten siirty-
minen osaksi seurakuntien vapaaehtoistyötä. Siinä tarvitaan tietenkin yhteistyötä seurakuntien kanssa.

 

Vapaaehtoistyö on kirkon elämän kulmakivi Porissa 

Porin Pyhän Johannes Teologin kirkon isännöitsijän Antero Luonilan mukaan kirkon jäsen ote-
taan vastaan osaksi omaa yhteisöä jo kasteessa. Kasteen jälkeen kirkkokahveilla tiistaiseura antaa kaste-
lahjan. Samalla pyritään siihen, että koko muu perhe tutustuu muihin seurakuntalaisiin. 

Porissa seurakunnallinen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eli paikallisen tiistaiseuran toimin-
taan. Tiistaiseura eli vapaaehtoiset tekevät Porin kirkon elämässä jokseenkin kaiken. Maksavia jäseniä 
on 60 henkeä, mutta toiminnassa mukana olevia on paljon enemmän. Vain pappi ja kanttori ovat pal-
kattuja, ja tulevat seurakunnan keskuksesta Tampereelta, yli 100 kilometrin päästä.

Kaikki käytännön asiat hoidetaan omasta takaa: vahtimestareita on tällä hetkellä 11 henkeä, myy-
mälän pitäjiä 15 henkeä, ponomareja 14 henkeä, ja lukijoita yhdeksän. Kellonsoittajia on 18 (mukaan 
luettuna nuoret). Kaikesta toiminnasta on sovittava tarkkaan, joten työvuorolistat ovat välttämättö-
miä. Maahanmuuton vastuuhenkilöstä on sovittava, samoin mm. liputuksesta juhlapäivinä.

Uusille aikuisena kirkkoon liittyneille jäsenille tehdään pienimuotoinen osaamiskartoitus. Jokai-
sesta kirkkoon liittyjästä halutaan aktiivinen seurakunnan jäsen, mitä varten järjestetään koulutusta 
tarvittaessa. Porin tiistaiseura on järjestänyt koulutusta mm. oppaana toimimiseen kirkossa, omaval-
vonnan osaamiseen ja hygieniapassin saamiseen.

Kaikkea ei sentään tehdä itse. Lumenluonti, hiekoitus ja turvallisuuspalvelut on ulkoistettu. Sa-
moin kirkon suursiivouksen tekevät ammattilaiset kaksi kertaa vuodessa.

Tiistaiseuran tapahtumat lähetetään sähköpostitse kaikille listalle ilmoittautuneille viikoittain. 
Heitä on 145 henkeä. ”Tiedotus on todella tärkeää”, sanoo Antero, joka on ollut melkein koko ajan 
vastuullisissa tehtävissä Porin alueella. 

Porin ortodoksien toiminnasta kerrotaan sekä Ortodoksiviestissä että kirkon ilmoitustaululla. Li-
säksi tapahtumista tiedotetaan Satakunnan Kansassa. Tärkeimmiksi julkaisufoorumeiksi ovat kuiten-
kin tulleet kirkon ovella ja yhteisillä aterioilla ruokapöytiin jaetut ilmoitukset. 

Pori kuuluu osana Tampereen seurakuntaa, joten Porissa on oma pyhäkköneuvosto. Se vastaa kai-
kesta toiminnasta paitsi jumalanpalvelusten järjestämisestä. Jumalanpalvelukset järjestää emoseura-
kunta Tampere. Liturgioita ja vigilioita toimitetaan Porissa 2–3 kertaa kuukaudessa.

Myös palvelusten järjestämisessä porilaiset ovat olleet omatoimisia. Koska omaa pappia ei ole, tai 
pappi tulee harvoin, palveluksia toimitetaan maallikkovoimin. ”Jeesuksen rukous” -iltoja järjestetään 
kerran kuukaudessa. Seurakuntarajat eivät ole tässä esteenä, sillä osallistujia tulee myös Vaasan orto-
doksisen seurakunnan alueelta.

Tiistaiseuran kokoontuessa maallikkopalvelus toimitetaan diakoni Jarkko Luonilan johtamana. 
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Porissa toimii myös ortodoksiapiiri, jonka aluksi pidetään aina puolen tunnin ehtoopalvelus maallik-
kovoimin.

