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Toiminta-ajatus
Lahden Diakoniasäätiön tarkoituksena on kristillisen uskon ja
lähimmäisenrakkauden pohjalta
ylläpitää diakonialaitosta (Dila)
ja harjoittaa tältä pohjalta
palvelutoimintaa. Laitos tarjoaa
sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja ja koulutusta sekä
toteuttaa ja edistää diakoniaa
siellä, missä avuntarve on suurta
ja missä muulla tavalla ei auteta.
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ihmisten tarpeiden mukaan.

Missio
Missiomme on tiivistettynä lauseeseen Hyvän elämän puolesta.
Laitoksen kokonaisuus muodostuu eri yksiköiden toiminnasta
ja jokainen yksikkö pohtii ja
sanoittaa omassa arvo- ja laatutyöskentelyssään sitä, miten
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toteutuu yksikön toiminnassa.

Arvot
Toimintaamme ohjaaviksi
arvoiksi olemme valinneet
kristillisen lähimmäisenrakkauden, oikeudenmukaisuuden ja jatkuvuuden.
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Toimitusjohtaja
Tiina Mäkelä:

Koronan varjosta
kohdattiin ihmisiä
Vuosi 2020 tulee jäämään mieliimme ennen kaikkea covid-19
pandemian uhan ja sen torjunnan vuotena. Kiinan Wuhanista liikkeelle lähtenyt epidemia levisi vuoden alkupuolella myös
Suomeen ja maaliskuun puolivälissä se kosketti jo konkreettisesti meidän kaikkien elämää. Poikkeusolojen julistamisen
seurauksena otettiin käyttöön laajoja rajoitustoimia ja ennen
kokemattoman runsasta viranomaisohjausta erityisesti sote-palveluissa. Koronainfektiolta suojautuminen muutti Lahden Diakonialaitoksella niin hoivakotien, päiväkodin kuin diakoniapalvelujenkin toiminnan. Vuoden aikana tuttu ja turvallinen elämä on saanut väistyä uudenlaisen arjen tieltä ja muutos jatkuu edelleen vuoden 2021 puolella.
Koronaepidemian aikana hoivakodeissa työtä on jouduttu
tekemään ihmisten terveyden turvaamisen ja itsemääräämisoikeuden välimaastossa. Vanhojen hauraiden ihmisten suojaaminen taudilta vei huolettomat kohtaamiset ja on aiheuttanut

ikävää ja surua erityisesti heidän läheisilleen. Päiväkodissa epidemia on estänyt lapsille niin tärkeiden juhlien viettoa ja diakoniatyön osalta rajoittanut useita ryhmätoimintoja. Huoli tartunnoista ja taudin leviämisen ehkäisy sekä erilaiset turvajärjestelyt ovat lisänneet myös työn vaativuutta ja kuormitusta
erityisesti hoitotyössä.
Koronavuoteen on sisältynyt rajoitusten lisäksi kuitenkin
myös paljon läheisyyttä, lämpöä ja toisen ihmisen kohtaamista. Ehkä tavallistakin korostuneemmin, pieniä yhteisiä ja arvokkaita arjen hetkiä. Ja vaikka rajoitusten toteuttaminen on
vaikeuttanut toimintoja, samanaikaisesti se on pakottanut kehittämään uusia tapoja yhteydenpitoon ihmisten väillä. Korona muutti toimintaa voimakkaasti digitaalisen kohtaamisen
suuntaan ja teki esimerkiksi videopuheluista hoivakotien arkipäivää. Toiminnan muutoksessa myös onnistuttiin kokonaisuutena arvioiden erittäin hyvin, sillä laitoksen palvelujen ky-

Ikkunan takaa...
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Keväällä hoitajat

harjoittelivat eri

styspukeutumista

syntä säilyi hyvänä ja asiakaspalaute kohtaamisen ystävällisyydestä oli jopa hieman parempaa kuin aiempina vuosina.
Diakonialaitoksen asiakkaista 99,5 % koki tulleensa kohdatuksi palvelutilanteessa erittäin hyvin tai hyvin. Kokonaisuutena
arvioiden koronavuodesta selvittiin varsin hyvin, vaikka pandemian torjunnasta syntyi sekä lisäkuluja että tulojen menetystä.
Säätiön strategian mukaisesti diakoniatoimintojen monipuolistamista ja laajentamista jatkettiin vuoden 2020 aikana.
Uusia avauksia tehtiin erityisesti nuorille suunnatuissa toiminnoissa ja osallisuustoiminnoissa. Nuorten työpaja Stoorin toimintaan kehitettiin Tradekan myöntämän rahoituksen turvin
Tulevaisuusvalmentajatoiminta, jonka avulla nuorten opintojen jatkuvuutta tuetaan. Lisäksi mallinnettiin yhdessä nuorten kanssa Lahden Ympäristökaupunkivuoteen liittyen Kestävän kehityksen työpajakonsepti. Niin ikään kaupungin tuella aloitettiin Kärpäsen kaupunginosassa Yhteisökärpänen
toiminta alueen ihmisten tueksi. Juhlavuonna 2019 Arvojohtamisen koululle myönnetyn erillismäärärahan avulla palkattiin myös yhteisöharjoittelija, joka tutustui, arvioi ja oli mukana
kehittämässä laitoksen johtamista vuoden aikana. Kansainvälisen diakoniatoiminnan kohteena olivat Romanian romanilapset, joiden koulunkäyntiä tuettiin sekä taloudellisesti että tarvikeavulla. Rekkalastillinen käyttötavaraa ja kalusteita lähti
työpajanuorten lastaamana matkalle loppuvuodesta.

nian romanikylissä

Kohtaamisia Roma
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Diakoniapalveluista on kehittynyt muutaman viimevuoden
kuluessa laitoksen toiminnan sisällöllinen ydin olemassa olevien sote-palvelujen lisäksi. Näillä toiminnoilla me autamme
ja tuemme eri ikäisiä ja erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa olevia lahtelaisia monipuolisesti. ”Innovatiivisesti, ennakkoluulottomasti ja verkostoituneena” kuten laitoksellamme vieraillut Mikkelin piispa Seppo Häkkinen tämän vuosikirjan sivulla 24 toteaa. Kasvaneiden diakoniapalvelujen kokonaisuus on organisoitu vuoden 2020 vaihteessa uudelleen ja
siihen sisältyy neljä toiminta-aluetta, jotka ovat hyvinvointipalvelut, työllisyyspalvelut, osallisuustoiminta ja vapaehtoistoiminta.
Kulunut vuosi on osoittanut, että laitoksen vahvaa arvopohjaa tarvitaan. Se antaa työllemme merkityksen ja selkeän suunnan, erityisesti vaikeina aikoina. Tehtävämme heikommassa asemassa olevien ihmisten puolustajana on entisestään korostunut koronan seurauksena lisääntyneen yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksissa. Henkilökuntamme
on tarttunut poikkeuksellisen vuoden aikana nousseisiin haasteisiin rohkeasti ja kekseliäästi. Osoittaen vahvaa sitoutumista, ammattitaitoa ja kykyä nopeaan uudistamiseen. Tälle työlle on erityinen tilaus myös koronan väistyessä ja sen seurausten tullessa näkyväksi tulevina vuosina.
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta jokaiselle laitoksemme
työntekijälle!
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”Koronaepidemian
aikana hoitajat ovat
tehneet työtään terveyden
turvaamisen ja ihmisen
itsemääräämisoikeuden
välimaastossa.

Hoivakotien elämää
korona-aikana
Betelissä ja Mariessa
Kun tammikuussa 2020 tuli tieto kiinalaisturistin sairastumisesta covid-19-infektioon Lapissa, nousi huoli infektion leviämisestä. Mutta tuskin monikaan meistä pystyi
kuvittelemaan, mitä kaikkea edessämme tulisi olemaan
tulevan vuoden aikana.
Covid-19, tuttavallisemmin korona, oli tuntunut alkuvuoden
uutisoinnissa vielä kaukaiselta, Aasian ongelmalta, eikä epidemian uhka varsinaisesti huolettanut. Helmi-maaliskuun aikana tilanne kuitenkin muuttui ja viimeistään maaliskuussa
ymmärsimme, että tauti tulisi koskettamaan konkreettisesti meidän jokaisen elämää. Vuoden kuluessa olemme saaneet
havaita, kuinka tuttu ja turvallinen, se ihan tavallinenkin, arki
on muuttunut monessa suhteessa ja saattaa olla, että joiltain
osin myös pysyvämminkin.
Maaliskuun puolivälissä 2020 Suomessa todettiin poikkeusolot, joiden seurauksena otettiin käyttöön laajoja rajoitustoimia. Valmiita ohjeita ja toimintamalleja tällaiseen poikkeukselliseen tilanteeseen ei ollut saatavilla ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan, vaan niitä lähdettiin koostamaan aiempien tartuntatautiohjeiden ja eri asiantuntijatahojen ohjauksen pohjalta.

6

VUOSIKIRJA 2020

Ensimmäinen laitoksen virallinen koronaohje on päivätty
10.3.2020 ja se on yhden A4 pituinen. Ohjeessa korostetaan oireettomuutta töihin tultaessa, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa
sekä asumispalvelujen osalta ulkopuolisen henkilöliikenteen ja
vierailujen rajoittamista. Ajankohtaisia ohjeita edelleen. Tuosta maaliskuun puolivälistä käynnistyi ajanjakso, jossa viranomaisohjeita, erityisesti THL, STM, Työterveyslaitos ja PHHyky, on seurattu herkeämättä ja laitoksen ohjeita päivitetty jopa
kahdesti viikossa erityisesti pandemian alkuaikoina. Laitoksen
yleisohje on täydentynyt matkan varrella 6 sivuiseksi ja asumispalveluihin laadittu oma tarkempi ohje on laajuudeltaan 13
sivua. Siihen on kuitenkin pyritty kokoamaan vain oleellisin tieto siitä, kuinka arkityössä toimitaan niin, että virus ei pääse yksiköihin ja että se ei tartu ikäihmisiin. Lisäksi ohje sisältää toimintatavat tilanteissa, jos yksikössä tapahtuu altistus tai varsinainen tautiin sairastuminen.
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Miten tämä kaikki on sitten vaikuttanut hoivakotiemme elämään ja ikäihmisten arkeen?
Julkisessa keskustelussa päällimmäiseksi on noussut ikäihmisten hoivakotien rajoitukset ja aika-ajoin voimakkaatkin näkemyserot siitä, pitääkö arjessa toimia terveys vai ihmisen elämänkokonaisuus ja -mielekkyys edellä. Rajoitukset ovat muokanneet arjen toisenlaiseksi ja kieltämättä monet aiemmin
mahdolliset yhteen kokoontumiset, vaikkapa juhlien tai ulkopuolisten esiintyjien tuoman ilon ja vaihtelun merkeissä eivät ole korona-aikana olleet mahdollisia. Läsnä on ollut myös
omaisten tuska siitä, että läheistään ei voi tavata vapaasti haluamallaan tavalla ja haluamaansa määrää.
Koronaepidemian aikana hoitajat ovat tehneet työtään terveyden turvaamisen ja ihmisen itsemääräämisoikeuden välimaastossa. Pyrkineet tekemään parhaansa, suojaamaan vanhoja ihmisiä taudilta ja samalla pitäneet huolta siitä, että elä-
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män loppuvuodet eivät kavennu vain kielloiksi ja eristämiseksi. Tämä on edellyttänyt poikkeuksellista tarkkuutta työssä ja
jatkuvaa suojavarusteiden käyttöä, joka on lisännyt myös työn
fyysistä kuormittavuutta. Omaisten ohjaamisesta, neuvotteluista ja joskus myös sovittelusta, koskien rajoitusten ymmärtämisen ja hyväksymisen vaikeutta, on tullut osa jokaisen hoitajan arkea. Hoitajien julkituoma pelko siitä, että juuri itse tuon
taudin hoivakotiin, vaikka en kulje missään muualla kuin kotoa
töihin ja takaisin ruokakaupan kautta, on kuulunut vuoden aikana usein keskusteluissa.
Korona-arjen pitkittyminen on vaikuttanut siis lähes kaikkeen toimintaan. Poikkeustilanne vei huolettomat kohtaamiset, isommat tapahtumat ja vapaaehtoiset ystävät. Mutta on
ikäihmisten arki ja elämä hoivakodeissamme ollut vuoden aikana paljon muutakin kuin vain koronataudilta suojautumista
tai rajoituksia. Olemme pyrkineet viettämään asukkaidemme

LAHDEN DIAKONIALAITOS
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kanssa niin arkea kuin juhlaakin ohjeiden sallimissa puitteissa.
Ja pyrkineet olemaan kekseliäitä järjestäessämme ulkotapahtumia ja erilaista yhdessä oloa pienemmissä ryhmissä asukkaillemme samalla turvavälit huomioiden. Olemme opetelleet
käyttämään videopuheluita asukkaiden ja heidän läheistensä
yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Näin olemme onnistuneet
mahdollistamaan erilaisia korvaamattoman tärkeitä asukkaiden ja omaisten yhteydenottoja ja tapaamisia.
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Koronavuoteen on siten sisältynyt myös paljon hyvää mieltä, sydämellisyyttä, läheisyyttä ja läsnäolon eri muotoja. Pieniä tärkeitä arjessa jaettuja hetkiä, kuten hiusten laittamista
ja leikkuuta, musiikin kuuntelua, kesäisen päivän säästä nauttimista. Samalla lohduttaen ja kannustaen asukkaita. ”Hoitajina olemme halunneet suurella sydämellä kantaa vastuumme ja pitää hyvää huolta asukkaistamme vaikeinakin hetkinä ja
haasteet olemme kääntäneet voitoksi.”
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K U VA : I N D I G O S C H A F H A U S E R

Hallituksen puheenjohtaja
Hanna Koskela:

Kun mietin Dilan 151-vuotista historiaa, harva
yksityinen, julkinen tai kolmannen sektorin organisaatio

pystyy osoittamaan
samanlaista muutoskykyä!

Palaamme haastattelun aluksi hallituksen puheenjohtaja Hanna Koskelan kanssa vuoden
2013 vuosikirjan haastatteluun, jonka otsikossa hän totesi: Tulevaisuudessa paljon haasteita
ja mahdollisuuksia - voimavarana vahva talous, arvomaailma lisäetuna.
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Hanna Koskela määritti tuolloin 2013 Lahden Diakoniasäätiön ja -laitoksen roolia sekä tehtäviä nykyhetkessä että tulevaisuuteen toteamalla, että kaikki se, mitä Dila toiminnallaan edustaa, puhutaan sitten asumispalveluista tai Instituutin toiminnasta, ovat sellaisia, jotka koko yhteiskunnassa ovat
murroksessa. Dilan hallituksen ehkä suurin haaste onkin etsiä ja löytää vastaukset yhteiskunnan murrokseen ja siitä johtuviin haasteisiin. Nyt ei ehkä enää riitä, että katsotaan mitä
ensi vuonna. Pitäisi pystyä katsomaan viiden, jopa kymmenenkin vuoden päähän. Unohtamatta tietenkään Dilan arvomaailmaa ja kääntää arvomaailma eduksi, vahvuudeksi sekä henkilöstön jaksamisessa että palveluissa, joita ihmisille tarjotaan.
Kun esimerkiksi vanhus kohdataan, siinä kohdataan ihminen.
Hanna Koskela totesi Dilan vuosikirjan 2013 haastattelussa
mm., että Dilan pitkä historia ei välttämättä tarkoita kaavoihin kangistumista. Muutostilanteen haasteissa pitkä historia
antaa sekä identiteetin että vahvan luottamuksen omaan tekemiseen. Hanna Koskela muistutti myös, miten arvot todennetaan tässä hetkessä, että kristinuskon pitää olla arkipäiväistä. Myös hallituksen työskentelyssä ja päätöksissä kristinuskon
arvopohja on sisällä kaikessa.
Hän muistutti, että vaikka nyt on annettu kiitosta kolmannelle sektorille ja ehkä entistä enemmän ymmärretty sen arvo,
mitä yhdistykset ja säätiöt tekevät – johtuen tietysti osin valtion omasta taloudellisesta tilanteesta - tuntuu kuitenkin siltä, että toimintaedellytyksiä ei kuitenkaan anneta niin paljoa
kuin niitä pitäisi saada. Hyvää tahtoa on varmaan kaikilla, mutta se, mikä sitten loppupelissä ratkaisee, on kuitenkin raha. Kilpailutuksessa ei auta, jos sanomme, että ottakaa meidät, meillä on hyvä arvomaailma. Meidän on oltava myös taloudellisesti
kelvollinen palvelujen ostajalle – ja tarjota lisäkilpailuetuna se
arvomaailmamme. Yksi hallituksen tärkeistä tehtävistä onkin
huolehtia siitä, että Dila on taloudellisesti valmistautunut toimimaan nykymaailman ehtojen edellyttämällä tavalla.
Suuret muutokset käynnistyivät, kun
Suomen Diakoniaopisto perustettiin
Palaamme Hanna Koskelan vuoden 2013 vuosikirjan näkemyksistä tähän hetkeen.
-Käynnistyneiden strategisten muutosten ydin oli Suomen
Diakoniaopiston perustaminen. Kun luovuimme itse ylläpidetystä tärkeästä ydintoiminnasta, koulutoiminnastamme, päätös oli merkittävä, ehkä kipeäkin ratkaisu.
Se oli ollut kuitenkin yksi niistä Dilan kivijaloista. Koska koko
koulutuskentän muutos oli aika hurja, oli vastattava kysymykseen, pitääkö tehdä yksin vai yhdessä, jolloin olisimme paljon
vahvempia. Jälleen kerran Dila osoitti kyvyn muuntautua, miten uuteen muuttuneeseen maailmaan pystytään paremmin
asemoitumaan. Ja nyt nähdään, että koulutustoiminta nousi
ikään kuin Feenix-lintu ja tällä hetkellä pystymme yhdessä Oulun ja Helsingin Diakonissalaitosten kanssa omistetun Suomen
Diakoniaopiston kautta entistä paremmin tarjoamaan ja ylläpitämään hyvätasoisia koulutuspalveluita.
On tosi hieno nähdä, että merkittävän strategisen valinnan
seurauksena syntynyt yhteistyö toimii. Siinä kirkastettiin samalla Dilan toiminta-ajatusta.
Diakoniatyön kasvu – paluuta juurille
Diakoniatyön merkitys on kasvanut näissä muutoksissa. Samalla tietyllä tavalla sisäisen muutostarpeen myötä, mutta
myös, koska diakoniatyölle on kysyntää. Sen tarve tällaisena
korona-aikana vielä korostuu.
Ei ehkä pitäisi sanoa, että on tapahtunut paluuta juurille, mutta tietyllä tavalla diakoniahistoria on koko ajan ollut
ja muuttunut toimintaympäristön ja sisäisen muutostarpeen
mukana. Diakoniatyö on kasvanut nyt aika isoon merkitykseen
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meidän toiminnassamme. Siinä ehkä näkyy myös se, että siihen on panostettu ja että kysyntä on ollut todella suurta. Menestystarina on ehkä väärä sana, kun puhutaan diakoniatyöstä. Ainakin on onnistumisen tunne siitä, että on tosiaan löydetty mitä ihmiset ovat kaivanneet ja mitä on puuttunut. Minusta
on hyvä kerrata, miten diakoniatoimintojen kehitysprosessissa ovat syntyneet mm. jo runsas 20 vuotta sitten käynnistynyt Löydä Timantit-toiminta päihdetaustaisten äitien ja lapsiperheiden auttamiseksi, kymmenen vuotta myöhemmin Särö vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi, muutama vuosi
myöhemmin Vauvan Taika-toiminta masennusriskissä oleville
odottaville äideille. Muutama vuosi myöhemmin mentoritoiminta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja 2018 KotiKummit-toiminta yksinäisille ikäihmisille. Tuettu vapaaehtoistoiminta sekä 2019 Stoori-työpajatoiminta, joka on tarkoitettu
päijäthämäläisille alle 29-vuotiaille työ- ja koulutuselämän ulkopuolella oleville nuorille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali-,
terveys-, kasvatus- tai ohjausalasta.