Toimintaa johtaa ns. pyhäkköneuvosto. Se vastaa kaikesta muusta kuin papillisista jumalanpalve-
luksista. Pyhäkköneuvostoon kuuluu mm. seurakunnan kirkkoherra, diakoni ja pyhäkköjen hoitajat. 
Avaimet pyhäkköön on annettu riittävän monelle, jotta tilojen turvallisuus voidaan varmistaa mah-
dollisimman usein.

Diakoniatoimikunta hoitaa käytännön diakoniaa. Toimikunta järjestää kuljetuksia kirkkoon ja jär-
jestää joulukukat tarvitseville. Leiritoimintaan seurakunta antaa papin ja kanttorin, muuta kaikki muu 
tulee porilaisilta itseltään. Porin tiistaiseura järjestää lisäksi lukupiirin, askartelupiirin, ja myyjäisiä. 
Laskelmien mukaan Porin ortodoksit järjestävät noin 450 tilaisuutta ja seurakunnallista tapaamista 
vuodessa, mikä on hämmästyttävän suuri määrä. 

Porissa ortodoksinen seurakunta toimii paljon aktiivisemmin kuin monissa muissa kaupungeissa, 
joissa ortodoksinen seurakunta on pääpaikallaan. Tiistaiseura on kustantanut mm. yhteisiä ruokatilai-
suuksia ilman Tampereen seurakunnan mukana oloa. 

Pori on saanut myös maahanmuuttajia. Kolme irakilaista muslimipoikaa kävi jonkin kerran kir-
kossa sytyttämässä tuohukset Jumalanäidin ikonille. Heistä yksi käy edelleen hiljentymässä kirkossa. 
Omia muslimien palveluksia ei ehkä lähiseudulla ole.

Porin ortodoksinen kirkko on saanut myös yleiskristillistä huomiota osakseen. Ekumeeninen neu-
vosto kokoontui Porin Pyhän Johannes Teologin kirkkoon 2010. Mukana oli myös roomalaiskatolisen 
kirkon edustajia. 
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Roomalaiskatoliset kokoontuvat muutenkin kerran kuukaudessa Porissa juuri ortodoksiseen kirk-
koon. Heidän messuunsa osallistuu yleensä noin 20 henkeä.

Myös muut ortodoksiset kansallisuudet otetaan huomioon. Porin kirkossa toimitetaan romania-
kielisiä palveluksia neljä kertaa vuodessa. Ne toimittaa Turun kirkkoherra Ion Durac. Myös muuta 
yhteistyötä tehdään Turun ortodoksisen seurakunnan kanssa. 

Porissa tehdään myös nuorisotyötä. Kristinoppikoulun käyneitä nuoria palkataan kirkkoon kol-
meksi kuukaudeksi kesäisin. He opastavat, siivoavat, ja toimittavat joka päivä klo 13 rukoushetken, jo-
hon kuuluu kellojen soitto. Kaikille nuorille maksetaan parin sadan euron korvaus kesätyöstä kirkossa. 

Nuorisotyötä pidetään erityisen tärkeänä Porissa, sillä entisiä, Karjalan evakoita, on vain enää muu-
tama elossa. Jatko täytyisi jotenkin turvata. 

Porissa toimii myös kirk-
kokuoro, johon kuuluu noin 
10 jäsentä. Kuoroa harjoit-
taa Tampereen kanttori ja 
eräs eläkkeellä oleva kanttori. 
Ikonimaalausta ei Porin tiis-
taiseura tällä hetkellä järjestä, 
mutta valmiudet siihenkin 
olisivat. Vapaaopisto järjestää 
ikonimaalausopetusta. 

Kaiken toiminnan mah-
dollistaa oma kirkko ja sen 
yhteydessä olevat toimintati-
lat. Hanke oli pitkään vireillä. 
Unelma omasta kirkosta toteutui lopulta vuonna 2002. Porin tiistaiseura perustettiin jo 1960-luvun 
alussa. Seurakunnan entisen rukoushuoneen Porin kaupunki vuokrasi Moskovan patriarkaatille eli Ve-
näjän ortodoksisen kirkon käyttöön. Mutta venäläisiä ja venäläisperäisiä seurakuntalaisia käy palveluk-
sissa ja on mukana toiminnassa myös Porin Pyhän Johannes Teologin kirkossa.