”Meidän on oltava myös
taloudellisesti kelvollinen
palvelujen ostajalle – ja
tarjota lisäkilpailuetuna se
arvomaailmamme.
Samalla on ollut nähtävissä ihmisten kasvava tarve tehdä vapaaehtoistyötä, palvelutyötä toisten hyväksi, päättää Hanna Koskela diakoniaprojektien pitkän listan ja toteaa, että ’on haluttu ja
pystytty vastaamaan siihen, mitä ihmiset kaipaavat’.
Hallituksen puheenjohtajana Hanna Koskela toteaa ikään
kuin yhteenvetona, että jo vuosikymmenien ajan, mutta myös
viime vuosienkin kuluessa Diakonialaitoksen toiminnot ovat
kehittyneet ja uudistuneet osana yhteiskunnan muutosta.
-Se on osa strategiaa. Hallituksena ja hallituksen puheenjohtajana olemme halunneet varmistaa sen, että Diakoniasäätiö,
Diakonialaitos säilyy hengissä. Hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että säätiön talous pysyy terveenä. Se tarkoittaa, että olemme joutuneet käymään läpi, toiminto kerrallaan, mitkä
ovat sellaisia mihin meillä resurssit riittävät ja mitkä sellaisia,
joihin on parempi löytää esimerkiksi yhteistyökumppani.
Kun nyt miettii Dilan 151 vuotta, aika harva yksityinen, julkinen tai kolmannen sektorin organisaatio pystyy osoittamaan
samanlaista muutoskykyä. Että, onhan tämä, kun juhlavuonna
tarkemmin historiaan perehtyi, huikea tarina, sanoo ja huoahtaa Hanna Koskela syvään. Hän jatkaa, että ’jälleen kerran
myös henkilöstökysely kertoo henkilöstön sitoutumisesta työhönsä koko Dilassa, joka sektorilla. Se on yksi tekijä miksi Dila pärjää ja menestyy. Ja totta kai tämä positiivinen ’Dilahenkisyys’ osaltaan heijastuu hyvänä palveluna!
Ja se, mistä nykyiselle hallitukselle ja toimitusjohtaja Tiinalle nostan erityisesti hattua se, että on pystytty käymään strategiaamme uudelleen läpi ja tarkentamaan nyt tähän suuntaan. Ei jumituta johonkin toimintamalliin, toimintastrategiaan, vaan ollaan muutoskykyisiä.
Pystyn sisimmässäni ja myös ulospäin sanomaan, että olen
todella ylpeä saadessani olla Dilalainen, siis ylpeä siitä 150 vuoden historiasta. Olen myös ylpeä siitä, miten nyt mennään tulevaisuuteen uusilla hienoilla asioilla. Ihmisen kohtaaminen ei
ole vain sana jossain papereissa, vaan se toteutuu Dilassa jokaisena päivänä!
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Teemulan päiväkodin Taiju ja Tinttu:

Pysähdytään ja ihmetellään
- muurahaiset olivat kova hitti
viime viikolla
Tinttu Helander on toiminut vuodesta 2012 päiväkoti Teemulan johtajana. Valmistuttuaan sosionomiksi hän
johti kahdeksan vuotta vuoden 2011 nuoreksi yritykseksi valittua Taapero-päiväkotia Kirkkonummella. Taiju
Linna puolestaan aloitti Teemulassa työkokeilussa 2014, kävi Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomiksi,
oli kolme vuotta muualla töissä ja aloitti Teemulan toisena varhaiskasvatuksen opettajana 2019.
Yhdessä he kertovat keskustelumuotoisessa haastattelussa
Teemulan uudesta organisaatiosta, Pirpanoista ja Viikareista
sekä päiväkodin arjesta.
Tinttu: Taiju kertokoon ensin omaa historiaansa.
Taiju: Olen Taiju Linna, 27-vuotias ja sosionomi koulutukseltani. Matka Teemulan kanssa alkoi jo vuonna 2014, kun irtisanouduin myyjän työstä. Olin turhautunut, koska en tehnyt työtä,
jota oikeasti haluaisin. Soitin Tintulle ja kysyin, pääsisinkö Teemulaan työkokeiluun. Pääsin ja olin loppuvuoden 2014. Sitten
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kävi niin onnellisesti, että sain opiskelupaikan LAMKista, Lahden ammattikorkeakoulusta sosionomiopintoihin.
Tinttu: Muistan kuinka jännitit pääsykokeita!
Taiju: Pääsykokeet olivat päällekkäin työkokeilun kanssa. Sain
hyvää tsemppiä täältä pääsykokeisiin.
Opintojen aikana ja sen jälkeen olen toiminut lastensuojelussa, tein järjestöhommia Hennalan vastaanottokeskuksessa, olin kaupungilla MultiCultissa kesätöissä, ja kaupungin päiväkodissa. Kokeilin monenlaista ja olin 3 vuotta varhaiskasva-
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tuksen opettajana muualla. Harmittelin, että Teemulassa ei
tarvittu toista varhaiskasvatuksen opettajaa. Mutta, selaillessani työpaikkailmoituksia, huomasin yllättäen, että tänne
haettiinkin toista opettajaa.

ta nyt ollaan siinä rajalla, naurahtaa Taiju, olemme Tintun mielestä Pirpanoiden kanssa liian kauan ruokapöydässä.

Tinttu: Viime kesänä Diakonialaitoksen johtajan Tiina Mäkelän kanssa tehtiin tosiaan periaatepäätös, että palkataan
toinen varhaiskasvatuksen opettaja ja muutetaan päiväkodin ryhmärakenne, mikäli löydetään sopiva henkilö. Näin Taiju aloitti meillä elokuussa Pirpanoiden vastaavana opettajana.
Hän tekee töitä Marian (Sassila) kanssa työparina ja minä Minnan (Rissanen) kanssa Viikareiden ryhmässä. Pirpanat on päiväkodin uusi innovaatio, alle kolmivuotiaista on tehty kokonainen oma tiimi. Heitä on siinä 10 lasta.

Taiju: Me Pirpanat tykätään ottaa aikamme, koska pienet vielä harjoittelee.

Taiju: Olin aikaisemmin 140-paikkaisessa päiväkodissa. Työ sinänsä oli sisällöltään aika samanlaista, samat velvollisuudet
opettajana, varhaiskasvatussuunnitelmat ja tavoitteellisuus,
pedagogiikan ylläpitäminen ja toiminnan dokumentointi. Mutta pienessä päiväkodissa ei tarvitse hyppiä ryhmästä toiseen,
koska jokapäiväinen yhteistyö on luonnollista. Pystytään auttamaan toinen toistamme. Tuntee työkaverit hyvin ja esimies
on paikalla. On mahdollista keskustella esimiehen kanssa. Jos
jokin asia mietityttää, niin tiedän, että voin Tintun kanssa pysähtyä pohtimaan asiaa ja saan häneltä tukea. Kaikki tämä on
ihan mahtava juttu.
Tinttu: Tiimimme voimavara on huumorintaju, hyväntahtoinen höpöttely ja joskus läpän heittokin. Olen sanonut, että jos
tärkeätä työtä tekee kovin tärkeänä, se ei oikein suju. Eli esimerkiksi, jos tikutetaan jostakin 12½ minuutin kahvitauosta.

Tinttu: Kyse ei ole Pirpanoista, lapsethan istuvat valmiina,
kun te aikuiset vielä pupellatte ruokaa. Mutta tämä on minun
haasteeni ja siitä selvitään, nauraa Tinttu.
Taiju: Nämä ovat tällaisia pieniä organisointiasioita, joista joskus neuvotellaan. Yksi sellainen on housuvaippa vai teippivaippakeskustelu, kumpi on parempi.
Tinttu: Olen sitä mieltä, että teippivaippa on ehdottomasti parempi ja nopeampi. Housuvaippa on hidas vaihtaa, mutta tämä
on ehkä persoonan ja temperamentin kysymys.
Taiju: Mutta, palataksemme asiaan.
Tinttu: Päiväkodille kuuluu hyvää. Päiväkotipaikat ovat täyttyneet ja meillä on erittäin hyvä asiakastyytyväisyys. Se lähentelee viittä asteikolla 1-5, kun kerran vuodessa lasten vanhemmilta kerätään nimettömästi palautetta ja arviointia. Olemme
siitä tosi ylpeitä ja tasan viisi on tavoiteraja.
Päiväkodin sisätiloissa on tehty remonttia viime kesänä, pinnoitteita ja kalustusta uusittu ja tuotu päiväkodin fyysistä ympäristöä 2020-luvulle. Kuluvan vuoden touko-kesäkuun aikana nykyinen uima-allastila muutetaan kokonaan. Siihen tulee
niin kutsuttu puuhamaa, liikunta-alue, joka löytää lopullisen
nimensä valmistuttuaan. Saamme noin sata neliötä tilaa pääasiassa Viikareiden ryhmätilaksi. Saadaan myös uusi ulko-ovi
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Taiju: Heti alussa Tinttu sanoi, että niin kauan saat vapauden
tehdä asiat tavallasi, kun hommat hoituvat, hän ei puutu. Mut-

Tinttu: Olette tosiaan luokattoman hitaita syömään.

Päiväkodille kuuluu hyvää. Päiväkotipaikat ovat täyttyneet ja meillä on erittäin hyvä asiakastyytyväisyys. Olemme siitä tosi ylpeitä, toteavat kuvassa vasemmalta
Minna, Taiju, Tinttu ja Maria.
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Toinen viime vuosien iso muutos on se, että meihin on yhteydessä nuoria, nuoria aikuisia, opiskelijoita, uranvaihtajia,
uraa etsiviä ja uran kadottaneita, työkokeilijoita, suomen kielen harjoittelijoita, työssä oppijoita toiselta ja korkea-asteelta, myös vapaaehtoisia työntekijöitä. Eli tosi monipuoliseksi on
mennyt se aikuisten kirjo, jolle voidaan tarjota päiväkotia ihan
muutamiksi tunneiksi tai vaikka puolen vuoden jaksoksi.
Taiju: Ja sen lisäksi on vielä kaikki Dilan omat hankkeet ja niiden tuomat aktiviteetit.
Tinttu: Esimerkiksi Yhteisökärpäset, joille tarjoamme tilat. He
käyttävät meidän tilojamme iltaisin. On ollut valtava ilo, että
on enemmän väkeä, vaikka toisaalta se on tuonut ehkä vähän
enemmän hajanaisuutta, mutta enemmän se antaa kuin ottaa.
Taiju: Ja kyllähän meillä lapset ovat hyvinkin tottuneita siihen,
että täällä voi käydä opiskelijoita, työkokeilijaa ja muita. He ottavat kaikki aikuiset vastaan iloisina, ja kyselevät, mikä sinun
nimesi on – no, tule tänne leikkimään.
Tinttu: Kysyvät myös tulijoilta, pelataanko Afrikan tähteä. Eli
on itse asiassa aika tärkeää, että meillä käy vierailevia aikuisia.
Se rikastaa päivittäistä elämää. Jokainen uusi nuori ja aikuinen
tuo jonkun hyvän tullessaan, jonkun oman vahvuutensa. Esimerkiksi Pokemonien tunnistus tai käden taidot tai kärsivällisyys pelata juuri Afrikan tähteä peli toisensa perään.
Taiju ja Tinttu kertovat, että tulevassa remontissa Taijun selän takana oleva
ikkuna muuttuu oveksi, josta tulee päiväkodin uusi sisäänkäynti.

ja pikkasen sujuvammaksi eteistoimet ja lasten vaatteiden säilytys sekä vähennettyä samalla kohtaamisia.
Tinttu: Nyt korona-aikana olemme pesseet ja pyyhkineet paljon, ja porrastaneet toimintoja ja kulkemista. Vanhemmat, eivätkä muutkaan henkilökuntaa lukuun ottamatta saa enää
kulkea sisätiloissa. Odotamme tietenkin koronan jälkeistä aikaa, että pääsisimme kulkemaan vapaasti, pääsisimme jälleen
myös Teemuntalon kirjastoon lasten kanssa.
Taiju: Työnkuva varhaiskasvatuksen opettajalla on sama täällä kuin muuallakin. Mutta, on ihanaa olla päiväkodissa, jossa voin sanoa tuntevani jokaisen lapsen. Tiedän myös jokaisen perheen, kaikki vanhemmat tiedät nimeltä, tunnistan perheen autot ja polkupyörät. Pienessä päiväkodissa pääsee tutuksi kaikkien kanssa.
Pirpanoissa tämän päivän konkretia on muurahaisten ihmettelyä. Pysähdytään ja ihmetellään, muurahaiset olivat kova hitti viime viikolla. Tällä viikolla olemme harjoitelleet aivan
perusasioiden äärelle rauhallisesti pysähtymistä. On perusmotoristen taitojen harjoittelua, pukeutumis- ja ruokailutilanteet ovat hyviä, kaikki on semmoista ihmettelyä ja opettelua.
Pyritään rauhallisesti pysähtymään eri asioiden äärelle - ne
ovat isoimpia perusasioiden oppimisenhetkiä.

Taiju: Ja joku tuo soittimen mitä soittaa, tai on taitava laulamaan, tai osaa hauskoja ulkoiluleikkejä.
Taiju: Vielä ensimmäisestä työvuodestani, olen viihtynyt erinomaisesti. Ja erityisesti koronan aikaan on ollut todella lottovoitto, että hain ja pääsin tänne. Koen, että työpanostani ja minua työntekijänä arvostetaan täällä ihan eri tavalla, kun isossa päiväkodissa. Täällä ollaan myös kiinnostuneita siitä, miten
minä voin, miten jaksan. Se mitä yksityiselle siirtyessä rahassa menetän, saan sen ehdottomasti hyvinvoinnissa takaisin.
Tinttu: (nauraen) Sitä paitsi entisessä elämässä sinulla ei ollut
lähellä Fazerin tehtaanmyymälää. Minusta sillekin pitää antaa
arvoa, suklaata ja pullaa.
Taiju: Kyllä, kyllä ja halpaa leipää, keventävät Tinttu ja Taiju
nauraen vuoron perään haastattelun lopuksi.

Tinttu: Toiminnan ylläpitämisen kannalta suuri muutos oli
muutos Kansaneläkelaitoksen maksamasta yksityisen hoidon tuesta Lahden kaupungin maksamaan varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Käytännössä se tarkoittaa, että meillä on
samat maksuluokat perheille kuin kaupungin päiväkodissa.
Tämä on tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä
perheiden kannalta.
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Poika 5 vuotta.

Tyttö, 5 vuotta.

Mikä kivaa päiväkodissa?
Etsiä timantteja, leikkiä Legoilla, ja pyöräillä
päiväkodin pihassa. Legoilla leikkiminen parasta.
Mitä tekisit eri tavalla päiväkodissa,
jos saisit päättää?
Me syötäis karkkia, en nukkuisi täällä. Eikä täällä
olis aikuisejakaan! Sit me oltais tällä aikuisten tietokoneella ja vaikka katottais videoita. Ja käveltäis
kotiin salaa kesken salaa!
Mitä aion isona?
Syödä koko ajan herkkuja sohvalla. Katsoa ohjelmia,
en tiedä mitä. Aikoisin ostaa sata koiraa! Isona huollan laskettelurinteitä. Mut vaan talvella. Kesäisin
vaan lomailen. Ja ostan oikean timantin.

Mikä kivaa päiväkodissa?
Mikä on kivaa päiväkodissa? Leikkiminen ja pyöräily.
Maailman parasta on nukkuminen, vaikka en tykkää
siitä.
Mitä tekisit eri tavalla päiväkodissa,
jos saisit päättää?
Täällä ei sais nukkua, eikä syödä! Tai syötäis joka päivä
pinaattikeittoa. Kaikki sais olla aina täällä, ja tehtäisiin
mitä me halutaan. Ja siivottaisiin vaan leikisti.
Mitä aion isona?
Pitää päiväkotia, tuun tänne töihin. Mä aion määrätä
lapsia, et ne saa tehdä mitä itse haluavat. Asun serkkujen vanhassa talossa yksin. Ja mulla on kissa, koira ja
papukaija.

Tyttö, 2 vuotta.

Poika, 6 vuotta

Mikä on kivaa päiväkodissa?
Että saatiin pyöräilellä ja tuoda omat potkupyörät
tänne. Leikkiä kavereiden kanssa.
Mitä tekisit eri tavalla päiväkodissa,
jos saisit päättää?
Haluaisin mennä retkelle. Jumpattaisiin.
Ja puhaltaa ilmapalloihin.
Mitä aiot isona?
Oon tietokoneella. Oon kasvanut isoksi tytöksi,
sitten mulla on pienet jalat. Vaikka oon iso tyttö.
Ja sitten meen retkelle.

Mikä on kivaa päiväkodissa?
Leikkiä kavereiden kanssa. Leikkiä Dubloilla.
Mitä tekisit eri tavalla päiväkodissa,
jos saisit päättää?
Pelaisin tietokoneella, söisin sata tuhatta kiloa karkkia.
Mitä aiot isona?
Asun Lahdessa. Aion olla tubettaja.
Ja mulla on hamsteri.

Poika 3 vuotta.
Tyttö, 2 vuotta.
Mikä kivaa päiväkodissa?
Leikkiä ainaki Legoilla ja sammakoilla.
Ja tehdä hiekkakakkuja.
Mitä tekisit eri tavalla päiväkodissa,
jos saisit päättää?
Koristeltais joulukuusi, ja leikittäis leijonia.
Mitä aion isona?
Syödä puuroa ja leikkiä isän kanssa muovailuvahalla.
Oon kaupassa töissä.
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Mikä kivaa päiväkodissa?
Autoilla leikkiminen, leikkiä kotileikissä, leikkiä
Dubloleikkiä Ja muskarista tykkään.
Mitä tekisit eri tavalla päiväkodissa,
jos saisit päättää?
Pyöräiltäis, luettais kirjaa, ja leikittäis autoilla.
Mitä aion isona?
Aion olla samankokoinen kuin mun
isoveli. Aion katsoa ohjelmaa
isoveljen kanssa. Ja iskää auttaa
tietokoneen kanssa.
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Miten korona on vaikuttanut
asiakkaiden kohtaamiseen?
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Kotikummien toiminnassa
K I R J O I T T A J A T: P Ä I V I V I L L I S U O , H A N N A S I N K K O J A M I R V A P O R T E R

Koronaepidemia on vaikuttanut Kotikummit-toimintaan monin eri tavoin ja olemme mukauttaneet toimintaamme kulloinkin voimassa olevien suositusten ja rajoitusten pohjalta sekä
kehittäneet uusia toimintamuotoja.
Kotikummi-vapaaehtoistoiminta keskeytyi tapaamisten osalta keväällä 2020 kokonaan, kun poikkeusolojen vuoksi fyysiset
tapaamiset yli 70-vuotiaiden ikäihmisten kanssa kiellettiin.
Myös Kotikummien lupaavasti alkanut yritysyhteistyö Elvin ja
Einarin elämyskahvit -hyvinvointilahjakortin puitteissa joutui
koronaepidemian koittaessa tauolle johtuen koronan yrityksille aiheuttaneista vaikeuksista.
Kevään ja alkukesän poikkeusolojen aikaan me Kotikummi-työntekijät soitimme kaikille niille toiminnassamme mukana olevalle ikäihmiselle, joille soittaminen oli mahdollista.
Heille, jotka kokivat eristyksen kaikkein ahdistavampana, soitimme useamman kerran kevään aikana. Kannustimme myös
vapaaehtoisiamme pitämään yhteyttä omaan ikäihmiseen aktiivisesti puhelimitse, kirjein ja kortein.
Kaikki Kotikummi-toiminnan piirissä keväällä olleet 76 ikäihmistä saivat myös pääsiäisen aikaan kotiinsa toimitetun kukka- ja korttilähetyksen piristämään arkeaan, ja joulun kynnyksellä jokainen toiminnassamme oleva iäkäs sai kotiinsa joulukortin ja pienen joulumuistamisen. Me Kotikummi-työntekijät hankimme ja paketoimme muistamiset ja toimitimme ne nimellä varustettuna kotihoitoihin, josta hoitajat toimittivat ne
iäkkäille hoitokäyntiensä yhteydessä. Näin pystyimme pitämään iäkkäiden fyysiset kontaktit minimissä, mutta saimme
kuitenkin muistettua ja ilahdutettua heitä.
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Kesän 2020 alussa vapaaehtoiset ja ikäihmiset pääsivät jälleen tapaamaan toisiaan. Vapaaehtoisille Kotikummien toimesta jaetut kasvomaskit ja suojakäsineet rohkaisivat vapaaehtoisia jatkamaan tapaamisia turvallisesti. Vapaaehtoiset
saivat meiltä kirjallisen ohjeistuksen tapaamisiin huomioiden
turvavälit ja -hygienian, ja samassa yhteydessä ohjeistimme
vapaaehtoisia kasvomaskin oikeaoppisesta käytöstä suositellen tapaamisia ulkona. Kotikummien työntekijät ovat koko
ajan huolehtineet, että kasvomaskeja ja suojahansikkaita riittää kaikille käynneille.
Koronan toinen aalto rantautui Suomeen loppuvuodesta ja
marraskuun lopussa myös Päijät-Hämeen alue siirtyi koronaepidemian leviämisvaiheeseen, jonka myötä tulleiden suositusten ja rajoitusten vuoksi ikäihmisten ja vapaaehtoisten tapaamiset jouduttiin jälleen lopettamaan toistaiseksi. Sosiaaliset suhteet ovat kuitenkin tärkeitä myös poikkeusoloissa, ja
sen vuoksi olemme kannustaneet vapaaehtoisia olemaan yhteydessä omaan ikäihmiseen esimerkiksi soittamalla tavallisia
tai videopuheluita, lähettämällä kirjeitä tai kortteja ja tapaamalla iäkästä esimerkiksi ikkunan takaa, jolloin iäkäs ja vapaaehtoinen näkevät toisensa ja voivat jutella samalla puhelimen
välityksellä.
Koronaepidemia on luonnollisestikin vaikuttanut Kotikummi-toiminnassa mukana olevien määrään, koska esimerkiksi maalis-toukokuussa Kotikummi-toiminnassa ei voitu ikäihmisten suojaamisen vuoksi yhdistää lainkaan uusia vapaaehtoinen-iäkäs-pareja. Tästä syystä osa vapaaehtoisista ja ikäihmisistä joutui harmillisesti odottamaan normaalia pidempään
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joko kummitettavaa iäkästä tai Kotikummi-vapaaehtoista.
Iloksemme kuitenkin totesimme, että yllättävän moni odottava vapaaehtoinen lähti mukaan toimintaan heti alkusyksyllä,
kun se jälleen oli mahdollista; heille oli tärkeää päästä auttamaan juuri ikäihmisiä. Koronaepidemian myötä iäkkäiden yksinäisyys onkin ehkä noussut jopa entistä enemmän esille ja
yhä useampi ihminen on halunnut antaa aikaansa auttaakseen
ikäihmisiä.
Miten kohtaamisia on mahdollistettu uudella tavalla?
Koronaepidemian aikana olemme muokanneet ja kehittäneet
toimintaamme jatkuvasti ja välillä muutoksia on pitänyt tehdä
hyvinkin nopealla aikataululla tuoreimmat suositukset ja rajoitukset huomioiden.
Vapaaehtoisillemme olemme järjestäneet vertaistuellisia kahvihetkiä uutena toimintamuotona Teamsin kautta. Kesän aikana tapasimme vapaaehtoisia ulkona tapahtuvilla vertaistukikahveilla ja virkistysretkellä rantamaisemissa. Syksyn tullen vertaiskahveja on järjestetty jälleen sisätiloissa
huomioiden osallistujamäärät (5–10 henkilöä), pitämällä riittävät turvavälit ja tarjoamalla tilaisuuksissa vapaaehtoisille
kasvomaskeja, suojahanskoja ja käsidesiä. Olemme avanneet
vapaaehtoisten mahdollista tuen tarvetta varten myös ns. päivystyspuhelimen, jolloin työntekijämme ovat päivystäneet puhelimen äärellä – toki meille on voinut ja voi soittaa myös muina aikoina.
Vapaaehtoiset ovat olleet yhteydessä kummitettaviinsa
mm. puheluin, kirjein ja kortein, sekä käyntien ollessa mahdollisia tavanneet heitä kasvomaskia ja suojahanskoja käyttäen.
Olemme saaneet myös järjestettyä kolmelle vapaaehtoiselle
kotihoidon käytössä oleville tableteille vierastunnukset, joka
on mahdollistanut vapaaehtoisen ja iäkkään välisen yhteydenpidon etäyhteyden kautta.
Kotikummeissa on ollut kuluneen vuoden aikana Suomen Diakoniaopiston opiskelijoita tekemällä oppimassa, ja
he suunnittelivat ja toteuttivat Kotikummien perinteikkään
Kulttuuria kotiin -kiertueen täysin uudella tavalla. Opiskelijat vierailivat Lahden Radio- ja tv-museo Mastolassa tehden
käynniltään videon. Tämän videon he sitten esittivät ikäihmisille WhatsApp -videopuhelun kautta samalla iäkkään kanssa keskustellen.

Mitä olette oppineet tästä kaikesta? Kuinka oppia tullaan
hyödyntämään jatkossa?
Koronaepidemian myötä olemme huomanneet, kuinka hyvä
on, jos käytössä on useita, erilaisia foorumeja ja tapoja vapaaehtoisten ja ikäihmisten kohtaamiseen; toisille etätapaaminen
on luontevampaa, mutta toiset kaipaavat kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Teams ja zoom ovat tulleet tutuiksi niin Kotikummien työntekijöille kuin vapaaehtoisillemmekin, ja ikäihmiset ovat päässeet tutustumaan mm. tabletin kautta tapahtuviin videopuheluihin ja whatsapp-videopuheiluihin. Tulevaisuudessa osaamme hyödyntää tänä vuonna opitun myötä
videoyhteyksiä ja muita etätapaamiset mahdollistavia järjestelmiä entistä monipuolisemmin kohderyhmän huomioiden.
Erityisesti iäkkäitä ajatellen keskustelujen ja yhteyden vastavuoroisuus on erittäin tärkeää, ja etäyhteyksien myötä myös
erilaisten elämysten tarjoaminen iäkkäille suoraan kotiin on
mahdollisesti helpompaa.
Tiedottamisen merkitystä ei voi väheksyä koskaan, mutta
etenkin koronaepidemian aikana olemme pyrkineet pitämään
toiminnassamme mukana olevia ajan tasalla tiedottamalla aktiivisesti vapaaehtoisia kuulumiskirjeillä, kotihoitoja kuukausikirjeillä ja iäkkäitä soittelemalla. Tarvittaessa, koronatilanteen
muutosvaiheissa olemme luonnollisestikin tiedottaneet kaikkia osapuolia toimintaohjeista huomioiden esimerkiksi hygienia- ja turvallisuusohjeet sekä alueelliset ja kansalliset suositukset ja rajoitukset.
Kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on hyvin tärkeää ikäihmisille ja koronaepidemian myötä osa iäkkäistä on kokenut itsensä entistäkin yksinäisemmäksi. Osa iäkkäistä on kokenut myös erittäin ahdistavana, ettei kukaan ole voinut vierailla heidän luonaan eivätkä he ole saaneet tai voineet poistua
kotoaan. Moni toiminnassamme mukana oleva ikäihminen on
fyysisesti sellaisessa kunnossa, ettei hän enää pysty tai uskalla lähteä yksin kodin ulkopuolelle ja kun vapaaehtoisen tuki on
puuttunut, on vaihtoehdoksi voinut jäädä vain yksin kotona
oleminen. Koronaepidemian aikana ikäihmiset ovat saattaneet
jäädä aiempaakin enemmän kotiensa ”vangeiksi”, ja vapaaehtoistoiminnan merkitys kaikkein yksinäisimpien ikäihmisten
elämässä on korostunut entisestään. Onneksi ikäihmisten yksinäisyys ilmiönä on huomattu ja yhä useampi ihminen haluaa
auttaa ja piristää yksinäisen ikäihmisen arkea.

Aili-mummu kiittää
Dilan kotikummeja
Tapaamme sovitusti Ailin kanssa hänen kauniissa kodissaan.
Aili ei ole haastateltavan oikea nimi, vaan kutsumme Kotikummit-toiminnassa mukana olevaa mummua tässä haastattelussa sillä nimellä. Aili on lupautunut kertomaan taustaksi vähän
omasta elämästään ja samalla nykyisessä elämänvaiheessaan
yhteydestään Lahden Diakonialaitoksen Kotikummit-vapaaehtoistoimintaan.
Aili aloittaa syntymästään Pertunmaalla, josta muutti kansakouluikäisenä silloisen Nastolan kunnan kautta Lahteen.
Kansakoulun jälkeen hän jatkoi kuudeksi vuodeksi tyttökouluun ’Pipalaan’, jonka jälkeen aloitti 17-vuotiaana työelämän.
- En mennyt lukioon, koska isä vähän sairasteli ja ajattelin, että
hänellä oli nuorempiakin tyttäriä koulutettavana. Noina aikoi-
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na ei ollut myöskään oikein kunnollista ohjausta koulun puolesta niin, että olisi saanut tulevaisuuttaan ajatellen kunnollisen kiintokohdan.
- Olin koulun jälkeen kaksi vuotta töissä kenkäkaupassa, sitten
yhdeksän vuotta lahtelaisessa isossa yrityksessä ja loput 35 vuotta työelämästä erään valtion viraston palveluksessa, josta eläkeiän täyttyessä jäin pois, luettelee Aili työelämänsä vuodet.
Palaamme Ailin kanssa keskustelussamme vuoteen 1965,
jolloin hän meni naimisiin. Perheeseen syntyi kaksi lasta, poika ja tyttö.
- Olemme eläneet aina näillä samoilla kulmilla Lahtea. Lopulta muutimme omakotitalosta kerrostaloon, kun miehelläni
alkoi olla sairauksia ja minultakin näkö heiketä. Olin kyllä sil-
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mäleikkauksessa, mutta sitten näkö rupesi menemään huonommaksi. Ja toisesta silmästä sanottiin, että sille ei voi enää
tehdä mitään, silmälaseistakaan ei ole enää hyötyä.
- Kun minulta alkoi näkö mennä, sanoin miehelleni, että nyt
minä olen huonon näköinen ja huononäköinen. Siihen mieheni
saattoi huumorimielessä lisätä ”ja myös huonotapainen”, nauraa Aili.
Aili katsoo ikkunasta ulos ja toteaa, että hän näkee kaukana
olevat metsän puut, mutta ei niistä muuta kuin tiedon, että ne
ovat vihreitä ja syksyn tullen muuttuvat keltaisiksi.
- Tutkin nykyään asioita suurennuslasien kanssa ja lukemiseen minulla on kammarissa näkövammaisten suurennuskone,
kertoo Aili ja näyttää miten se toimii.
- Jos minulle tulee tekstiviesti, olen saanut tarvittaessa apua
saman talon ylemmässä kerroksessa asuvalta henkilöltä.
Aili kertaa tilanteita, joissa hän näkövammaisena tarvitsee, ja
saakin apua miehensä kuoleman jälkeen.

”Ja vielä näistä Dilan
Kotikummeista, että en voi
muuta sanoa kuin kerta
kaikkiaan hyvää,
että aivan ihana ihminen
projektityöntekijä Hannakin.
- Aikuisista lapsista ja lapsenlapsista on apua ja omaisista
ylipäätään, vaikka suurin osa lähiomaisista asuukin nykyään
toisilla paikkakunnilla.
Aili jatkaa kiittelemällä samalla häntä avustavia henkilöitä
ja tahoja. Näistä sopimuksen mukaisen kotipalvelun hoitajat
käyvät säännöllisesti ja heitä varten hänellä on ”pirityskello”
aamuisin soimassa;
- Kun ne aamulla tullessaan tarkistavat miten olen lääkkeitäni ottanut, niin ei siinä sukuselvitystä ruveta tekemään, naurahtaa Aili sanontaansa ja jatkaa:
- Tämä on ihanaa, kun ei tarvitse lähteä hakemaan vaikkapa
influenssarokotteita, eikä muutakaan vastaavanlaista apua.
Nytkin se ensihoitoryhmä on käynyt, ja kevätpuolella kävi kaksi kertaa sen jälkeen, kun minulle laitettiin tahdistin. Aivan ihania ihmisiä, joille sanon, että saatte arvioksi 10-, ja miinus vain
sen vuoksi, koska muuten ei jäisi mitään parannettavaa, sanoo
Aili pilke silmäkulmassaan.
- Oma lukunsa ovat nämä Dilan Kotikummien ihanat vapaaehtoiset ihmiset, jatkaa Aili häntä ympäröivien avustajien ja
auttajien nimeämistä.
Aili kertoo, että ensimmäinen Kotikummi-vapaaehtoinen oli
opiskelijatyttö, joka oli kuulemma vuoden vanhempi, kuin hänen oma lapsenlapsensa, ja hän puhui oikein kivasti suomea,
vaikka ei ollut kantasuomalainen.
- Hän opiskeli muistini mukaan lähihoitajaksi, minkä vuoksi
hänellä tapaamisajat olivat rajatut ja sitten, kun hän valmistui,
hän aloitti työt. Meillä meni oikein mukavasti hänen kanssaan.
Hän oli välillä huolissaan, että miten hänellä kielitaidon vuoksi menee kokeissa. Mutta minä rohkaisin, että kyllä ne varmasti ymmärtävät, koska ne tietävät, että sinä olet kuitenkin asian
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ymmärtänyt. Hän oli oikein fiksun oloinen nainen, mutta sitten kun hän valmistui ja aloitti työelämän, se rajasi tapaamisia enemmän kuin kouluaikanaan ja lopulta tapaamiset hänen
kanssaan päättyivät.
Ailin seuraava Kotikummi-vapaaehtoinen on lahtelainen
nainen, jota tässä haastattelussa kutsutaan Maijaksi, mikä ei
ole vapaaehtoisen oikea nimi.
- Hänkin on tosi fiksu nainen. Mutta sitten tuli tämä korona,
sellainen koronapeli, josta totesin, että en minä tällaista koronapeliä olisi halunnut. Sen vuoksi emme 2020 keväällä voineet
tavata. Mutta sen jälkeen hän on käynyt melkein säännönmukaisesti kerran kahdessa viikossa.
Aili toistaa muutamaan kertaan, että on ihailtavaa, että tällainenkin henkilö on tämmöisessä vapaaehtoisessa palvelutyössä mukana! Haastatteluhetkellä joulukuussa Lahdessa
koronatilanteen vuoksi Maijan tapaamisissa on jälleen paussi. Aili sanoo, että hän pärjää omasta mielestään ihan hyvin
varsinkin kaikkien edellä mainittujen henkilöiden avustuksella. Kaupassa hän käy vielä joskus yksinkin tekemässä pieniä ostoksia, ja jos on avustaja mukana, niin silloin ei ole mitään ongelmaa. Vammaispalvelulain mukaista taksikuljetusta hän sanoo hyväksi, koska siinä saa avustajakin olla mukana.
- Ja vielä näistä Dilan Kotikummeista, että en voi muuta sanoa kuin kerta kaikkiaan hyvää, että aivan ihana ihminen projektityöntekijä Hannakin. Liikaakin pitävät huolta.
Käymme haastatteluhetkessä läpi vielä monia Ailin jokapäiväiseen elämään kuuluvia asioita, kuten sen, miten hän suunnittelee päivittäiset ulkoilunsa. Rollaattorin kanssa hän ei lähde ulos huonolla säällä. Ja viedessään roskia ulos Aili tekee
matkansa pidemmän kaavan mukaan etuoven kautta ulos,
kiertää kerrostalojen väliin jäävän tunnelin kautta takapihalle ja jos sää on vähänkään parempi, kiertää vielä pienen lenkin.
Pidemmän lähireittinsä hän on nimennyt Bermudan kolmioksi,
jolloin hänen ei tarvitse ylittää kertaakaan ajokatua. Kotipalvelun ja Kotikummienkin ihmiset tietävät mitä se tarkoittaa,
kun hän sanoo ulkoilleensa Bermudan kolmiossa.
- Ja kun käyn läheisessä kauppakeskuksessa, siinäkin on vain
yksi kadun ylitys, sanoo Aili kertomalla samalla syyn edellispäivän käyntiin siellä.
- Kävin siellä eilen hakemassa tillilihaa, ei tillilihaa, vaan lipeäkalaa, jolla minä herkuttelen itsenäisyyspäivänä ja jos saan
olla kotona joulun, niin toisen osan siitä jouluna.
Lämminhenkinen haastatteluhetki päättyy haastateltavan
iloiseen uutiseen, että Ailille on tulossa ensimmäinen lapsenlapsen lapsi, siis jo neljättä polvea!

Lukemiseen minulla on kammarissa näkövammaisten suurennuskone
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Koronan vaikutus
Säröjen toimintaan
1. Miten Korona on vaikuttanut asiakkaidenne
kohtaamiseen vuoden aikana? mitä se muutti tai esti?
Korona vaikutti osittain vapaaehtoisten mahdollisuuksiin
tavata perheitä ja nuoria. Myös yhteisiä tapahtumia jouduttiin osittain perumaan rajoitusten vuoksi.
Uusia Särö-vapaaehtoistoiminnan muotoja kehitettiin
useampia.
Kotivapaaehtoisuus mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan
kotoa käsin. Kotivapaaehtoiset voivat tehdä mm. käsitöitä
omassa kodissa ja ilahduttaa niillä muita. Käsityöt jaetaan
sitten Diakonialaitoksen kautta niitä tarvitseville. Kotivapaaehtoisuus on tarjonnut iloa ja virkistystä siihen osallistuneille vapaaehtoisille sekä käsitöiden saajille.
Dilaluuri tarjosi keskusteluapua puhelimitse keväällä ja
kesällä, kun rajoitukset olivat tiukemmillaan. Dilaluurissa
päivystivät LAB-Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat, jotka olivat perehdytetty tehtävään.
Perheille suunnattu Viikon Vinkkikirje tarjosi ideoita Korona-arjen keskelle. Vinkkikirjeessä oli ideoita ruuanlaitosta,
askarteluun ja perheen yhteisten pelisääntöjen sopimiseen.
Puistokiertue oli perheille suunnattu koko kesän ulkoilukiertue, joka jalkautui perheiden pariin leikkipuistoihin ympäri Lahtea. Ulkoilun merkeissä oli turvallista tavata toisia
perheitä ja viettää mukavaa aikaa yhdessä. Puistokiertueelle osallistui yli 150 lasta vanhempineen.
Verkkotapahtumat nuorille ja vapaaehtoisille tarjosivat
turvallista tekemistä yhdessä omasta kodista käsin. Verkkotapaamisissa pidettiin erilaisia visailuja, rupateltiin mukavia sekä jaettiin vinkkejä Korona-arjessa jaksamiseen.
Kotipikkujoulut mahdollistavat turvallisen tavan viettää
pikkujouluja omassa kodissa. Säröjen tontut toimittavat pikkujoulukassin, jossa on kaikki tarvittava pikkujoulujen viettoon, perheiden ja nuorten kotioville. Pikkujoulupaketeista
löytyivät mm. Kotivapaaehtoisten tekemät villasukat sekä
jouluherkkuja.

Säröt kesäretkellä

Kotivapaaehtoiset voivat tehdä mm. käsitöitä omassa kodissa ja ilahduttaa
niillä muita. Käsityöt jaetaan Diakonialaitoksen kautta niitä tarvitseville.

2. Mitä olette oppineet tästä kaikesta ja kuinka tätä oppia
tullaan hyödyntämään jatkossa?
Suurin osa uusista tavoista toimia jää ainakin osittain Särö-vapaaehtoistoiminnan arkeen. Olemme oppineet näkemään asiat monipuolisemmin ja etsimään erilaisia ratkaisuja tukea nuoria ja lapsiperheitä. Myös erilaiset vapaaehtoistoiminnanmuodot tuovat vapaaehtoistoiminnan mahdolliseksi yhä useammalle, jotka eivät muuten pääsisi osaksi
Särö-vapaaehtoistoimintaa. Kehitämme jatkossakin erilaisia mahdollisuuksia tukea lapsiperheitä ja nuoria vaihtelevissa maailmantilanteissa.
Kotivapaaehtoisuus on jäänyt pysyväksi toimintamuodoksi ja siihen on osallistunut jo lähes kaksikymmentä vapaaehtoista, tehden kymmeniä tunteja käsitöitä muiden
iloksi.
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Säröt ulkoilemassa
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Vauvan Taikaa toiminta korona-aikana
Vauvan Taikassa koronavuosi on ollut erilainen: olemme kuitenkin kohdanneet paljon uusia äitejä, perheitä sekä ihania
vauvoja. Asiakasmäärä kasvoi koronavuonna 10 %, vaikka keväällä 2020 oli hiljaisempi jakso maalis-toukokuussa.
Koronapandemian alkaessa, alkuhämmennyksen jälkeen
aloimme toteuttaa äidin ja vauvan välistä vuorovaikutusta tukevat pienryhmät etäyhteydellä, Teamsissa. Samaan aikaan
myös yksilötapaamiset ja jopa kotikäynnit eli ”vauvan ihastelutapaamiset” tehtiin etäyhteydellä. Keväällä jaoimme myös
vauvaperheen piristyspaketit: kiersimme kaikki kuukauden aikana synnyttäneet vauvaperheet, soitimme ovikelloa ja jätimme pienen paketin iloa ja välittämistä. Vetäydyimme itse porrastasanteelle tai pihalle, turvallisen etäisyyden päähän vilkuttelemaan.
Ensimmäiset etäryhmät olivat kömpelöitä verrattuna lähi-

ryhmiin. Pääsimme kuitenkin nopeasti sisälle niin etäyhteyksien tekniikkaan, kuin tapaan, joilla voimme vahvistaa äidin ja
vauvan, hieman isänkin, suhdetta uuteen tulokkaaseen. Opimme, kuinka mahdollistaa auttaa äitien vapaamuotoinen keskustelu pienryhmän päätteeksi: poistuimme itse linjoilta ja äidit saivat tutustua toisiinsa. Opimme myös, että ryhmänohjaajien ollessa eri paikoissa, vain toinen voi laulaa – muutoin lopputulos on äänten kakofoniaa.
Syksyllä toteutimme pienryhmät paikan päällä Vauvan Taikassa, turvavälein ja tehostetun hygienian tuella. Äidit ovat olleet kiitollisia mahdollisuudesta lähteä hetkeksi kotoa tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia. Olemme koko
syksyn ajan seuranneet koronatilanteen kehittymistä tietäen,
että meillä on osaamista käynnistää ryhmät etäyhteydellä, mikäli tapaamisrajoitukset sen edellyttävät.

Vauvaleikki-ilta Teamsin välityksellä
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Vauvaleikki-illassa Mirkku Kuivalainen ja Piia Roivainen ”köröttelemässä”.