Muista Porin ortodoksien toiminnasta mainittakoon ruokailujen järjestäminen ikäihmisille, 
sekä pääsiäisyön ateria. Pääsiäistapahtumaan osallistuu noin 200 henkeä. Heitä varten valmis-
tettiin 1000 kappaletta karjalanpiirakoita (2018). Lisäksi tiistaiseura järjestää pyhiinvaelluksia 
muihin seurakuntiin. Myyjäisiä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja arpajaisia joka viikko tiistai-
seuran kokoontuessa. Tiistaiseura ostaa tarvittaessa uusia ikoneita Porin tunnetuimmalta ikoni-
maalarilta Harri Stefanukselta. Tiistaiseuran kontolla on myös kirkon koristeleminen ja kukitta-
minen kirkkovuoden aikana.

”Meillä on myös Plan-kummilapsi Nepalissa. Uusi kummilapsi otettiin 2018, kun edellinen varttui 
täysi-ikäiseksi” kertoo Antero Luonila.

Lisäksi tiistaiseura osallistuu Joulupuu-keräykseen, Filantropia ry:n keräykseen ja nenäpäivään. 
Valmistuneita ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita seurakunnan jäseniä muistetaan vuosittain. 

Porin ortodoksinen yhteisö on avoin yhteisö kaikkien kiinnostuneiden käyntipaikaksi. Tiloja 
vuokrataan paljon myös ulkopuolisille, mm. muistotilaisuuksia varten. 
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Huomioita vapaaehtoistyöstä

Monille tässä kartoituksessa mukana olleille ihmisille oli ollut hyvin palkitsevaa olla mukana teke-
mässä yhteistä hyvää lähimmäisten parhaaksi. Toinen tärkeä asia, mikä ei ehkä tässä kartoituksessa tul-
lut esille on se, että auttajaksi tarjoutuva ihminen otetaan vastaan sydämellisesti, eli hänen tarpeeseensa 
auttaa muita vastataan välittömästi, ja hänelle osoitetaan jokin vapaaehtoistyö. Kun kiinnostumme 
vapaaehtoisista ja heidän panoksestaan seurakunnan rakentamiseksi, saamme seurakuntiimme uusia 
aktiivisia jäseniä, jopa kokonaisia perheitä. 

Jos ihminen tuntee itsensä torjutuksi seurakunnassa, hän tuskin tarjoutuu enää uudestaan vapaaeh-
toistyötön tai muuhunkaan seurakunnan toimintaan. Seurakunta kuitenkin tarvitsee kaikkia.

Miten ymmärrämme diakonian? Onko kaikki vapaaehtoistyö diakoniaa? Toisaalta kaikki vapaa-
ehtoistyö on kaikkien hyväksi tehtyä työtä. Jos miesten piiri raivaa polkua tai kunnostaa pitkospuita, 
niin sehän on yhteistä työtä kaikkien hyväksi. Tai naisten piiri koristaa kirkkoa tai järjestää kahvituksia 
kirkon jälkeen, niin samalla tavalla tehdään työtä yhteiseksi hyväksi. Sana liturgia itse asiassa tarkoittaa 
yhteistä työtä yhteistä päämäärää kohti. Jokaiselle kirkon jäsenelle on annettu tehtävä toimia liturgisen 
periaatteen mukaisesti, eli sovittaa kirkossa kokemaamme pyhää liturgiaa eli eukaristian salaisuutta 
arkielämän tarpeisiin.