Olemme olleet mukana Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän
perhevalmennuksissa reilun neljän vuoden ajan. Kevään valmennustauon jälkeen siirryimme syksyllä pitämään etävalmennuksia kerran kuussa, samoin kuin järjestimme aktivoivia
vauvaleikki-iltoja etäyhteydellä. Huomasimme, että niin perhevalmennuksiin kuin vauvaleikki-iltoihinkin osallistui netin
kautta enemmän perheitä, kuin aikaisemmin läsnätapahtumiin. Vuoropuhelua linjoilla oli vähemmän, mutta osallistujia
enemmän – koronarajoitusten poistuessa jatkammekin perinteisiä perhevalmennusiltoja sekä niiden rinnalle luodaan nettivalmennusta.
Hoivaa ja leiki – ohjaajakoulutuksiin osallistui 36 innokasta ammattilaista. Sekä kevään että syksyn koulutus aloitettiin kahdella lähipäivällä Vauvan Taikan tiloissa. Saimme harjoitella yhdessä Hoivaa ja leiki- työskentelyn elementtejä, reflektiivisyyttä, leikkiä ja kokemuksellisuutta. Molempien koulutusten kaksi viimeistä lähipäivää toteutettiin etäyhteydellä:
koulutettavien hieno työskentely välittyi meille kuvattujen videoiden kautta.
Isoin oppi koronavuodesta oli ihmisten kaipuu toistensa läheisyyteen. Äitien ja vauvojen läheisyyden ja ilon kaipuuta
vahvistimme suunnittelemalla vauvaleikkivideon, joka toteutettiin heti 2021 vuoden alussa. Aktivoivia leikkejä voi katsoa
Youtuben kautta, leikkiä ja laulaa mukana, niin vauvan, kuin
hieman isommankin lapsen kanssa.
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Raskausajan ryhmä
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K U VAT: E A S T P R E S S / S E P P O J . S I R K K A

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen
on nyt myös Päijät-Hämeen
rovastikunnan piispa

Jaksamista koetellaan,
epävarmuus kuluttaa
-Päällimmäinen, mitä olen viime viikkoina ja päivinä paljon
pohtinut, liittyy jaksamiseen. Ylipäätään suomalaisten jaksamiseen. Lisäksi piispalle tulee seurakunnista työyhteisöjen jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Myös Helsingin Sanomat uutisoi asiasta maaliskuussa 2021 ’Jaksaminen on nyt koetuksella
ennennäkemättömällä tavalla”. Henkisen tuen ja hoidon tarve ovat kasvaneet yhteiskunnassamme. Jaksamista koetellaan, epävarmuus kuluttaa, suunnitelmien ja ohjeiden jatkuva
muuttuminen syö voimavaroja, painottaa piispa.
-Kyllä se kietoutuu koronapandemiaan, koska tämä on kestänyt niin kauan. Väsyneisyys, turhautuminen, huoli ja alistuminen sekä tietyllä lailla näköalattomuus ja toivottomuus valtaavat alaa. Jaksamista koetellaan, epävarmuus kuluttaa. Jatkuvasti tulee uusia määräyksiä ja ohjeita. Mistä me saamme
voimaa ja mistä löydämme toivon tällaisessa tilanteessa?
-Piispan tärkeimpiä tehtäviä on toivon ja rohkaisun viestin
välittäminen seurakuntiin ja seurakuntien työyhteisöihin, eikä vain kirkon sisälle vaan myös laajemminkin koko hiippakunnan alueelle.
Meillä oli viikonvaihteessa Mikkelissä Karjalan liiton vuotuiset hengelliset päivät ja talvisodan muistotilaisuus. Vuosi sitten ne lykättiin vuodella eteenpäin ja nyt ne jouduttiin pitämään minimissään. Viikonlopun aikana tuli vahvasti mieleeni
se, että meitä edeltäneet sukupolvet ovat joutuneet kohtaamaan monenmoista kulkutautia, epidemiaa ja hätää. Sodan aikana on koettu avuttomuutta ja eletty läpi vaikeuksia, joiden
kestosta ei ole ollut tietoa. Olen miettinyt, miten edelliset sukupolvet oikein jaksoivat.
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Ajattelen, että he luottivat Jumalaan, he luottivat Jumalan
Sanan lupauksiin ja he turvautuivat rukoukseen. He selvisivät,
kun ketään ei jätetty yksin, vaan kannettiin ja autettiin toista.
Kyllä nämä eväät ovat sellaiset, jotka auttavat meitäkin tässä
ajassa. Tällaisia kysymyksiä minulla on viime aikoina mielessäni pyörinyt aika paljon.
Kun tänä päivänä seuraa vaikkapa yleistä mediaa, niin nämä
hengelliset asiat eivät ole kovin näkyvästi esillä.
-Kyllä koronapandemia on pysäyttänyt suomalaisia ja laajemminkin ihmiskuntaa. Puhumme helposti ja kevyesti elämänhallinnasta. Pandemia on havahduttanut siihen, että me emme riitä oman itsemme ja elämämme herraksi. Tarvitaan suurempaa
Herraa isolla alkukirjaimella perimmäiseksi perusturvaksi.
Pandemian aikana ihmisten rukoileminen ja Raamatun lukeminen on lisääntynyt. Seurakunnissa hämmästellään edelleenkin korkeita striimattujen jumalanpalvelusten katsoja- ja
osallistujalukuja. Joka tapauksessa pandemia on pysäyttänyt.
Kirkon jatkuva kysymys on, miten sanoma uskosta ja rakkaudesta tuodaan tähän aikaan ihmisiä koskettavalla tavalla. Että
he löytäisivät uskon Jumalaan ja rakkauden lähimmäisiin. Usko
ja rakkaus kulkevat aina käsi kädessä.
Julkisuudessa nostetaan esille vastakkaisasettelua ja
ristiriitoja painottavat teemat.
-Minä olen surrut sitä, että keskustelu kirkon ympärillä on yksipuolista. Muoti- tai kohuaiheet ovat jatkuvasti esillä. Mutta seurakuntatyön todellisuudessa ne eivät kuitenkaan ole nii-
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”Me emme riitä
oman itsemme ja
elämämme herraksi.
Perusturvaksi tarvitaan
suurempaa Herraa isolla
alkukirjaimella.

HALUSIMME KUULLA PIISPALTA HÄNEN
AJATUKSIAAN JA NÄKEMYKSIÄÄN MONIIN
MEITÄ KANSALAISIA KIINNOSTAVIIN JA
ASKARRUTTAVIINKIN KYSYMYKSIIN.
Sovimme korona-ajan etähaastattelusta ja lähetimme hänelle ennakkoon joukon kysymyksiä. Piispa sekä vastasi että avasi tosi
mielenkiintoisen ja syvällisen vuoropuhelun kirkosta
ja sen tehtävästä. Hän nosti
esiin myös sydämellään olevia ajankohtaisia teemoja.
Ajoittain kuulee ihmisten pohtivan sitä, että kirkko tuntuu etäältä ja ihmiset
kokevat ikään kuin vieraantuneisuutta kirkosta. Kuullaan jopa kritiikkiä siitä, että kirkko olisi sulkeutunut.
Samanaikaisesti ihmisillä
on kuitenkin paljon henkistä ja hengellistäkin epävarmuutta, etsintää ja hätää.
Miten kirkko voisi päästä
lähemmäksi ihan tavallisia
ihmisiä arjessa - ja vastata
tähän ihmisten kohtaamisen tarpeeseen?
Minkälainen visio piispalla on siitä, mitä kirkko on tulevaisuudessa, vaikkapa 10
vuoden kuluttua? Miten se
toimii ihmisten parissa? Ja
missä kirkko kohtaa lähimmäisiä?

Millaisia muutok sia,
kenties mahdollisia uusia toimintamuotoja on
odotettavissa kirkon toimintaan, jossa kirkko olisi lähellä ihmisiä? Joutuuko
kirkko etsimään itselleen,
ja ehkä myös ihmisille, jopa
teennäisiä toimintamuotoja saadakseen ihmisiä kirkon piiriin?
Kun tietyt kirkkoa jakavat teemat ovat kovasti keskiössä, onko vaarana, että hiljainen harmaa
massa -vaikkapa päihdeja mielenterveysongelmista kärsivät tai syrjäytymisuhan alla, osattomuutta kokevat ihmiset, jäävät
tässäkin sivuun ja heidän
kohtaamisen tarpeisiinsa
ei kirkkokaan vastaa?
Miten korona-aika on
vaikuttanut ja jos on, miten se näkyy kirkon toiminnassa, esimerkiksi diakoniatyössä?
Minkälaisia muita, tärkeitä
asioita piispa haluaisi yllä
olevien lisäksi ottaa haastattelussa esiin?
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tä kysymyksiä, jota pyörivät ihmisten mielissä tai näkyvät
seurakunnan arjessa. Kyllä ihmisten peruskysymykset ovat
paljon muuta.
Samalla on harmi, että kohuotsikoiden taakse jää piiloon paljon tärkeätä kirkon perustyötä. Kun ajattelee erityisesti diakoniatyötä, se on herkkää tai sensitiivistä, eikä
niistä asioista voi kovin paljon julkisuudessa kertoa, vaikka toisaalta diakonian tehtävä on antaa ääni äänettömälle hädälle. Jos ihmisten mielikuvat kirkosta ovat vain julkisuudessa käytävän keskustelun varassa, peruskysymykset
jäävät helposti kokonaan piiloon ja ajatellaan, että kirkko
onkin vain kohukysymysten takia täällä olemassa. Tämä
on minusta iso kysymys.
Minkälaisena näen kirkon tulevaisuudessa? Minä ajattelen, että tulevaisuudessa kirkko on entistä tietoisempi
identiteetistään nimenomaan kirkkona, uskon ja rakkauden yhteisönä. Minua on aina viehättänyt vuoden 1937 Oxfordin konferenssin iskulause: ”kirkko olkoon kirkko”.
Kirkko ei saa koskaan unohtaa perustehtäväänsä. Sen
tulee olla ennen kaikkea kirkko ja auttaa ihmisiä kohtaamaan Jumala ja rakastamaan lähimmäistään ja huolehtimaan luomakunnasta. Silloin se täyttää perustehtäväänsä ja voi olla avuksi ja hyödyksi maailmalle.
Kuullaan kritiikkiä siitä, että kirkko olisi sulkeutunut.
-Kysymys kirkon sulkeutumisesta on tärkeä. Helposti käy
niin, että jos kirkkoa kritisoidaan tai sitä vastaan hyökätään, on inhimillistä, että käännytään sisäänpäin ja etsitään pienen sulkeutuneen yhteisön lämpöä. Jos näin käy,
niin silloin kirkko ei toteuta Kristuksen sille antamaa tehtävää. Kirkko on lähetetty tähän maailmaan kehotuksella
’menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni’.
Kirkko on lähetetty maailmaan, ei niin, että käperryttäisiin
sisäänpäin, niin inhimillistä kun se ehkä onkin. Kirkon uuden
strategian nimi on siksi oivallinen: Ovet auki.
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Entä miten kirkko voisi kohdata ihmisiä
vielä nykyistä paremmin?
-Kohtaaminen on kirkon perusasioita eikä sen merkitystä voi liikaa korostaa. Se on kirkon työn ydintä, vaikka nyt korona-aikana
kasvokkain kohtaaminen ei juuri ole ollut mahdollista entiseen tapaan. Ehkä tämä nyt on jo vähän kulunut slogan, mutta kirkon pitäisi entistä enemmän hakeutua sinne missä ihmiset ovat. Kun puhutaan, että kirkon tulee tehdä sitä tai tätä, niin minussa herää aina kysymys, että kuka tai mikä on se kirkko, mistä puhutaan. Kirkolla ja seurakunnalla on oltava kasvot. Ne eivät ole vain piispan
kasvot, samoin seurakunta ei ole vain papin kasvot.
Kyllä meidän pitäisi nähdä jokaisen seurakuntalaisen vastuu. Silloin, kun sanotaan, että kirkon pitäisi olla siellä missä
ihmiset ovat, niin siellähän se kirkko silloin seurakuntalaisten
kautta on. Miten osaisimme varustaa ja rohkaista seurakuntalaisia elämään reilusti kristittyinä arkisessa elämässään? Se
toisi ihan toisella tavalla seurakuntaa, kirkkoa ja sen sanomaa
todelliseksi ihmisten arjessa.
Eivät ihmiset odota kohtaavansa jotain virastoa, organisaatiota tai hallintoa, mikä helposti julkisuudessa kirkosta välittyy. He odottavat löytävänsä kodin, johon voi jäsentyä ja tuntea kuuluvansa. Kotiseurakunta on osuva nimitys. Tähän suuntaan toivoisin seurakuntaelämän kasvavan ja kehittyvän.
Pitäisikö kirkon edustajien puhua asioista
selkeämmin ja rohkeammin?
-Erityisesti kirkon virkaan kutsutuille kuuluu sisäänrakennettuna tehtävänkuvaan myös julkisuus. Piispan yksi keskeinen
tehtävä on olla julkisuudessa sanoittamassa uskon kysymyksiä ja etsimässä sitä toivoa ja rohkeutta, jota tänä aikana tarvitaan. Myös yhteiskunnan arvokysymyksissä on tärkeä kuulla kirkon ääntä. Joskus se merkitsee vastavirtaan kulkemista.
Jos jokin ei ole yleisen mielipiteen mukaista, on helpompi vaieta kuin tuoda kirkon arvopohjasta nouseva näkemys esille. Selkeyttä ja rohkeutta tarvitaan.
Huomaan entistä enemmän kaipaavani yksinkertaista evankeliumin julistusta. Jeesusta meidän ei tarvitse laittaa alennusmyyntiin eikä tehdä mitään markkinatemppuja, eivät ne
kirkkoa auta. Kirkon pitää osata pitää kiinni omasta ydintehtävästä ja luottaa evankeliumin voimaan.
Uudessa testamentissa evankeliumia kuvataan Jumalan
voimana. Tällöin käytetään dynamis-sanaa. Siitä meille on
tullut tuttu sana dynamiitti. Tällainen evankeliumi meillä on!
Meillä on elävä Jumala keskellämme, mutta elääkö tämä perussanoma meissä itsessämme ja olemmeko uskollisia tämän

elävän Jumalan tehtäväksi annolle tässä maailmassa? Minusta nämä ovat olennaisia kysymyksiä, joista meidän pitäisi kirkossa puhua ja ottaa todesta entistä enemmän.
Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että Jeesuksesta on alettu puhua imperfektissä. Tietyissä yhteyksissä se on ihan oikein,
kun esimerkiksi puhutaan Jeesuksen sovitustyöstä Golgatalla.
Mutta oikeasti Jeesuksen aikamuoto on preesens. Hän ei ole
mikään menneisyyden hahmo, vaan elävä Jumala, joka toimii
täällä meidän keskellämme. Välittyykö tämä usko ja Jeesuksen radikaalisuus uskosta ja rakkaudesta meidän kauttamme
tähän maailmaan? Se on se olennaisin asia.
Diakoniatyön merkitys korona-aikana?
-Diakonia on aina ollut uskon ytimessä. Luterilaisuuteen kuuluu vahva uskon ja rakkauden yhteenkuuluvuus. Kysymys mikä minua nyt askarruttaa on, että löydämmekö me syrjään
jääneet ihmiset? Miten tavoitamme sivuun ja marginaaliin jääneet? He, jotka eivät enää pysty edes hakemaan apua. Suomalaisen diakonian uranuurtajan Otto Aarnisalon klassisen määritelmän mukaan diakonian olemukseen kuuluu etsiytyä hädän
ääripäähän ja antaa apua sinne, mihin muu apu ei yllä. Olemmeko me ottaneet tämän riittävän vakavasti?
Diakoniatyö on nyt korona-aikana toiminut todella innovatiivisesti. Olen iloinnut siitä, millä tavalla ihmisiä on pystytty
auttamaan. Esimerkiksi ruoka-avun ja taloudellisen avun tarve sekä yksinäisyys ovat koko ajan lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Paineet diakoniaan ovat suuret. Pitäisi nähdä, missä nyt on se hädän ääripää, mihin muu apu ei yllä, ja onko meidän diakoniamme siellä. Kannan huolta myös diakonian resursseista. Toivon, että seurakunnissa ymmärretään osoittaa
diakoniaan riittävästi voimavaroja.
Olin vaikuttunut siitä, mitä opin vieraillessani
Lahden Diakonialaitoksella
-Ennätin vuosi sitten, muutamaa päivää ennen kuin koronarajoitukset ja poikkeusolot tulivat voimaan, vierailla Lahden Diakonialaitoksella ja tutustua sen toimintaan. Olin hyvin vaikuttunut siitä innovatiivisesta, ennakkoluulottomasta ja verkostoituvasta toiminnasta, jota opin Lahden Diakonialaitokselta.
Juuri sellaista tarvitaan. Siitä jäi paitsi myönteinen mielikuva,
myös iloinen olo siitä, että meillä on tällaisia aktiivisia ja osaavia yhteisöjä kirkossamme. Diakonialaitokset eivät ole kirkon
ulkopuolella, vaikka ne ovat itsenäisiä toimijoita. Ne ovat osa
kirkkoamme ja tekevät todella arvokasta työtä, päättää piispa
mielenkiintoisen haastatteluhetken.

KIRKOLLISKOKOUKSEN 9.5.2019 TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAAN HIIPPAKUNNAT
MUODOSTETAAN JATKOSSA NIIN, ETTÄ NE VASTAAVAT MAAKUNTARAJOJA
Kirkolliskokouksen 9.5.2019 tekemän päätöksen mukaan hiippakunnat muodostetaan jatkossa niin, että
ne vastaavat maakuntarajoja.
Vuoden 2020 alusta alkaen Mikkelin hiippakuntaan
kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat. Muutos edellyttää, että Mikkelin hiippakuntaan siirretään Lahden
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seurakuntayhtymän sekä Asikkalan, Hollolan ja Orimattilan seurakunnat Tampereen hiippakunnasta sekä Pieksämäen seurakunta Kuopion hiippakunnasta.
Samalla Mikkelin hiippakunnasta siirretään Kiteen ja
Tohmajärven seurakunnat Kuopion hiippakuntaan
sekä Joutsan seurakunta Lapuan hiippakuntaan.
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Vuoden aikana minut yllätti erityisesti se joustavauus ja ketteryys, jotka Dilassa tuntuivat olevan osa kaikkien jokapäiväistäkin työtä, sanoo Kiia.

Vuoteni Arvojohtamisen koulussa
TEKSTI: KIIA LEHTINEN

Vietin vuoden 2020 yhteisöharjoittelijana Dilan Arvojohtamisen koulussa. Dila käynnisti Arvojohtamisen koulu -ohjelman
tammikuun alussa 2020. Ohjelman tavoitteena oli lisätä nuorten korkeakoulutettujen osaamista kolmannella sektorilla tehtävän toiminnan johtamisesta ja kehittämistyöstä. Toiseksi tavoitteena oli Dilan toimintojen kehittäminen yhdessä nuorten
kanssa ja heidän osaamisensa hyödyntäminen toimintojen uudistamisessa. Vuosi oli mielestäni onnistunut, sillä pääsin toden totta osaksi Dilakorttelin monipuolisia toimintoja sekä tutustuin kolmannella sektorilla tehtävään johtamis- ja kehittämistyöhön.
Uuden oppimisen teema oli vahvasti läsnä koko vuoden.
Oma tuntemukseni Dilan toiminnasta oli varsin vähäistä ennen saapumistani taloon, joten lähes kaikki oli minulle uutta:
En ollut aiemmin tehnyt töitä järjestökentällä, projektityöskentely oli itselleni lähestulkoon tuntematon sana ja kehittämistyö jotain, mitä en ainakaan uskonut osaavani tehdä. Vuo-
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den aikana muun muassa suunnittelin ja toteutin johtamisteemaisen työpajan, olin mukana työstämässä uusia diakoniapalveluiden hankeavauksia yhdessä diakoniajohtajan kanssa sekä
kokosin säätiön laadunhallintaan liittyviä asiakirjoja yhtenäiseksi paketiksi. Vaihtelevuutta ei totisesti vuoden aikana tehtävistäni puuttunut, ja siitä olen erittäin iloinen.
Vuoden aikana minut yllätti erityisesti se joustavuus ja ketteryys, jotka Dilassa tuntuivat olevan osa kaikkien jokapäiväistäkin työtä. Kun esimerkiksi koronapandemian takia Suomessakin otettiin käyttöön laajoja rajoituksia maaliskuusta 2020
alkaen, Dilassa ihmiset alkoivat heti miettiä vaihtoehtoisia tapoja kohdata ja ilahduttaa ihmisiä. Yleisesti ottaen ihastuin dilalaisten tapaan ja asenteeseen tehdä ja johtaa työtä.
Arvojohtamisen koulussa vietetty vuoteni antoi minulle paljon. Sain luottamusta omiin kykyihini, itsevarmuutta, käytännön kokemusta kolmannella sektorilla työskentelystä ja mikä
tärkeintä - valtavasti hyviä kokemuksia sekä muistoja.
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Walkers Lahden työntekijöitä ja vapaaehtoisia iloisissa avajaistunnelmissa 7.5.2021!

Walkers Lahti starttasi
toimintansa 7.5.2021!
Lahden Diakonialaitos käynnisti vuonna 2020 yhteistyöneuvottelut Aseman Lapset ry:n ja Lahden kaupungin kanssa
Walkers toiminnan aloittamiseksi Lahdessa. Walkers-toiminta
on Aseman Lapset ry:n toimesta kehitetty nuorisotyön muoto, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan
aikaan ja läsnäoloon. Walkersin perustamiseen vaaditaan yhteistyösopimus Aseman Lasten kanssa.
Walkers Lahden alkusysäyksenä toimi DILAssa havaittu huoli lahtelaisten nuorten hyvinvoinnista. Nuorten koulutus- ja työelämästä syrjään jääminen ja päihteiden käyttö
ovat Lahdessa tilastojen mukaan korkealla tasolla. Lisäksi
kouluterveyskyselyn mukaan lahtelaiset nuoret ovat yksinäisimpiä kaikissa ikäluokissa. DILA aloitti jo vuonna 2019 nuorten työpajatoiminnan ja Walkers-toiminnan rantauttaminen
Lahteen oli luonteva jatko monipuolistaa DILAn nuorille tar-

Kuvassa vasemmalta:Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Dilan toimitusjohtaja
Tiina Mäkelä, diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen ja Aseman Lapset ry:n
toiminnanjohtaja Christian Wentzel.
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joamaa tukea.
Walkerseissa toimitaan matalan kynnyksen periaatteella:
mukaan ovat tervetulleita kaikki nuoret taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta. Walkers-toiminta on tarkoitettu pääasiassa alle 18-vuotiaille. Walkers Lahden kohtaamispaikka sijaitsee aivan Lahden ydinkeskustassa, Trion kupeessa, osoitteessa Vesijärvenkatu 20.
Walkers Lahden avajaiset toteutettiin voimassa olevien koronavirusepidemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten puitteissa: tilaisuuden avasivat DILAn toimitusjohtaja Tiina Mäkelä ja diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen. Avajaispuheen
piti Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Aseman Lasten
puheenvuoron käytti toiminnanjohtaja Christian Wentzel. Avajaistilaisuudessa myös allekirjoitettiin DILAn ja Aseman Lasten yhteistyösopimus ja tilaisuus videoitiin.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen kirjoitti ensimmäisten joukossa Lahden
Walkersin vieraskirjaan ja totesi avajaispuheessaan, että ”Lahtelaiset nuoret jos
ketkä tarvitsevat ja ansaitsevat tukea”. Tähän tarpeeseen Walkers vastaa jatkossa
aivan Lahden ydinkeskustassa.
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Dilakortteli on kaikenikäisten
osallisuus- ja yhteisökortteli
Dilakorttelissa jokaisella on mahdollisuus päästä mukaan yhteisöön ja jokaisella on mahdollisuus tehdä sitä, missä on hyvä.
Dilakorttelissa työskentelee noin sata ihmistä – mutta vapaaehtoisia onkin sitten jo yli 350! Vapaaehtoisemme auttavat pikkulapsiperheitä arjen haasteissa, toimivat nuorten mentoreina, ilahduttavat ikäihmisiä KotiKummeina – ja tukevat esimerkiksi maahanmuuttajanaisten kotoutumista.
Dilakorttelissa tuen tarve ei ole myöskään este vapaaehtoisena toimimiseen: tuettu vapaaehtoistoiminta mahdollistaa vapaaehtoisuuden haastavassakin elämäntilanteessa. Parhaimmillaan vapaaehtoisuus ehkäisee yksinäisyyttä
ja lisää yhteisöllisyyttä; Dilakorttelin toiminta on monen ihmisen elämässä ilon aihe ja yksi vapaaehtoisemme onkin oivallisesti sanonut, että ”nyt minusta tuntuu, että kuulunkin
tähän yhteiskuntaan!”.
Korttelissa myös asutaan: Betel-kodissa ja Tammipuiston
senioriasunnoissa Sibeliuksenkadulla asuu viitisenkymmentä ikäihmistä. Tehostetussa palveluasumisessa Betel-kodissa ikäihmiset saavat ympärivuorokautista hoivaa. Tammipuiston seniorit asuvat itsenäisemmin, mutta muun muassa ruokailevat Ravintola Kivessä Sibeliuksenkatu 6 katutasossa. Vapaaehtoisemme ja yhteisö- ja kortteliohjaajamme ilahduttavat
Dilakorttelin asukkaita säännöllisillä virikepiireillä, konserteilla
ja muulla yhdessä tekemisellä. Pappi ja kanttori seurakunnas-

ta järjestävät kerran kuussa messun, johon asukkailla on mahdollisuus osallistua. Osa Dilakorttelin toimintaa ovat myös Marie-koti ja Teemulan päiväkoti, vaikka ne sijaitsevat Teemuntalossa, parin kilometrin päässä keskustakorttelista.
Ehdoton rikkaus korttelissamme on eri-ikäisten ihmisten mahdollisuus kohdata toisensa. Nuorten sote-työpaja Stoorin nuoret
ohjaavat tapahtumia ikäihmisille, askartelevat ikäihmisiä ilahduttavaa taidetta ja esimerkiksi osallistuvat ikäihmisten kanssa ulkoiluun. Samalla nuoret pääsevät tutustumaan sosiaali- ja terveysalan ammatteihin ja työtehtäviin – 85 % stoorilaisista onkin tähän mennessä jatkanut työpajajakson jälkeen sote-, kasvatus- tai
ohjausalan opintoihin. Jatkossa kortteli toimii myös kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaiden toimintaympäristönä.
Dilakortteli on myös työvaltainen oppimisympäristö. Yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa olemme mallintaneet
kortteliamme sosionomien ja sairaanhoitajien työvaltaiseksi
oppimisympäristöksi. Myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä yliopiston pro gradu -tutkielmia tehdään ahkerasti korttelin eri toiminnoista – samalla saamme ajantasaista palautetta ja tietoa korttelin toiminnasta. Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksen kanssa puolestaan toteutamme työvaltaisen oppimisen opintopolkuja toisen asteen opiskelijoille
kuten lähihoitajaopiskelijoille ja nuoriso- ja yhteisöohjauksen
opiskelijoille.

Antti on yksi Dilakorttelin 350:sta aktiivisesta vapaaehtoisesta.
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SENIORITALO
Ikäihmisten asumispalvelut
• Tammipuiston senioriasunnot kerrokset 6–8
• Betel-koti kerrokset 2–5

LÄÄKÄRITALO
Mehiläinen
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OPISKELIJATALO
Koulutuspalvelut
Suomen Diakoniaopisto Oy

DIAKONIATALO
Työllisyyspalvelut
Osallisuustoiminta
Hyvinvointipalvelut
Vapaaehtoistoiminta
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Diakoniatalon toiminnot
Työllisyyspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Nuorten sote-työpaja Stoori: valmentaa alle 29-vuotiaita
päijäthämäläisiä nuoria kohti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja
ohjausalan opiskelu- ja työelämää

Vauvan Taika: tukee odottavia äitejä ja vauvaperheitä
vuorovaikutustyön ja vertaistuen keinoin

Tulevaisuusvalmennus: tukee työpajajakson jälkeen nuoren
tulevaisuuspolkua

Hoivaa ja leiki -koulutukset: kouluttaa ammattilaisia
HoiLei -menetelmän soveltamiseen

Kuntouttava työtoiminta: päijäthämäläisille, työelämän ulkopuolella oleville kuntoutumisvaiheen asiakkaille
Valmentava työkokeilu: alle 29-vuotiaille nuorille pilotoitavaa
työelämävalmiuksia tukevaa toimintaa
ASKELMAT-osallisuuspolku: mahdollistaa alle 29-vuotiaiden
nuorten poluttumista Dilakorttelin osallisuus- ja työllisyyspalveluihin

Vapaaehtoistoiminta
Särö -vapaaehtoistoiminta: tukee arjessa pikkulapsiperheitä vapaaehtoistoiminnan keinoin sekä koordinoi 1+1
-mentoritoimintaa alle 29-vuotiaille nuorille
KotiKummit: koordinoi kotihoidon asiakkaana olevien
ikäihmisten vapaaehtoistoimintaa

Osallisuustoiminta
Kotoa kotiin ja Arjen apu: tarjoaa maahanmuuttajataustaisille kototutumisen tukea vapaaehtoistoiminnan
keinoin
Yhteisökärpänen: kehittää ja pilotoi yhdessä Kärpäsen ja
Metsäkankaan alueen asukkaiden kanssa osallisuus- ja yhteisötoimintaa
Tukea vapaaehtoisuuteen: mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden vapaaehtoisuutta ja kehittää kansalaistalotoimintaa Dilakorttelissa
Yhteisö- ja kortteliohjaus: yhteisö- ja kortteliohjaajat koordinoivat Dilakorttelin yhteisö- ja osallisuustoimintoja kuten paikallisten yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia Dilapisteitä, ikäihmisten Ainon tupa -toimintaa, senioreiden virikepiirejä, Ilmaista puotia, OloDilaa sekä Arvo-kärryn kohtaamistoimintaa
Walkers Lahti: Walkers kohtaa Lahden ydinkeskustassa (Vesijärvenkatu 20) 13-17 -vuotiaita nuoria ja tekee jalkautuvaa
nuorisotyötä
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TEEMUNTALO

• Päiväkoti Teemula
• Marie-koti
ovat toiminnallisesti osa Dilakorttelia
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Diakoniapalvelut laajenivat ja
monipuolistuivat vuonna 2020
Vuosi 2020 oli vilkasta kehittämisen aikaa diakoniapalveluissa.
Henkilöstömäärämme kasvoi yli kahteenkymmeneen ja saimme joukkoomme
mukaan upeita uusia ammattilaisia sekä koko joukon vapaaehtoisia.

DILAssa käynnistyi vuonna 2020
Arjen apu -toiminta, jolla mm.
tuetaan maahanmuuttajien
kotoutumista vapaaehtoistoiminnan keinoin.
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Vuonna 2020 teimme erityisen vilkasta yhteistyötä Lahden
kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston kanssa. Ensimmäinen yhteistyöavaus liittyi Kärpäsen kaupunginosaan
ja yhteisö- ja osallisuustyön kehittämiseen alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhteisökärpänen -hanke alkoi 1.8.2020 ja syksyn aikana sen toimesta kehitetyt ryhmätoiminnot olivat valtava menestys Kärpäsen alueella. Vuonna 2020 kävimme myös tuloksekkaat yhteistyöneuvottelut
kaupungin kanssa Walkers-toiminnan käynnistämiseksi Lahdessa ja neuvottelujen päätteeksi pääsimme aloittamaan
1.1.2021 Walkers Lahti -toiminnan Vesijärvenkadulla.
Lahden kaupunki on valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 – yhteistyö DILAn ja Ympäristöpääkaupunki ohjelman sekä Kestävä Lahti -säätiön kanssa alkoi kuitenkin jo
syksyllä 2020. Saimme ohjelmalta rahoituksen pilotoida Kestävän kehityksen nuorten työpajan toimintamallia Dilakorttelissa 1.8.-31.12.2020. Syksyn aikana useita nuoria osallistui
yhteiskehittämisen prosessiin ja sen tuloksena syntyi ”Keke-työkirja”, joka on työkalu kestävän kehityksen teemojen
työstämiseen nuorten parissa. Työkirja julkaistiin kirjana ja
sähköisenä tuotoksena ja sitä voi hyödyntää kuka tahansa
nuorten parissa työskentelevä ammattilainen.

DILA käynnisti elokuussa Yhteisökärpänen -toiminnan yhteistyössä Lahden
kaupungin kanssa. Yhteisökärpäsen myötä Kärpänen sai myös oman Arvokärryn, jonka avulla kohdataan alueen asukkaita.

Vuonna 2020 starttasi myös Arjen apu -hanke, joka on
LAB-ammattikorkeakoulun koordinoima AMIF-rahoitteinen
hanke. DILAn ja LAB:n lisäksi hankkeessa toimii Sylvia-koti
yhdistys ry. Tavoitteena on maahanmuuttajien kotoutumisen
edistäminen muun muassa vapaaehtoisuuden keinoin.
Vuodenvaihde 2020–2021 oli innostava diakoniapalveluissa, sillä vuoden vaihtumisen jälkeen korttelin toiminta laajeni kattamaan myös kuntouttavan työtoiminnan ja käynnistyi selvitys nuorten asumispalveluiden kehittämiseksi Dilakortteliin. Lisäksi DILA ja Helsingin Diakonissalaitos käynnistivät yhteisen Vamos – Lahden miehiä hankkeen ESR-rahoituksella.

Yhteisökärpänen -toiminta on mahdollistanut Kärpäsen alueen asukkaiden
yhteisölliset kohtaamiset.

Teemula
Vuoden 2020 aikana toteutettiin kampanja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.
Kampanja sisälsi mm. bussimainontaa ja videomateriaalia.
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Dilakorttelin toiminnoilla
vahvistetaan ihmisten
osallisuutta monin eri tavoin
Stoori ja tulevaisuusvalmennus auttavat nuoria löytämään
oman opiskelu- ja työelämäpolun
Stoori aloitti toimintansa osana Dilakorttelia elokuussa 2019.
Stoori on tarkoitettu päijäthämäläisille alle 29-vuotiaille työja koulutuselämän ulkopuolella oleville nuorille, jotka ovat
kiinnostuneita sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai ohjausalasta.
Stoorissa nuoret pääsevät tutustumaan näiden alojen työtehtäviin aidoissa asiakastilanteissa erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Tutustumisen jälkeen nuori voi päättää haluaako hän tehdä työtä tulevaisuudessa näillä aloilla. Lisäksi
nuoret saavat valmennusta jatkopolkujen löytämiseksi kohti työelämää. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Stoorissa
oli yhteensä 18 nuorta, joista 85 % jatkopoluttui opiskelemaan
alaa joko ammattikouluun, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
Korona vaikutti myös Stoorin toimintaan, kuten koko nuorten
työpajakenttään Suomessa. Kevään 2020 aikana työpajatoimintaa järjestettiin verkossa Teamsin välityksellä kehitetyn

verkkovalmennuksen muodossa. Verkkovalmennuksessa käsiteltiin sosiaalisen vahvistumisen teemoja ja hiottiin nuorten
työnhakutaitoja. Lisäksi Stoorille luotiin oma Discord -alusta,
joka mahdollisti nuorten välisen yhteydenpidon ja verkkovalmennuksen tehtävien suorittamisen. Verkkovalmennus osoittautui hyvin soveltuvaksi työmuodoksi erityisesti niille nuorille, jotka ovat ujompia ja hiljaisempia.
Elokuussa 2020 käynnistettiin Stoorin yhteydessä uudenlainen tulevaisuusvalmennus toiminta, jonka tavoitteena on ohjata ja tukea Stoorista lähteviä nuoria opinnoissa puolen vuoden ajan työpajajakson päättymisen jälkeen. Tulevaisuusvalmennuksen kehittämisen mahdollistaa Osuuskunta Tradekan myöntämä avustus. Tarkoituksena on, että valmennuksen
avulla nuori saa vahvaa tukea tavoitteensa eteenpäin viemisessä ja kiinnittymisessä opiskeluihin ja työelämään. Jokaisen
nuoren kohdalla tuki räätälöidään yksilöllisesti ja nuoren tarpeiden mukaan. Tavoitteena on rakentaa tulevaisuusvalmennus kiinteäksi osaksi Stoorin toimintaa.

Stoori antoi tarvittavaa apua asiassa kuin asiassa ja todella paljon rohkasua, että sovin ihmisten kanssa
tehtävään työhön omana ittenäni. Stoorista etenin töihin Lahden Diakonialaitoksen aloittamaan Walkersiin ja työn ohella opiskelen oppisopimuksella nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, kertoo Teemu Kotilainen.

32

VUOSIKIRJA 2020

LAHDEN DIAKONIALAITOS

ne

Stoorin olohuo

Kestävän kehityksen työpajalla lisättiin nuorten
uskoa tulevaisuuteen
Keke-paja on Kestävän kehityksen työpaja, jonka toimintamalli kehitettiin osana Lahden Ympäristöpääkaupunki 2021-henketta vuoden 2020
syksyn aikana. Keke-pajan kohderyhmänä olivat
alle 29-vuotiaat lahtelaiset nuoret, jotka tulevat
työkokeiluun, työharjoitteluun ja toimimaan vapaaehtoisena Dilakorttelissa. Kekeläisten mukaan paja luo uutta ymmärrystä ja tuo kestävän
kehityksen arkisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi. Keke-paja pyrkiikin tiedostamisen lisäämiseen yhteiskunnan tutkimisen, avustustyön,
luovan toiminnan, vaikuttamistyön kautta. Se
pyrkii tekemään hyvää ja kannustaa uskomaan
tulevaisuuteen.
Yhteisökärpänen vahvistaa Kärpäsen
kaupunginosan koheesiota
Yhteisökärpänen on syksyn 2020 aikana käynnistynyt Dilan ja Lahden kaupungin yhteinen
kehittämishanke, jossa kokeillaan erilaisia osallisuutta lisääviä ja yksinäisyyttä vähentäviä toimintoja Kärpäsen asuinalueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden hyvinvointia
ja toimijuutta. Toiminta on tarkoitettu kaikille
Kärpäsen alueen asukkaille. Erilaisiin toimintoihin osallistuu viikoittain noin 70–80 alueen asukasta.

Keke-pajan Keke-kahvit

Janica Rantamaa löysi mukaan Tukea vapaaehtoisuuteen-hankkeen kautta. Hän tekee monenlaisia taideprojekteja Dilakorttelissa. Janican taidetta on nähty Betelissä, Walkersilla ja seuraavaksi
Kärpäsen yhteisötaideteoksessa.

Yhteisökärpänen -hankkeessa on käynnistetty
useita uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja Kärpäsen alueelle; Nuorten aikuisten Korttelikahvila toimii kohtaamispaikkana Kärpäsen alueen
nuorille aikuisille. Korttelikahvilassa jutellaan,
kokkaillaan, pelaillaan erilaisia lauta- ja korttipelejä sekä vietetään aikaa yhdessä. Toiminnan
tavoitteena on vähentää nuorten aikuisten yksinäisyyttä alueella. Koko kansan Korttelikahvilassa voivat kohdata toisiaan eri-ikäiset alueen
asukkaat. Kahvilassa on laulettu yhteislauluja,
tehty käsitöitä ja keskusteltu erityisherkkyydestä. Toimintaan osallistuu viikoittain noin 30 kävijää.
Leikkikenttätreffit puolestaan kokoaa kerran viikossa pienten lasten perheet leikkimään yhdessä ja saamaan keskusteluseuraa sekä vertaistukea muilta vanhemmilta. Treffien tavoitteena on
mahdollistaa samassa elämäntilanteessa olevien perheiden tutustuminen toisiinsa ja jakaa
arjen iloja sekä haasteita vertaistuen avulla. Yhteisövalmennuksen pienryhmässä keskitytään
omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamiseen ja pyritään synnyttämään alueelle lisää
toimintaa. Lisäksi alueella toimii Oma aika -ryhmä, joka tarjoaa lapsiperheiden vanhemmille
kiireetöntä aikaa muiden vanhempien seurassa
samalla, kun lastenhoitajat huolehtivat perheen
pienimmistä. Tavoitteena on tukea vanhempien
jaksamista ja löytää uusia, samassa elämäntilanteessa olevia ystäviä.

Leikkikenttätreffit hiekkalaatikolla
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Dilakorttelin moninaiset ryhmät mahdollistavat
eri ikäisten ihmisten kohtaamisen

Virikepiirissä Tammipuiston senioriasuntojen ikäihmisille järjestetään toimintaa
kahdesti viikossa yhdessä Stoorin työpajanuorten ja Dilakorttelissa harjoittelevien opiskelijoiden kanssa. Piirissä ohjataan erilaisia tuokioita liittyen esimerkiksi
muistin virkistämiseen niistä teemoista, jotka kumpuavat ikäihmisten omista
toiveista.

”Virikepiirit ovat merkinneet meille todella paljon. Tiistaita ja perjantaita odottaa aina kovasti. Karanteenin aikana tuomanne pelit ja tehtävät olivat paras
juttu.” (Asta Vesikko, Hilkka Kempas)

TEKEVÄ! -ryhmä on avoin ryhmä
kaikille käsitöistä ja hyvän tekemisestä/vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Ryhmässä tehdään käsitöitä
hyvään tarkoitukseen ja ihmisten
ilahduttamiseen. Tekeminen voi olla
esimerkiksi tuttinauhoja ensi- ja turvakoteihin, villasukkia ikäihmisille,
lohtuhuiveja läheisensä menettäneille tai kortteja yksinäisille.

Dilapisteelle voi pysähtyä vaihtamaan kuulumiset ja hörppäämään
kupin kahvia kauppa- tai apteekkikäynnin yhteydessä. Dilapisteiden
tarkoituksena on mahdollistaa
sosiaalista kanssakäymistä ja
ennaltaehkäistä etenkin ikäihmisten
kokemaa yksinäisyyttä. Dilapisteet
kokoontuvat tiistaisin Ilves Apteekilla
ja torstaisin K-Market Kartanolla.

Ainon Tupa on Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen ja Dilan yhteistyönä järjestämä kotona asuville ikäihmisille tarkoitettu kohtaamispaikka Dilakorttelissa.
Tuvalla työpajanuoret ja työntekijät ovat paikalla tarjoamassa juttuseuraa ja
ohjattua toimintaa. Tarkoituksena on tarjota ikäihmisille lämminhenkinen paikka, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa kuulumisia ennestään tuttujen
ihmisten kanssa.

Buusteri on 15–29 -vuotiaille nuorille suunnattu nuorisotilamainen kohtaamispaikka, johon voi vapaasti tulla ja lähteä sen aukioloaikojen puitteissa. Busterissa
kahvitellaan, pelaillaan ja siellä voi myös vetää ohjattua toimintaa! Buusteri on
myös hyvä alusta vapaaehtoistoiminnalle sekä opiskelijoille suorittaa harjoitteluita ja projekteja.

OloDila on vapaamuotoinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon kuka
tahansa voi tulla viettämään aikaa ja kohtaamaan toisia ihmisiä kahvikupin ja
vaikkapa lautapelien ääressä.
DigiDilassa kokoontuu kaikenikäisille avoin pien-digitaitoryhmä, jossa
keskitytään tablettien käytön opetteluun. Jokainen tapaaminen räätälöidään
mahdollisuuksien mukaan kaikille osallistujille sopivaksi ja eri kerroilla käsitellään eri teemoja.