Vapaaehtoistyötä tehdään paljon ortodoksisissa seurakunnissa. Se kuuluu suomalaiseen elämän-
tapaan. Parhaimmillaan se toteutuu, jos liturginen yhteisö on lähellä. Yhteen kokoontuminen kir-
konmenojen jälkeen koetaan tärkeäksi yhteistyömuodoksi, johon liittyy vahvasti myös diakonia ja 
lähetystyö. Monille syrjäisille ryhmille diakoniatyö saattaa olla vierasta, mutta kiinnostusta aihetta 
kohtaan tuntuu olevan. Tässäkin verkostoituminen on tärkeää. Monilla paikkakunnilla toimiva SPR 
voisi olla hyvä yhteistyökumppani.

Huomattavaa on se, että diakoniatyötä tehdään paljon vapaaehtoisvoimin seurakunnissa. Työmuo-
dot vaihtelevat, mikä on täysin normaalia. Jos jossakin paikassa tiistaisseuratoiminta ei sillä nimikkeel-
lä enää vedä, niin kuitenkin järjestetään jotain samantyyppistä toimintaa. Toisaalta juuri tiistaiseura-
toiminta järjestää melkein kaiken paikallisen seurakunnallisen toiminnan Porissa.

Oman haasteensa luo maahanmuuttajien integroiminen Suomen ortodoksiseen kirkkoon. Mutta 
ratkaisuja on siihenkin löydetty. Venäjänkielisten kokoontumisiin on otettu mallia tiistaiseurojen toi-
mintaperiaatteista. Käytännöt ja tarpeet ovat hyvin moninaiset eri puolilla Suomea. 

Oli suorastaan hämmästyttävää, että kaikki tähän diakoniatyön kartoitukseen haastateltavat olivat 
erittäin avoimia ja halukkaita kertomaan oman paikallisen yhteisönsä diakoniatyöstä. Se kertoo siitä, 
että diakonia on koettu tärkeäksi seurakunnalliseksi työmuodoksi, ja siitä saatua kokemusta halutaan 
jakaa edelleen kaikille. Työtavat voivat muuttua, mutta kaikki kokemukset voidaan liittää yhteen, 
jolloin siitä saataisiin parempi kuva kirkossa tehdystä diakoniatyöstä. Monet hankkeet ja seurakuntien 
diakoniatyömuodot jäivät varmasti tämän selvityksen ulkopuolelle. Siitä pahoittelut jo tässä vaiheessa.

Varsinkin arviointivaiheessa esille tuli asioita, jotka on jo jotenkin järjestetty seurakunnissa. Niitä 
ovat mm. työttömien ja vähävaraisten ruokailujen järjestäminen, sekä käynti sairaaloissa ja hoitoko-
deissa, jne. Näistä ei ehkä ole puhuttu riittävästi. 

Meillä on kirkossa laaja passiivisten jäsenten joukko. Näyttää siltä, että ihmisiä saataisiin aktiivisiksi 
seurakuntalaisiksi yksinkertaisesti pyytämällä heitä mukaan erilaisiin toimintoihin. Joillekin vapaaeh-
toistyö on vierasta, mutta monille sen kautta voi löytyä uutta sisältöä oman elämänsä hahmottamiseen 
osana yhteisöä. Nykyään on oltava tarkka. Media mieluusti kritisoi kristinuskoa ja toimii muutenkin 
uskontokielteisesti.



26 27

Kristillisyyden tarkoitus ei ole kuitenkaan ahdistaa ketään, vaan päinvastoin: kirkon tehtävä on 
vapauttaa ihminen syyllisyydestä, ja tuntea itsensä omana itsenään, sellaisena kuin on. 

Vapaaehtoistyötä olisi pidettävä näkyvästi yllä, ja siitä ilmoitettava mahdollisimman laajasti eri me-
dioissa. Yhteisiä toimintoja voisivat olla vaikkapa virpovitsojen tekeminen palmusunnuntain aattona. 

Maahanmuuttajat ja heidän tarpeensa ovat meille vielä selvittämätön sarka, vaikka monet venäläi-
set liittyvätkin Suomen ortodoksiseen kirkkoon. 

Näyttää olevan niin, että Suomeen saapuneet kiintiöpakolaiset suhtautuvat myönteisesti kristillisiin 
kirkkoihin. Yhteistyötä voisimme tehdä vielä enemmän vaikkapa SPR:n kerhojen tai MML:n kanssa. 