Korona-aika on muuttanut kaikkia Dilakorttelin ryhmätoimintoja ja osa toiminnoista on ollut myös koronan vuoksi tauolla pandemian hankalimpina aikoina. Toimintoja on toteutettu mahdollisuuksien mukaan myös ulkona sään salliessa ja turvavälein. Dilapisteiden kohtaamisia on jatkettu ulkona Arvo-kärryn kanssa kulkien. Kärry on ollut tuttu näky Ilves-apteekin ja K-Market Kartanon
kulmilla ja sen ympärillä on juotu kahvia ja tarjottu juttuseuraa sitä kaipaaville, hygieniaohjeita noudattaen. Ihmiset ovat olleet entistä enemmän kohtaamisen ja juttuseuran tarpeessa korona-aikana. Osa toiminnoista on siirretty myös digitaalisiksi. OloDila on
toiminut Discordin verkkoalustalla ja kokoontunut mikrofonien äärellä 1–2 kertaa viikossa mm. erilaisten selainpelien, musavisojen
ja sanaleikkien muodossa. Poikkeustila onkin tuonut uusia näkökulmia työskentelyyn ja antanut uusia työkaluja, joita voidaan jatkojalostaa myös normaalin arjen palautuessa.
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Päijät-Hämeen
Hyvinvointiyhtymän
toimitusjohtaja
Marina Erhola:

Päijät-Häme on sotessa
edelläkävijäorganisaatio
Marina Erhola on nähnyt terveydenhuoltojärjestelmän maaseutupaikkakunnan
terveyskeskuksen johtajana, monissa kansainvälisissä työtehtävissä, THL:n ylijohtajana ja
nykyisin PHHYKYn toimitusjohtajana, mutta myös oman sairastumisensa kautta.
-Ensimmäinen johtajapaikkani oli Kanta-Hämeessä Lammi-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän johtavan lääkärin tehtävä. Johdin siis käytännössä pientä terveyskeskusta. Tehtävä oli minulle varsinainen johtamisen oppikoulu ja sitä
kautta maaseutu ja syrjäseutujen tarpeet alkoivat kiinnostaa.
Ei niitä ymmärrä, jos katsoo vain pääkaupunkiseudun näkökulmasta. Pitää mennä käytännön työn tasolle, että saa perspektiiviä. Johtaja ei voi katsoa vain ylhäältä kaukaa.
Mitä on olla potilas ja nähdä potilastyö hoidettavana?
-Kun vakava sairaus osuu omalle kohdalle, se pysäyttää paitsi sairastuneen ihmisen, niin myös läheiset. Olen keuhkolääkäri koulutukseltani. Sairastuin vakavaan keuhkosairauteen, jota
oli todella vaikea diagnosoida. Jouduin vuoden aikana 9 kertaa
hengityskoneeseen ja olin 11 kertaa tehohoidossa.
Lääkäri oli kieltänyt minua lentämästä, mutta lensin kuitenkin. Olin Luostolla työmatkalla, kun tuli jälleen hengenahdistus. Minua tultiin pelastamaan helikopterin kanssa. Heräsin
kolmen päivän päästä Hämeenlinnassa ja mietin, mitä oli tapahtunut, kuvaa Marina Erhola sairautensa monia vaiheita.
Minulla on ollut varmaan nuoresta asti taipumus astmaan,
mutta vuonna 2012 sairastuin hyvin hankalasti diagnosoitavaan keuhkosairauteen. Jouduin olemaan poissa töistä paljon
ja sairaalassakin. Näytti siltä, että työkyky on niin vakavasti
uhattuna, että lopulta hoitavat tahot kehottivat pidempään
töistä poissaoloon.
Vaikeasti diagnosoitava sairaus selvisi lopulta Tampereen
ylipistollisessa sairaalassa. Ja kun se diagnoosi selvisi, kuntoutuminen ja paluu työelämään onnistuivat hyvin. Ei se keuhkosairaus kuitenkaan mihinkään katoa, se seuraa loppuelämän.
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Joudun edelleenkin muutaman kerran vuodessa akuutisti sairaalahoitoon, eli ei ihan samalla lailla voi elää kuin ennen. Mutta olen oppinut pärjäämään sairauteni kanssa. Nyt olen niin
hyvässä kunnossa, että tätä mielenkiintoista työtä olen pystynyt oikein hyvin tekemään.
Marina Erhola toteaa olleensa useassa sairaalassa ja useampaan kertaan tehohoidossa. Hän sanoo oppineensa luottamaan suomalaiseen palvelujärjestelmään sekä kokonaisuudessaan ja kokemusperäisesti erityisesti ensihoitoon.
-Kun olin sairaalassa, kuulin erilaisia potilaskertomuksia
muilta potilailta, jotka eivät tienneet minun lääkäritaustaani. Aika paljon oppi siitä, kun kuunteli muita potilaita ja vertaisia. Oman kokemuksen kautta on syntynyt kiitollisuus, että
on saanut hyvää hoitoa ja luottamuksen tähän palvelujärjestelmään. Se toimii oikein hyvin, varsinkin kiireellisissä tapauksissa, mutta ei-kiireellisissä on ollut aika paljon ongelmia. Kiitollisuus ja luottamus järjestelmään ovat ehdottomasti päällimmäisenä.
Nöyrtyminen elämän ja sairauden edessä on hyväksi
- Elimme hyvin vaikeita vuosia sairastaessani samaan aikaan,
kun nuorin neljästä aikuisesta lapsestani sairastui vakavaan
päihderiippuvuuteen ja käytti huumeita.
Mikä on maanpäällinen helvetti? Se, että katsot vierestä oman
lapsesi hidasta itsemurhaa, kun hän katoaa huumeiden narkkimaahan. Samalla sydänalassa tikittää pelko siitä, kumpi ehtii ensin: sairaudentunto vai kuolema. Sanat ovat Marina Erholan ja lausuttu Maarit Tastulan kohtaamisia ohjelmassa otsikolla: Kuinka katosin narkkimaahan? Äidin ja pojan helvetti
maan päällä.

LAHDEN DIAKONIALAITOS

Marina Erholan ja poikansa Aslakin keskusteluohjelma huuMuutamia keskeisiä muutoksia tulee eli Heinola ja Sysmä siirmeriippuvuudesta ja siitä selviämisestä sai viime vuonna Raittyvät saman järjestämisvastuun toimijan alle. Hallintomallitiuden ystävät ry:n raittiustekotunnustuksen. Flinkkilän ja Tashan muuttuu kokonaisuudessaan, kun tulevat aluevaltuusto
tulan ohjelma palkittiin rohkeasta ja avoimesta tavasta käsija aluehallitus. Siirrytään epäsuorasta demokratiasta suoraan
tellä arkaa päihdeaihetta vanhemman ja lapsen välillä.
demokratiaan eli alueen päättäjät valitsevat itse sekä aluevalMarina Erhola sanoo tv-ohjelman olleen heille tärkeä, kostuutetut että aluehallituksen. Se on aika suuri muutos. Tämän
ka päihteet ovat yhä useammalle nuorelle ongelma, josta kantyyppistä hallinnollista ratkaisua ei ole Suomessa vielä misnattaa ja pitää puhua. Ja tehdä kaikki mahdollinen, ettei kesään asiassa. Pelastuslaitos siirtyy saman organisaation vastään menetetä päihteiden vuoksi. Hän pitää tärkeänä, että jotuulle. Se ei ole lukujen perusteella kovin suuri muutos, mutta
kainen päihderiippuvainen lapsi, nuori, vanhempi tai omaisen
asiakokonaisuus on hyvin tärkeä ja siihenkin on työtä jo tehty.
päihderiippuvaisuudesta kärsivä jaksaisi uskoa, että aina on
Keskeinen muutoshan on se, että itse asiassa pääosa Päitoivoa kohti parempaa elämää.
jät-Hämeen rahoituksesta tulee kunnilta, mutta kunnillehan
-Ne olivat tietenkin raskaita vuosia, kun poikani oli tavattotulee valtion osuuksia ja verotuloja. Jatkossa hyvinvointialueiman huonossa kunnossa. Eikä mikään tuntunut auttavan, vaikden rahoitus tulee suoraan veropohjasta, eli valtiolta. Se on
ka kuinka yritti hoitoa järjestellä. Se oli myös sillä tavalla nöyrse hyvinkin suuri muutos. Kun rahoitus siirtyy valtiolle, niin
tymisen paikka, kun joutui itsellensä myöntämään, ettei, vaikvaltion ohjaus lisääntyy ja sosiaali-ja terveysministeriö sekä
ka kuinka haluaisi, pysty häntä siinä sairaudessa ratkaisevasvaltiovarainministeriö ja sisäasiainministeriö ohjaavat näitä
ti auttamaan.
alueorganisaatioita säännöllisesti. Organisaatiota, johtamisia
-Nyt hän on täysin raitis. Hän selvisi kuoleman porteilta hyja johtamisvastuita sekä organisaatiorakennetta tarkistellaan
vään elämään. Se matka opetti todella paljon elämästä, ihmiPäijät-Hämeessäkin sitten tarpeen mukaan.
sistä ja omasta voimattomuudesta seTuoko se mahdollisesti muutoksia yhkä nöyryydestä. Elämässä on asioita,
teistyölle kolmannen sektorin kanssa?
joille ei vaan voi mitään, vaikka kuin-Päijät-Hämeessä on aika paljon ykka yrittäisi.
sityistä palvelun tuotantoa ja paljon
”Päijät-Hämeessä
on
aika
-Vasta, kun poikani itse sai sen saitehdään yhteistyötä järjestöjen kansrauden tunnon ja haki sen jälkeen
paljon yksityistä palvelun
sa. Meillä on nyt kaikesta palvelunapua, hän on toipunut ja voi varsin
tuotannosta, kun lasketaan yhteen
tuotantoa ja paljon tehdään
hyvin. Itse asiassa tätä haastattelua
perusterveydenhuolto, sosiaalipalveedeltävänä yönä hän oli pienen, nellut ja erikoissairaanhoito, noin 23 proyhteistyötä järjestöjen
jä ja puoli kuukautta vanhan poikansa
senttia jo muiden kuin yhtymän omaa
kanssa luonani yötä, sanoo Marina Ertuottamaa palvelutuotantoa. Meillä
kanssa.
hola selvästikin onnellisena.
on vahva strateginen monituottajuus
, on ollut jo useamman vuoden. En usSodan jälkeinen vaikenemisen
ko, että siihen tulee kovin suuria muutoksia, mutta tulee tietyskulttuuri näkyy vieläkin
ti valtakunnallisesti yhtenäinen rakenne ja ohjausta siihenkin
kokonaisuuteen. Toivon, että pystytään tekemään järjestöyhHän päättää koskettavan huumekertomuksen toteamalla, etteistyötä vielä entistä paremmin. Yksityisten palvelun tuottajitä koska ongelma on laaja ja pahentunut, hän on ajatellut pitää
en kanssa on aika vahvat yhteistyösuunnitelmat. Ja sehän on jo
osaltaan tällaista toivon sanomaa yllä.
osa meidän nykyistä palvelutuotantoa erityisesti vanhuspal-Olen saanut ohjelmasta valtavan määrän palautetta monilta
veluissa ja sosiaalipalveluissa.
vanhemmilta, omaisilta ja muilta henkilöiltä, joiden perheissä on
joko ollut tai on samanlaisia tilanteita. Se tavallaan vahvisti sen
Lopuksi ajatuksia Dilasta…
näkemyksen, että nuorten päihteiden ja huumeiden käyttö on tämän ajan erittäin vakava ongelma ja aiheuttaa suunnatonta ah-Minä olen paljasjalkainen lahtelainen, olen lähtenyt täältä 37
distusta perheissä ja koko yhteiskunnassa. Suomalaisessa yhteisvuotta sitten ja palannut nyt työn myötä. Kyllähän Dila, Diakunnassahan näkyy vieläkin sodan jälkeinen vaikenemisen kultkonialaitos tai Diakoniasäätiö, niin kuin sitä nuoruudessa olin
tuuri. Kaikista vaikeista asioista ei vieläkään rohjeta puhua, jolloin
tottunut kutsumaan, on oleellinen osa kaupunkia. Jotenkin josne helposti siirtyvät sukupolvisesti.
sain vaiheessa hämmästyin, kun ymmärsin, että eihän diakonissa- tai diakonialaitoksia ole kaikissa Suomen kaupungeissa.
Kun ajattelen sinun työtäsi ja aikataulujasi, rohkenenko kysyä,
Arvostan suuresti sitä työtä ja erityisesti arvopohjaa, joka Dijääkö harrastuksille aikaa?
lan taustana on.
-Kävimme vastikään tutustumassa Dilaan. Vakuutuin siitä,
Marina Erhola naurahtaa…’Perhe ja kuntourheilu, suhteelliettä Dilalla on tällä hetkellä Lahdessa hyvin vahva orientaasen iso perhe, neljä lasta ja nyt on tosiaan ensimmäinen laptio ja ote perinteisiin vanhuspalveluihin. Ja erittäin tyytyväinen
sen lapsi. Tykkään kyllä kuntourheilla omaksi tarpeeksi, kuntoolen, koska sillä on nyt paljon toimintaa lasten ja nuorten ja
soutaa ja kävelen aika paljon. Ostimme kolme vuotta sitten Pasyrjäytymisen ehkäisemiseen, vailla yhteiskunnan erityistä tudasjoelta mökin, jossa ollaan kaikki vapaa-aika. Se on tosi tärkea ja huonossa asemassa olevien auttamiseen.
keä paikka ja samalla hyvä harrastus’, hän sanoo.
Arvostan ja olen kokenut Dilan aina arvokkaaksi ja hienoksi
Ajatuksiasi nykyisestä työstäsi, siihen liittyen soteuudistukpaikaksi. Ja toivoisin, että se vieläkin enemmän saisi resursseja
sesta ja sen etenemisestä Päijät-Hämeessä. Mikä muuttuu?
ja voimavaroja juuri tähän nuorten ja lapsiperheiden auttamiMitä haasteita ja mahdollisuuksia se tuo tullessaan?
seen. Sillä on Päijät-Hämeessä aivan valtava tarve, jota korona
Päijät-Hämehän on sotessa edelläkävijäorganisaatio. Meilvarmasti entisestään korostaa. Toivon, että sitä pystyttäisiin
lä on jo toteutettu integraatio, eli järjestämisvastuun siirto
entisestään vahvistamaan, kannustaa Marina Erhola haastathyvinvointiyhtymälle Heinolaa ja Sysmää lukuun ottamatta.
telun lopuksi.
Olemme itse asiassa hyvin pitkällä tässä soteuudistuksessa.
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Tincan romanikylän kristillinen koulu on yksi yhteistyökohteemme. Luokassa vierailulla toimitusjohtaja Tiina Mäkelä yhdessä koulun rehtorin Daniela Tutos’in kanssa.

Lahden Diakonialaitos avustaa
Romanian romanikylien
lapsia ja perheitä
DILAn sote-työpaja Stoorin ja Kestävän kehityksen työpajan väki käynnisti syksyllä 2020 Romania-keräyksen, jossa kerättiin lahjoitustavaraa lähetettäväksi Romanian romaneille Oradean kaupungin seudulle.
T E K S T I : S A I L A I M M O N E N , S O T E -T Y Ö PA J A S T O O R I N VA S TA AVA O H J A A J A ,
A N N E - M A R I A K A R J A L A I N E N , D I A K O N I A J O H TA J A , T I I N A M Ä K E L Ä , T O I M I T U S J O H TA J A

Keräyksessä oli mukana myös Suomen Diakoniaopiston Theatrum Olga. Stoorin, Kestävän kehityksen työpajan ja Olgan väki keräsi, pesi ja pakkasi tavarat ja People to People Foundation järjesti rekkakuljetuksen tavaroille. Rekka lähti matkaan DILAn pihasta 16.11.2020.
Romanian romaneita on nähty viime vuosina Suomessa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, kerjäämässä ja myymässä esim.
Iso Numero -lehteä. Romanien elinoloista ja tilanteesta Romaniassa on myös keskusteltu julkisuudessa, varsinkin lasten
elinoloihin ja elämään liittyvät kysymykset ovat herättäneet
huolta. Joidenkin arvioiden mukaan 10 % Romanian väestöstä on romaneja, mikä tarkoittaa noin kahta miljoonaa ihmistä. Tätä romaniväestöä yhdistää pitkä alistettuna ja vainon-
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kin kohteena oleminen. Nykypäivänä he asuvat kyläyhteisöjen
sivussa, erillään muusta väestöstä. Tyypillisesti asuinalueelta puuttuvat kaikki suomalaisen vaatimattomankin asumisen
mukavuudet, kuten lämmitys-, vesi-, sähkö- tai viemäröintijärjestelmät. Asumukset on kasattu saatavilla olevista jäterakennustarvikkeista. Noin 15–20 neliön huoneessa asuu jopa 5–8
henkeä, pääosin pieniä lapsia.
People to People Foundation on tehnyt suuren työn perustamalla useampaan romanikylään päiväkodin ja koulun. Lisäksi kyseinen säätiö rakentaa kyliin talousrakennuksia, joissa on peseytymis- ja wc-tilat. Näyttää siltä, että koulutus on
se keino, jolla romaneiden elinoloja pystytään parhaiten kehittämään. Romaniassa yhden opettajan palkkauksesta ja kou-
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Kuvia käynniltämme
koulussa ja kylissä
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lutarvikkeista sekä lasten välipalasta vuositasolla aiheutuu
noin 12 000 euron kustannukset. DILA lahjoittaa tämän summan yhdelle perustetuista kyläkouluista ja sillä taataan opetus usealle kymmenelle romanilapselle.
Suurin osa Romaniaan lähteneestä lahjoitustavarasta oli lasten vaatteita ja kenkiä. Oli mykistävää huomata, miten valtava auttamisen halu tavaroita lahjoittaneilla henkilöillä oli ja miten myös lapset halusivat lahjoittaa esim. omia pehmolelujaan
Romanian lapsille toimitettavaksi. Jokainen tavara, vaate ja esine pakattiin lämmöllä ja laatikkoihin kirjoitettiin niin romaniaksi, englanniksi kuin suomeksi kunkin laatikon sisältö. Halusimme,
että laatikoiden vastaanottajat tuntisivat, että tavarat todellakin
on juuri heille tarkoitettu eikä kenellekään muulle.
Me koko DILAn väki haluamme kiittää kaikkia, jotka olivat
mukana Romania-keräyksessä. Kun yhdistämme voimamme,
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voidaan saavuttaa upeita ja mahtavia asioita! Kiitos Stora Ensolle pahvilaatikoiden lahjoittamisesta. Kiitos Veljekset Wahlstenille lämpimien kankaiden lahjoittamisesta ja kiitos ompelija Heidille sekä Menten väelle kankaiden ompelemisesta
lämpimiksi peitoiksi. Kiitos MLL:n Mukava Shopille vaatteiden
lahjoittamisesta. Kiitos Tiirismaan koululle käsityöluokan tekemisistä pehmoleluista ja yllätyksistä. Kiitos teille kaikille lukuisille ihmisille teidän antamistanne lahjoituksista ja auttamisen halusta. Ihanaa, kun te kaikki haluatte tehdä meidän
kanssamme hyviä tekoja hyvän elämän puolesta.
Tavoitteena on, että keväällä 2021 lähtee toinen rekka kohti Romaniaa. Tähän kuormaan pakkaamme mukaan mm. veivattavia taskulamppuja, joita ostamme keräämillämme varoilla: Theatrum Olga ja Kestävän kehityksen työpajan väki pitivät
syksyllä 2020 ”Gutsi” -myyjäiset tätä varten!
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”Koulutus on tärkeä
keino romanien elinolojen
kehittämisessä.
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K U VA : I N D I G O S C H A F H A U S E R

Kaupunginjohtaja
Pekka Timonen:

Lahti on muuttumassa
kansainväliseksi
ympäristökaupungiksi
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen linjaa Lahden tulevaisuutta haastattelun otsikon sanoin.
Hän sanoo, että Lahti on kehittymässä aiemmasta perinteikkäästä teollisuuskaupungista yhdeksi
Suomen suurista kaupungeista ja Etelä-Suomen metropolialueen yhdeksi kasvukeskukseksi.
Esimerkiksi junayhteyksien kehittyminen tulevaisuudessa riippuu hänen mielestään enemmän Lahden seudun kehittymisestä kuin ns. itäradan kohtalosta, vaikka talouspoliittinen
ministerivaliokunta puolsi alkuvuodesta itäradan suunnittelun edistämistä.
Ennen valintaa Lahden kaupunginjohtajaksi, filosofian maisteri Pekka Timonen on toiminut viimeiset 20 vuotta erilaisissa
johtamistehtävissä. Ennen Lahtea hän vastasi pääsihteerinä
valtioneuvoston kansliassa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuodesta, kaikesta siihen liittyvästä.
Olen urallani toiminut myös mm. Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana, parissa yrityksessä toimitusjohtajana, erilaisissa hallituksissa ja muissa sen tyyppisissä tehtävissä työn ohessa. Olen ollut kaikissa töissäni myös kansainvälisesti aktiivinen.
Kun sinut valittiin Lahden kaupunginjohtajaksi, siinä
valinnassa ei tainnut olla soraääniä?
-Se oli kyllä hieman yllättävää, että sain vahvan mandaatin,
kuten on tapana sanoa.
Harrastuksistaan Pekka Timonen mainitsee gastronomian.
-Se on minulle tärkeä, olen hyvän ruuan ja juoman ystävä. Pelaan myös tennistä ja olen kulttuurin ja urheilun sekakäyttäjä.
Saan niistä elämyksiä.
Ja se on Lahden kaupungissa mahdollista…
-Kyllä, se on Lahden kaupungissa mahdollista ja jopa helppoa!
Puhutaan seuraavaksi kaupungin asioista.
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Mitkä ovat mielestäsi kaupungin ykkösasioita tänä päivänä?
On tärkeää viedä rohkeasti eteenpäin ja toteuttaa sitä myönteistä muutosta, jota Lahti käy läpi. Kun kysytään, mitä ne muutokset
ovat, vastaan usein sanomalla, että ensinnäkin olemme muuttumassa kansainväliseksi ympäristökaupungiksi. Perinteisen teollisuuskaupungin tarina jää taustalle. Lahdesta on muovautunut ja
muovautumassa kansainvälinen ympäristökaupunki. Se nousee
tässä ajassa, 2020-luvulla, koko ajan tärkeämmäksi. Toinen muutos mitä Lahti käy läpi, on korkean osaamisen ja koulutustason
kaupunki. Kehitys matalan koulutustason kaupungista ja muuntuminen yliopistokaupungiksi kantaa kauas tulevaisuuteen. Ja
kolmas muutos on se, että ei olla vain maakuntakeskus, vaan yksi Suomen suurista kaupungeista ja jatkossa laajan Etelä-Suomen
metropolialueen yksi kasvukeskus. Eli Lahti on myönteistä muutosta tekevä kaupunki, missä katsomme eteenpäin ja viemme läpi
tätä muutosta. Se on kaupunginjohtajan se iso kuva. Yrittää osaltaan vauhdittaa sitä ja varmistaa, että se tuottaa hyvää lahtelaisille.
-Lahti on Suomen suurista kaupungeista nuorin kaupunki.
Lahden tarina on vähän toinen muihin suuriin kaupunkeihin
verrattuna. Lahden kaupunkikulttuurin historia on noin sadan
vuoden mittainen. Ja sekin on jo vähän optimistisesti sanottu.
Lahtihan on kehittynyt niin, että ensimmäinen sykäys tuli junaradan kautta. Siitä lähtien tämä on ollut logistinen keskus. Toisen maailmansodan jälkeen karjalaisten muutto antoi
ison kasvusykäyksen ja Lahti oli useita kymmeniä vuosia, voi
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jopa sanoa, Suomen menestynein kaupunki. Se kasvoi hurjalla
vauhdilla, tuli työtä ja teollisuutta. Mutta tänään nyt täytyy ymmärtää, että se oli toinen todellisuus. Samoilla eväillä ei enää pärjää ja juuri siksihän kaupunkien täytyy koko ajan myös muuttua.
Johtaako Lahtea jatkossa pormestari?
Lahdessa päätettiin viime syksynä, että pormestarimallia ei
toteuteta. On poliittisen järjestelmän tehtävä miettiä, palataanko asiaan myöhemmin.
Kun pormestarimallista käydään keskustelua, sanon aina,
että kaikki mallit voivat joko toimia tai olla toimimatta. Toteutus ratkaisee.
Mennään seuraavaksi sote-asioihin. Miten sinä
kuntatoimijana näet sote-uudistuksen ja sen etenemisen tällä
hetkellä, maaliskuun lopulla 2021 Päijät-Hämeessä?

koen kolmannen ja yksityisen sektorin toiminnan erittäin tärkeäksi. Se täydentää kokonaisuutta. Jatkossakin järkevän toiminnan järjestämisen kannalta on tärkeää, että meillä on toimiva kolmas sektori ja myös yksityiset palvelut ja palveluntarjoajat.
-Tämä onkin ollut yksi huoli tässä soteuudistuksessa. Minusta pitäisi sallia, siis mahdollistaa se, että eri alueilla pystytään järjestämään palvelut järkevästi. Tavoitteena, että
alueen, sen väestön ja palveluntarjoajien kannalta voidaan
tehdä järkeviä kokonaisuuksia. Minusta sellaisessa uudistuksessa ei ole mieltä, jossa kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntarjoajien mahdollisuudet toimia osana sotea karsitaan,
tai ne tehdään kovin hankalaksi. Minusta tärkeintä on se, että kullakin alueella pitää olla riittävän vapaat kädet rakentaa
yhteistyössä palveluja omalla alueellaan. Tiukka pakkopaita
ei minusta olisi järkevä tapa järjestää palveluja, koska alueet
ovat erilaisia.

Toivottavasti moni ymmärtää miten suuri edelläkävijä Päijät-Häme on tässä asiassa. Iso osa siitä, mitä sote-uudistus palveluissa
Olet kaupunginjohtaja-aikana ehtinyt tutustua myös Lahden
ja järjestelmäuudistamisessa tarkoittaa, on Päijät-Hämeessä jo toDiakonialaitoksen toimintaan?
teutettu.Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistä-Olen käynyt siellä ja saanut hyvän esittelyn sen toiminnasta.
minen, integraatio, on jo toteutettu. Meillä on yksi maakunnallinen
Se on hienoa työtä ja tärkeä osa Lahden sosiaali- ja terveyspaltoimija. Melkeinpä missä tahansa muualla Suomessa sote-uudisvelujen kokonaisuutta. Diakonialaitoksen painotukset syrjäytus tulee olemaan merkittävästi isompi urakka. Päijät-Hämeessä
tyneiden nuorten palveluiden kehittämiseen ovat tosi tärkeion jo tehty iso osa siitä mitä sote-uudistus palvelujen järjestämisen
tä. Se on Lahdessa erityisen polttava kysymys. Meillä on Lahkannalta tarkoittaa. Tässä mielessä Päijät-Häme on ollut jo useita
dessa tällaista periytyvää syrjäytymistä ja periytyvää työtvuosia edelläkävijä koko maassa. Meille se ei ole niin suuri myllerrys
tömyyttä, joka siirtyy sukupolvien yli. Lahden tulevaisuuden
kuin mikä se tulee olemaan useimmilla muilla alueilla.
kannalta on erityisryhmiä,
-Sote-uudistuksen ongelmat
jotka tilastojen mukaan
liittyvät Päijät-Hämeen osalta
vaativat erityistoimia, nienemmän siihen, miten sen ramenomaan nuoret ja maahoitus järjestyy. Rahoitus nouhanmuuttajat.
see, mutta ei riittävästi. Se sai”Meillä on Lahdessa tällaista
-Jatkossa hyvinvoinnin ja
si nousta nopeammin ja merterveyden edistäminen pyperiytyvää syrjäytymistä ja
kittävämmin.
syy edelleen myös kunti-Kun tuleva hyvinvointialue ei
en tehtävänä, vaikka kunperiytyvää työttömyyttä, joka siirtyy
ole enää kuntien hallinnoimaa,
ta ei rahoita eikä pyöritä
ja vastuu sotesta poistuu, miten
sukupolvien
yli.
Lahden
tulevaisuuden
sote-palveluja. Lahdessa
kuntien elinvoima ja sivistys pärmyönteisen muutoksen tejäävät sen jälkeen? Sitä nyt arkannalta on erityisryhmiä, jotka
kemisessä on tärkeää, että
vuutellaan. Minä en usko, että
saadaan kaikki tahot siihen
tilastojen mukaan vaativat
uudistus sinänsä on mitenkään
mukaan.
vallankumouksellinen päijät-häMeillä on paljon huolerityistoimia,
nimenomaan
nuoret
mäläisten kannalta. Sitä ei tosin
ta nuorista, joilla on paljon
ehkä vielä ole täysin ymmärretty,
ja maahanmuuttajat.
työttömyyttä, monia ongelettä kunnat ja kuntien valtuustot
mia, koulutuksesta putoaeivät silloin enää käsittele juurimista. Maahanmuuttajien
kaan sote-asioita. Kunnan budosalta on ihan sama kysyjetista ei makseta sote-menoja.
mys, heidän työllisyytensä on Lahdessa heikompi kuin muisHallinnon uudistuksena tämä on yksi suurimmissa suurissa kaupungeissa.
ta ikinä Suomessa tehdyistä. Tässä on Sote-uudistuk-Ajattelen tässä samalla vähän ääneen. Jokaisella kausen tilannekatsaus, naurahtaa Pekka Timonen ja jatkaa:
pungilla on omat ratkaistavat ongelmansa, mutta 1990-lu-Odotus on nyt se, että eduskunta jo kesän aikana käsittelivun lama ei enää selitä Lahdessa kaikkea. Se ei ole enää se
si soteuudistukseen liittyvän lainsäädännön ja vuoden 2023
asia, jonka kautta pystymme selittämään esimerkiksi juualusta siirryttäisiin hyvinvointialueisiin. Katsotaan nyt, miri nuorten ja maahanmuuttajien ongelmia ja tilannetta. Näten eduskunnassa tänä vuonna myöhemmin päätetään.
mä ongelmat on ratkaistava tässä ja nyt. Nimenomaan niin,
että katkaistaan yli sukupolvinen periytyvä syrjäytyminen.
Erilaisia valmisteluja on kuitenkin ollut pakko tehdä?
Ja vaikka nämä Lahden kiperimmät kysymykset ovat ihan
-Kyllä, Päijät-Hämeessä on tälläkin hetkellä käynnissä soteuusamoja kuin Suomen muissakin isommissa kaupungeissa,
distuksen valmistelua, on muodostettu vapaaehtoisia valmismeillä nuorten ja maahanmuuttajien asema poikkeaa valiteluryhmiä.
tettavasti vähän muita heikompaan suuntaan. Kaupungin
tulevaisuuden kannalta edellä mainitut ovat kaksi ihan kesTuoko sote mahdollisesti yksityisen ja kolmannen sektorin
keistä muutosta vaativaa tavoitetta, toteaa kaupunginjohosalta muutoksia?
taja Pekka Timonen ja painottaa näihin kohdistettavien toi-Tietenkin toivoisin, että ei ainakaan mitään negatiivista. Minä
menpiteiden tärkeyttä.
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Hyviä tekoja

Dila uudisti viestintäänsä yhdessä Kamuan kanssa.
Tarve Lahden Diakonialaitoksen viestinnän uudistamiseen on
syntynyt laitoksen toimintojen muuttumisen myötä. Asiakasryhmien monipuolistuminen diakoniatyön laajentumisen kautta on tuonut palvelujen ja toiminnan piiriin ikäihmisten ohella
entistä vahvemmin lapsiperheitä ja nuoria sekä maahanmuuttajataustaisia tuen ja avun tarvitsijoita. Eri ikäisten ja erilaisesta taustasta tulevien asiakkaiden tiedon tarpeisiin vastaaminen ja kullekin asiakasryhmälle sopivien viestintäkanavien kehittäminen on haastanut meidät pohtimaan sitä, miten
voimme viestiä mahdollisimman selkeästi, läpinäkyvästi ja eri
asiakasryhmille luontevasti palveluistamme ja toiminnastamme. Tätä kehittämistyötä lähdimme tekemään yhdessä Kamuan viestinnän ammattilaisten kanssa vuoden 2020 aikana.
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Kehittämistyön tukena meillä on ollut Kamuasta oma tiimi, johon on kuulunut monipuolisesti viestinnän asiantuntijoita. Yhdessä olemme pohtineet sitä, millä tavalla Dilassa tehtävästä työstä ja meidän tavastamme auttaa ihmisiä voidaan
viestiä luontevasti asiakkaille sekä yhteistyötahoille. Keskustelujen ja työpajojen tuloksena on rakentunut Dilan viestintästrategiaopas, johon olemme kirjanneet mm. viestintämme
tavoitteet ja keskeiset ydinviestit, jotka kuvaavat meille toiminnassa kaikkein tärkeimpiä asioita: Hyvien tekojen ja aidon
kohtaamisen kautta haluamme luoda toivoa ja osoittaa, että
jokainen ihminen on meille tärkeä. Asiakkailtamme saaman
palautteen perusteella olemme onnistuneet tässä tavoitteessa erittäin hyvin myös vuonna 2020
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Dilalle rakennettiin kaikkien
yhteiseksi kokema brändi
Lahden Diakonialaitos ja markkinointiviestinnän yhtiö Kamua
rakensivat viime syksyn aikana Dilalle uuden markkinointistrategian. Tässä työssä haluttiin kiteyttää Dilan tavoitteita, viestinnän ja markkinoinnin linjauksia, tunnistaa eri kohderyhmien viestinnällisiä tarpeita ja sanoittaa Dilan tärkeitä viestejä.
Markkinointistrategiaa valmistellessa workshopattiin poikkeuksellisesti koronapandenmian vuoksi etäyhteyksien kautta,
Dilan työntekijät pohtivat kotitehtäviä ja asian tiimoilta käytiin
hedelmällisiä keskusteltuja. Tuloksena syntyi Dilan oma viestinnän ja markkinoinnin strategiaopas, joka painettiin myös
konkreettiseksi oppaaksi työntekijöiden käyttöön.
–Meille Kamualla tämä on ollut poikkeuksellisen hieno projekti,
sillä olemme kokeneet, että Dila tekee työtä, joka on merkityksellistä. Työllä on vaikuttavuutta ja se on saanut meidät monesti liikuttumaankin, sanoo viestinnän strategi Jaana Larsson.
Vaikka kyse on hienoista teoista, vaatii Dilankin toiminta
viestintää, jotta toiminta saa vapaaehtoisia, osallistujia, asiakkaita ja rahoittajia mukaan tekemään hyvää.

Prosessin aikana moni asia kitetyi, ja Dilan Hyviä tekoja -slogan on yksi esimerkki siitä. Tämän lisäksi pääviesteiksi löytyi
”Kohtaamme sinut aidosti sellaisena kuin olet”, ”Olemme yhteiksunnallinen toimija” ja ”Olet meille tärkeä”.
–Näissä viesteissä on Dilan sielu ja sydän. Meille oli tärkeää,
että markkinointistrategiassa kuuluu vahvasti kaikkien työntekijöiden ääni ja ajatukset, Larsson sanoo.
Markkinoinnin näkökulmasta viime syksy oli työntäyteinen. Strategiatyön lisäksi Dila sai uudet verkkosivut, päivitetyn brändi-ilmeen ja kuvamaailman. Kokonaisuudistus kertoo
Dilan omasta historiasta ja matkasta.
–Tässä päivitetyssä brändityössä ja markkinointistrategiassa näkyy Dilan kehittyminen ja uudistuminen. On tärkeää, että
tämä ei ole yhden ihmisen brändi, vaan koko Dilan henkilöstön
yhteiseksi kokema brändi. Ja on myös tärkeää, että Dilan toiminnasta kerrotaan ulkopuolisillekin. Hyvät teot ja tarinat ansaitsevat tulla kuulluksi ja ne levittävät myös hyvän tekemisen
kulttuuria muille, Larsson sanoo.

Asiakaspalautekyselyn 2020 tulosten
perusteella asiakkaistamme/omaisista on
99,5% Tullut kohdatuksi ystävällisesti

Kokenut, että hänen asiastaan

88 % on oltu aidosti kiinnostuneita

96 % Saanut vastauksen kysymyksiinsä
94,3% Yhteensä tyytyväisiä palveluun
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Dilalaisia virkistyspäivän vietossa Lahden satamassa ulkoillen ja Sibeliustalossa ruokaillen.

Yhdessä puhuen ja tehden
vahvistamme jokaisen osallisuutta
Laitoksen henkilöstöstrategiatyö käynnistettiin kesän jälkeen
yhteistyössä kumppaniksi valikoituneen Innolink Oy:n kanssa.
Aiempi henkilöstöstrategia, jota oli tarkistettu vuosittain, kaipasi perusteellisempaa uudistamista ja asioiden yhdessä pohtimista laitoksen toiminnoissa viime vuosina tehtyjen suurten
muutosten vuoksi. Keskeiseksi tavoitteeksi strategiatyössä
asetettiin jokaisen työntekijän mahdollisuus osallistua aidosti kehittämisprosessiin.
Työ käynnistyi johdon kanssa lokakuussa suunnittelutyöpajalla, jossa tarkensimme etenemistä ja tavoitteita. Tahtotilaksi vahvistui henkilöstöstrategiaprosessi, jossa asioita keskustellaan ja niihin etsitään ratkaisuja niin johdossa, esimiesten
kanssa kuin erityisesti jokaisessa toimintayksikössä yhdessä
työntekijöiden kanssa. Tavoitteena oli käsitellä työhyvinvoinnin kannalta aidosti merkittäviä asioita ja hakea niihin uusia
toimintatapoja arkityöhön.
Seuraavassa vaiheessa koko henkilökunnalle toteutettiin
sähköinen kysely, jossa dialogialustalla jokaisella oli mahdollisuus arvioida toiminnan nykytilaa ja esittää oma näkemyksensä uudistamistarpeista ja keinoista. Vastauksia tuli runsaasti ja keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Vuorovaikutteinen
alusta mahdollisti myös kaikkien vastausten ristikkäisen kommentoinnin nimettömänä.
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Tämän jälkeen saatuja tuloksia hyödyntäen esimiehet kävivät
oman henkilöstönsä kanssa strategiakeskustelut yksiköissä. Keskusteluihin esimiehiä tuettiin yhteisen valmennuksen avulla.
Joulukuun puoliväliin mennessä työskentely oli tuottanut materiaalin, jonka käsittelyä ja tiivistämistä jatkettiin johdon kanssa. Tällöin laadittiin saatujen ehdotusten pohjalta toimenpiteiden strategiakartta, johon yhdessä tärkeiksi koetut asiat saivat
vielä konkreettisemman toteutusmuodon ja aikataulun vuoden
2021 osalta. Strategian valmistelutyö päättyi esimiesten yhteiseen työpajaan, jossa sovittiin siitä, kuinka kehittämisehdotuksia
lähdetään viemään arkityöhön henkilökunnan kanssa.
Mitä me sitten löysimme syksyn yhteisen matkan aikana?
Yhteisen näkemyksen siitä, että yhdessä tekemällä voimme
vahvistaa asiakkaiden ja heidän läheistensä, työntekijöinä toinen toistemme ja kumppaneidemme osallisuutta. Tätä päämäärää kohti kuljemme osallistamalla asiakkaita ja sidosryhmiä toimintamme kehittämiseen entistä aktiivisemmin, kokeilemalla rohkeasti uusia toimintatapoja ja sopimalla yhdessä jokaisessa työyksikössä siitä, kuinka asioita käsitellään ja
toimintaa kehitetään jokaisen mukana olo varmistaen. Meiltä esimiehiltä tämä vaatii johtamista, jossa vastuuta annetaan
kannustavasti ja rohkaistaan jokaista työntekijää toiminnan ja
oman työn kehittämiseen, jota myös odotamme.

LAHDEN DIAKONIALAITOS

Strategiatyön vaativin vaihe, hyvien aikomusten ja yhteisen
tahtotilan käytännön toiminnaksi saaminen, on käynnistynyt
nyt kevään aikana. Jokaisessa työyhteisössä on arvioitu kokouskäytäntöjä ja asioiden käsittelytapoja sekä työstetty yksikön omia osallisuuden pelisääntöjä, jotka auttavat arkityön
sujumista. Tämän vuoden kuluessa saatetaan valmiiksi myös
mm. johdon palvelulupaukset henkilöstölle ja henkilöstön palvelulupaukset asiakkaille. Sovittujen kehittämistoimien etenemistä mittaamme mm. henkilöstökyselyllä vuosittain ja arvioimme niin johtoryhmissä kuin yksiköiden kokouksissa ja ke-

hityskeskustekuissakin sitä, kuinka olemme yhdessä onnistuneet uudistumaan.
”Tosiasia on, etteivät kaikki päätökset niin kuin ei käsiteltävät aiheetkaan miellytä aina kaikkia. Osallistujilla on kokemus,
että asioista voidaan yhdessä puhua. Keskustelut ovat ihania, niitä kuuluu olla, joten asiasta keskusteltaessa saa puhe
rönsyillä, muuten yritetään pysyä käsiteltävissä asioissa” oli
eräässä yksikössä kirjattu prosessiin liittyvästä keskustelusta.
Tästä juuri on yhdessä tekemisessä ja osallisuudessa kyse!

Työhyvinvointikyselyn 2020 mukaan työntekijöistämme on
95 % Ylpeä Dilasta työpaikkana
84 % Tyytyväisiä työhönsä
87 % Työkyky on hyvä
84 % Tyytyväisiä johtamiseen
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Dilan valtuuskunnan jäsen
Mari Kuparinen:

Merkityksellinen toiminta
ja juuret Viipurissa
innostivat mukaan
Kertoisitko vähän itsestäsi, työelämästäsi ja
harrastuksistasi?
-Lähdetään työelämästä. Olen Lahden kaupungin yhteysjohtaja, mutta juuri vaihtamassa työpaikkaa. Olen ollut Lahden kaupungilla neljä ja puoli vuotta, ja pääsiäisen jälkeen siirryn Päijät-Hämeen liittoon edunvalvontajohtajan tehtävään.
-Edunvalvontaan kuuluu Lahden ja Päijät-Hämeen tavoitteiden edistäminen tuonne valtion suuntaan. Konkreettisia esimerkkejä, jotka ajan mukaan toki vaihtelevat, ovat esimerkiksi isot väylähankkeet ja ratahankkeet. Eli toteutuuko vaikkapa
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lentorata, jolloin Lahdesta olisi suora junaratayhteys Helsinki-Vantaan terminaali kakkosen alakertaan. Valtatie 12, Lahti-Kouvola tien uudistaminen ja EU:n elvytyspaketti. Edunvalvonta siinä mielessä, että Lahti ja Päijät-Häme saisivat oman
osuutensa Suomeen tulevasta EU:n elvytysrahoituksesta.
Mutta nämähän ovat politiikan asioita, jolloin asiatkin voivat
muuttua. Mutta tällä hetkellä muun muassa tällaisia asioita
varmaankin työpöydälläni tulee olemaan.
-Perheeseen kuuluu kaksi teini-ikäistä lasta, Hugo ja Helmi
ja olemme kolmistaan, koska mieheni kuoli neljä vuotta sitten
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aivokasvaimeen.
Harrastuksista voisi sanoa, että harrastan aika laaja-alaisesti kulttuuria, käyn erityisesti teatterissa ja museoissa. Nyt
korona-aikana kaipaan niitä kaikkia kovasti, kun ei ole vuoteen oikein päässyt niitä kokemaan. Tänä aikana on painottunut, niin kun kaikilla muillakin, ulkoilu ja luonnossa liikkuminen. Asun Jalkarannassa, harjun ja järven välissä. Molemmat
ovat hyvin tärkeitä, sillä tykkään lenkkeillä maastoissa, talvella hiihtää ja kesällä kävellen. Vesijärvi on erittäin tärkeä virkistysmielessä. Sen rannoilla on ihan kiva katsella luontoa.
Pitkäaikainen harrastukseni on ollut italian kieli ja kulttuuri.
Olen opiskellut italian kieltä harrastusmielessä ja tykännyt aina matkailla Italiassa. Mutta se on nyt ollut muiden kiireiden
takia tauolla, ei ole yksinkertaisesti ollut aikaa. Mutta se on
tulevaisuuden haave, että sitten, kun aikaa taas on, niin italian
kielen ja kulttuurin pariin haluan palata.
Miten olet tullut mukaan Dilan toimintaan ja minkä takia?
-Olen tullut mukaan toimintaan, koska valtuuskunnan puheenjohtaja Jaana Pakarinen soitti ja pyysi. Päätös oli helppo,
koska olen aina arvostanut Dilaa, jo ennen kuin olin tässä toiminnassa itse mukana. Minulle se arvomaailma, johon Dilan
toiminta nojaa, sopii oikein hyvin. Olen itse ollut lapsena seurakunnan kerhoissa ja seurakunnan partiossa. Kristillinen arvomaailma on sieltä lapsesta asti tuttua ja tuntuu läheiseltä.
Mutta on minulla toinenkin hyvä peruste, eli Dilan juuret siellä
Viipurissa. Niilläkin on minulle joku merkitys, koska kaksi isovanhemmistani on joutunut nuorena lähtemään rajan taakse
jääneestä Karjalasta. Mummini erityisesti, joka oli kotoisin Äyräpäästä, kertoili minulle lapsena niitä evakkotarinoita. Eli hyvin tuttu maailma. Ja koska monet niistä ihmisistä, jotka ovat
sen itse kokeneet eivät ole enää tätä perintöä vaalimassa, niin
minun mielestäni on tärkeää, että asia pysyy muistissa.
Miten pohdit Dilan menneisyyttä, nykytilannetta ja
tulevaisuutta?
-Minusta on hienoa, että Dila on 150-vuotisen historian aikana onnistunut uudistumaan useita kertoja. Viime vuosienkin
aikana ollaan oltu tilanteessa, että vaikka maailma ympärillä
on muuttunut ja muuttuu kovaa vauhtia, on haettu sitä uutta suuntaa ja mielestäni hienosti löydetty tähän aikaan ja hetkeen sopivia toimintamuotoja. Sillä tavalla näen tämän elävänä ja muuntautumiskykyisenä toimintana. Dila on aikojen saatossa useaan kertaan osoittanut, että se pystyy uudistumaan.

tiota, jota on saatavilla. Tietenkin ymmärtäen, että kaikkea ei
vielä tiedetä, mitä se sitten tulisi tarkoittamaan, mutta valppaana täytyy olla.
Miten sinä näet Dilan Lahden kannalta, liittyykö siihen jotain
erityispiirteitä?
-Kyllä siinä mielessä, että Lahtihan on korkean työttömyyden kaupunki ja toisaalta matalan koulutus- ja tulotason kaupunki leimallisesti. Meillä on paljon ihmisiä, joiden on vaikea
integroitua tähän yhteiskuntaan, kaupunkiin ja työelämään.
Näen, että Dilalla on erityisesti työtä tehtävänä. Sille on selvä tilaus ja tarve. Kohderyhmää toimenpiteille löytyy ja tarvetta toiminnalle kyllä on. Ja erityisesti, kun viime vuosina Dila on
diakoniapuolella lähtenyt kehittämään tätä nuorten työllistymisen tukemista ja on Stoori-työpajaa ja niin edelleen, ne ovat
olleet mielestäni hienoja avauksia. Ne sopivat nimenomaan
lahtelaiseen toimintaympäristöön, koska meillä on paljon niitä nuoria, joilla on vaikeuksia kiinnittyä työelämään tai koulutukseen. Nimenomaan tämän tyyppistä toimintaa Lahdessa
tarvitaan.

”Minulle se arvomaailma,
johon Dilan toiminta nojaa,
sopii oikein hyvin. Olen itse ollut
lapsena seurakunnan kerhoissa
ja seurakunnan partiossa.
Kristillinen arvomaailma on
sieltä lapsesta asti tuttua ja
tuntuu läheiseltä.

Entä tulevaisuus, olisiko siinä joitain erityisiä asioita, jotka
olisi hyvä huomioida tai jotka joka tapauksessa tulevat
vastaan?
-Tämän maailman muutosten ennakointi on koko ajan tärkeää. Koko ajan täytyy olla silmät ja korvat auki ja seurata, mihin suuntaan asiat menevät. Yksi asia, mikä vaikuttaa Dilan
toimintaan, on tuleva mahdollinen Sote-uudistus. Toteutuuko
se, vai ei. Ja jos tulee, niin uudet hyvinvointialueet vastaavat
tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista. Minkälaisia joko uhkia tai mahdollisuuksia se tuo Dilalle. Se on tällä hetkellä aika vaikeasti ennustettava asia. Hyvinvointialueet tulevat
olemaan itsenäisiä ja niillä tulee olemaan vaaleilla valittu valtuustonsa. Ne tekevät päätöksiä palveluntuotannossa ja palvelurakenteessa, kaikesta tästä itsenäisesti. Tässä on syytä
olla ajan hermolla, seurata koko ajan tilannetta ja informaa-
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K U VA : I N D I G O S C H A F H A U S E R

Dilan valtuuskunnan
varapuheenjohtaja
Matti Nieminen:

”Dilalla on pitkä, kunniakas historia
ja peruskivenä kristillinen arvopohja.

Nämä ovat hyviä lähtökohtia
toiminnan jatkuvalle uudistamiselle
Haastattelua varten käymme Matti Niemisen
kanssa korona-ajan tapaan puhelimitse etäkeskustelua. Kirjaan aluksi hänen vastauksiaan
kysymyksiini:
Kerro muutamalla sanalla itsestäsi ja taustastasi, mm. ajasta
Handelsbankenin pitkäaikaisena konttorinjohtajana? Jättäessäsi Handelsbankenin, totesit Etelä-Suomen Sanomissa, että
haluat katsoa, josko tässä maakunnassa löytyisi elämää ja työtä myös Handelsbankenin ulkopuolelta. Siirryit Rahoitusneuvojan liiketoimintajohtajaksi, ja edelleen lehden otsikkoa lainaten: ’Verkostoitumalla varmistamme asiakkaallemme kattavat
rahoituslähteet’. Tehtävässä konsultoin ja avustin pk-yrityksiä
rahoitusjärjestelyissä ja toiminnan uudelleenjärjestelyissä. Finanssialan lisääntynyt sääntely on tuonut tarvetta tällaiselle
neuvonannolle. Kuvailisitko muutamalla lauseella tätäkin työsarkaa? Ja, jos oikein olen ymmärtänyt, olet siirtymässä jälleen
uusiin haasteisiin?
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Ja sen jälkeen Dilan asioihin alkaen siitä, miten tulit Dilan
toimintaan mukaan?
-No, lähdetään siitä, miten tulin tähän Dilan toimintaan mukaan. Kyllä se varmaan juontaa Handelsbankenin edelliseen
esimieheeni Tarmo Kallioon, joka oli pitkän aikaa, olisiko ollut
jo Kansallispankin aikaan Diakoniasäätiön toiminnassa mukana, hallintoneuvostossa, hallintoneuvoston puheenjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Kun hän jäi eläkkeelle ja
muutti täältä pois, niin hän oli sitä mieltä, että rahoituspuolen
osaamista olisi varmaan hyvä olla jatkossakin mukana. Todennäköisesti sitä kautta, olisikohan se ollut vuosi 2010, minut valittiin silloiseen hallintoneuvostoon.
-Työuralla olimme Tarmo Kallion kanssa yhtä aikaa Handelsbankenissa yhdentoista vuoden ajan. Vuonna 2008 aloitin Tarmon seuraajana konttorinjohtajana, jona toimin aina vuoden
2019 toukokuuhun. Ne ovat olleet tosi mielenkiintoisia ja antoisia vuosia. On ollut etuoikeus tutustua mm. menestyviin
päijäthämäläisiin perheyrittäjiin ja -yrityksiin. Handelsban-
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kenin viimeisten neljän vuoden aikana opiskelin työn ohessa
MBA-tutkinnon Henleyssä Lontoossa. Lopputyön aihe oli asiakaspalvelukokemus digitaalisissa Private Banking-palveluissa.
-Pitkän pankkiuran jälkeen siirryin Suomen Rahoitusneuvoja
Oy:n liiketoimintajohtajaksi. Se on pankkien ulkopuolista rahoitusta ja rahoituskonsultointia pk-yrityksille. Siinäkin asiakkaan palvelukokemus nousee tärkeäksi tekijäksi. Pitää voittaa asiakkaan luottamus henkilökohtaisella tasolla ja tehdä se
minkä lupaa ja siinä ajassa, missä lupaa.
Uusimmasta, maaliskuun alussa 2021 alkaneesta työhaasteestaan Matti Nieminen kertoo innostuneesti. Kyseessä on
sähköautojen suomalainen patentoitu eChargie latausratkaisu taloyhtiöille, jossa hyödynnetään olemassa olevaa infraa,
esim. lohkolämmitystolpan suko-pistorasiaa.
-Lähdin osakkaaksi ja toimitusjohtajaksi sähköautojen latauslaitetta valmistavaan yhtiöön, jolla on uusi patentoitu tuote ja
kysyntä tuntuu olevan kovaa.
Vapaaehtoistoiminta
on aina kiinnostanut
Palaamme haastattelussa Matti Niemisen kanssa Dila-yhteyteen. ’Minulla ei ole Dilan historiaan liittyviä sukujuuria tai
muitakaan yhteyksiä Viipuriin. Mutta olen tietoinen, että juuri Lahteen on aikanaan tullut paljon väkeä Viipurista. Sieltä on
lähtöisin useita muitakin organisaatioita ja yrityksiä kuin Lahden Diakoniasäätiö. Helsingin Sanomat kirjoitti joku vuosi sitten, että Lahti on Suomen viipurilaisin kaupunki.
-Aikoinaan, kun lapset olivat pieniä, toimin vapaaehtoishommissa koulun vanhempainyhdistyksessä. Kun kunnanvaltuustossakin toimin vähän samalla mandaatilla, mm. kouluasioita
hoitamassa, niin ajattelin että toiminta Dilan valtuuskunnassa olisi oikein hyvä jatko seurata vähän muutakin kuin pankkija rahoitusalaa. Minusta Dilan valtuuskunnan jäsenyys oli ja on
kiinnostava yhteys. Ja toimiihan kolmannen sektorin Diakoniasäätiö joka tapauksessa samoilla liiketoiminnallisilla periaatteilla, joihin olen työelämässäni tottunut. Tosin Dilan tapauksessa oleellista kannaltani kaiken muun lisäksi on, että siinä on
se ideologia, aate mukana, jonka itse kokee toimivaksi ja hyväksi eli kristillinen arvopohja.
-Sen tyyppisessä toiminnassa, mitä Dila on tehnyt ja mitä se tekee, ei uskonnollisuutta tarvitse korostaa, koska toiminnan perustana olevat kristilliset arvot elävät aina ajassa käytännöissä mukana ja itseasiassa korostuvat nyt voimakkaasti kasvavassa diakoniatyössä. Tässä toiminnassa oppii tuntemaan myös uusia ihmisiä, näkee kaikenlaista ulkopuolistakin elämää. Taustana on
vielä hieno historia, selkeät yksinkertaiset periaatteet ja perusarvot alkaen 1800-luvulta. Tämä sopii minulle.
Säätiön on myös tuotettava, jotta
se voi toteuttaa säädekirjaansa
Vanhuspalvelutyö on strategisena asiana hyvin tärkeä. Monet
aikuiset lapset miettivät, missä heidän vanhempansa voisivat
viettää vanhuuttaan turvallisesti, hyvässä hoivassa. Jos hoitopaikan taustana on kristillinen arvopohja, niin kyllä minä ainakin luottaisin siihen enemmän kuin moneen muuhun palveluntuottajaan. Tosin nyt, kun kunnat kilpailuttavat, raha säätelee
tässäkin asiassa liikaa.
-Minusta kuitenkin tässä myrskyssä mitä nyt on ollut kilpailutuksen ja vanhusten palveluasumisen osalta, kyse on valintojen tekemistä. Jo senkin vuoksi, että palvelevaa diakoniatyötä voidaan tehdä, niin täytyyhän Säätiön myös tuottaa ta-
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loudellista hyvää. Silloin sitä voidaan jakaa niillä periaatteilla,
mitkä säätiön säädekirjaan on kirjoitettu. Jos todetaan, että joku ydintoiminnoista ei tuota muuta kuin tappiota, sitä ei kauaa voida jatkaa. Muutenhan koko säätiön ja Diakonialaitoksen
olemassaolo vaarantuu.
Sen vuoksi Dilankin toiminnoissa on täytynyt tehdä muutoksia. Näen tämän toiminnan kuitenkin, niin kuin toimitusjohtaja
Tiina Mäkeläkin sanoo, pitkänä jatkumona eli, että pitää elää
ajassa. Ja eihän sitä ole koskaan sanottu, etteikö jonakin hetkenä myöhemmin käynnistettäisi jotakin sellaista toimintaa,
josta on aiemmin luovuttu. Ajassa täytyy elää ja taloudellisia
lainalaisuuksia täytyy seurata. Pitää keksiä, hankkia tai kehittää myös uusia toimintamuotoja, joilla voidaan turvata toiminnan jatkuminen samalta arvopohjalta, mutta kohtuullisen kannattavasti. Nythän Diakoniasäätiön kiinteistöliiketoimintaan
pohjaava liiketoiminta on varsin vahvaa. Vahva tukijalka on siis
kiinteistöpuoli ja kiinteistösijoittaminen. Dilan korttelissahan
on paljon mahdollisuuksia, mutta tämä yleinen tilanne nyt on
sellainen, että täytyy tarkkaan katsoa missä vaiheessa ja mitä toimenpiteitä tekee, että saa mahdollisimman suuren hyödyn ja lisäarvon.

”Pitää keksiä, hankkia
tai kehittää myös uusia
toimintamuotoja, joilla
voidaan turvata toiminnan
jatkuminen samalta
arvopohjalta, mutta
kohtuullisen kannattavasti.

-Olen osaltani erittäin tyytyväinen, koska kaikkien - valtuuskunnan, hallituksen ja operatiivisen johdon kesken näyttää
olevan erittäin hyvä yhteistyö. Ja tavallaan yhteenvetona on
hyvä nähdä, että tehdyillä muutoksilla on sellaiset seuraukset, että toiminta jatkuu turvallisesti ja Dilan maineikas historia saa jatkumoa mahdollisesti osin uusissa muodoissa.
-Minusta Diakonialaitoksella on erinomainen toimiva johto,
joka kykenee näitä muutoksia miettimään ja navigoimaan yhdessä hallituksen kanssa. Eli miten viedään Diakonialaitoksen
laivaa eteenpäin näissä myrskyissä. Myrskyjähän on aina ollut, ehkä välillä on vähän suvantovaihettakin, mutta sittenhän
mitataan kapteenin kyky ohjata laivaa, kun tulee niitä haasteellisia vaiheita. Tiinan johdolla on menestystä tullut ja koko
henkilökunnan sitoutuminen näkyy suorana positiivisena heijastuksena asiakaskunnassa, päättää valtuuskunnan varapuheenjohtaja Matti Nieminen haastattelun kiitoksiin.
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”Lahjoitusvaroja
käytettiin monipuolisesti
lasten, nuorten ja
ikäihmisten
ilahduttamiseen
vuonna 2020.

150-vuotisjuhlavuoden
lahjoitustuotoilla tuettiin
diakoniatyön asiakkaita
Lahden Diakonialaitoksen 150-vuotisjuhlavuosi innosti yhteistyökumppaneitamme ja lahtelaisia tekemään hyvää rahalahjoitusten muodossa: Keväästä 2018 alkaneella varainkeruukaudella (joka päättyi keväällä 2020) saimme rahalahjoituksia hieman yli 15 000 euroa. Näillä lahjoitusvaroilla tuettiin monipuolisesti diakoniatyömme asiakkaita.
Lahjoitusvaroista noin 5000 euroa käytettiin lapsiperheiden ja
nuorten virkistystoiminnan järjestämiseen. Tämä piti sisällään
muun muassa erilaisia tapahtumia, elokuvaillan ja hop lop -sisähuvipuistovierailuja. Avustimme yhtä perhettä myös palkkaamalla lastenhoitajan korona-arjen tueksi sekä annoimme
vaate- ja ruoka-apua. Yhtä nuorta tuimme tietokonehankinnassa.
Jouluna 2020 hankimme lahjoitusvaroilla paikalliselta lahtelaiselta lelujen ja nukkien tekijältä joululahjoja asiakasperheidemme lapsille lähes 1800 eurolla. Sote-työpaja Stoorin nuoret toimivat joulupukin apulaisina ja pakkasivat lelut kauniisiin
joulupaketteihin.
Mahdollistimme myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa
hieman yli 5000 eurolla. Lapset ja nuoret pääsivät mm. joukkueurheilemaan, uimakouluun, soittoharrastamaan ja yleisurheilukouluun.
Viipurissa sijaitsevaa lasten ja nuorten turvakoti Dikonia
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tuimme lahjoitusvaroilla noin 400 eurolla. Osalla asiakkaitamme oli vaikeuksia hankkia koronapandemian vuoksi tarvittavia
suu-nenäsuojia ja näitä lahjoitimme tuhannella eurolla.
Myös ikäihmisiä pystyttiin ilahduttamaan yli tuhannella eurolla: tämän ansiosta kahvilakäynteihin, kampaamopalveluiden pariin ja kotikonsertteihin pääsi osallistumaan kymmeniä
ikäihmisiä.

DILA sai 150-vuotisjuhlavuonna runsaasti lahjoituksia, joilla tuettiin diakoniapalveluiden asiakkaita.

LAHDEN DIAKONIALAITOS

Historia

Diakonialaitos 1869–2020
2.3.1869
Perustava kokous Viipurissa

1985
Sotainvalidien sairaskoti

25.5.1869
Senaatti vahvisti laitoksen säännöt

1.4.1992
Teemuntalo

2016
Fysioterapian peruskorjaus ja
Marie-kodin korjausremontti

29.9.1869
Viipurin Diakonissalaitos vihittiin

10.8.1992
Ammattikorkeakouluopetus

1.9.1872
Ensimmäinen Suomessa vihitty
diakonissa Mathilda Hoffman

6.3.1995
Kotihoitopalvelutoiminta

2016
Mentoritoiminta syrjäytysmisvaarassa oleville nuorille

1902
Silmäsairaala
1911
Ensimmäinen johtaja,
pastori Uno Birger Norström (myöh.
Nortia)
1927
Sisar Hildi Hallberg lähetystyöhön
Intiaan
1931
Sairaalarakennus Viipuriin
1.12.1939
Evakkotaival alkaa Viipurista

1.2.1997
Diakonialaitoksen
Lääkäriasema Dila
12.5.1997
Diakonialaitoksen Silmäklinikka
3.6.1997
Viipurin katulasten huoltokoti Dikonin
työ käynnistyi Viipurissa

2018
Betel-kodin peruskorjaus

1.8.1999
Lahden diakonian instituutti laitoksen
omaksi koulutusyksiköksi

1950
Sairaalarakennus Lahteen
1963
Vajaamielisten päivähoitotoiminta
1964
Vanhainkoti- ja juhlasalirakennus
Betel
1964
Lahden diakonissakoululle lupa
sairaanhoitajakoulutuksen
aloittamisesta
1967
Slmälääkäri prof. Signe Löfgren
eläkkeelle 38 työvuoden jälkeen

1999
Päärakennuksen (entinen
sairaalarakennus) peruskorjaus

2018
Ravitsemuspalvelujen myynti Juvenes
Oy:lle
2018–2021
Päärakennuksen kerrosten 1–6 peruskorjaus Mehiläisen lääkärikeskukselle
2018
Kotikummit-toiminta yksinäisille ikäihmisille

1.8.2001
Päiväkoti Teemula

2018
Tuettu vapaaehtoistoiminta

2003
Ahvenistokatu 2 hankittiin

2019
Kotipalvelujen myynti Med Group Oy:lle

2005
Lääkäriasema myytiin Mehiläinen Oy:lle

2019
Nuorten sote-työpaja Stoori

2006
Diakonia-ammattikorkeakoulu loppui
Lahdessa

2020
Laajentuneet Diakoniapalvelut muodostuvat osallisuus-, työllisyys-, hyvinvointi- ja vapaaehtoistyön toimialueista

2009
Särö-vapaaehtoistoiminta
Lapsiperheiden tueksi
1.1.2010
Dikoni Inkerin kirkolle
1.6.2012
Säätiön ensimmäinen naisjohtaja
TTM Tiina Mäkelä

1972
Tutkimuslaitos, röntgen ja laboratorio

2012
Vauvan Taikaa-toiminta
masennusriskissä oleville odottaville
äideille

1978
Fysikaalinen hoitolaitos

2018
Fysioterapiapalvelujen myynti Fysios
Oy:lle

1.1.2000
Mathilda-koti

1972
Sairaalatoiminnan 100-vuotistaival
päättyi

1978
Vuokratalo ja opistorakennus

2017
Toisen asteen koulutuksen fuusio
Suomen Diakoniaopisto Oy:ksi

31.12.1998
Sairaalatoiminta päättyi
Diakonialaitoksella

9.7.1940
Päätös siirtyä Lahteen

1945
Sisarkoti Vuorikadun tontille

2017
Dilakortteli-toiminta alueen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi alkaa

2017
Sotainvalidien Veljeskodin toiminta
loppui

14.2.1940
Pommitus hävitti osan laitosta

1941
Ensimmäinen sisarvihkimys Lahdessa

2016
Tammipuiston ensimmäiset
senioriasunnot

1998
Löydä Timantit -toiminta

1.8.1999
Diakonia-ammattikorkeakoulun
(Diak) Lahden yksikkö aloitti

23.9.1940
Ensimmäinen silmäpotilas Lahdessa

uudistaminen

2020
Yhteisö- ja osallisuustoiminta käynnistyi
Kärpäsen kaupunginosassa
(Yhteisökärpänen)
2020
Tulevaisuusvalmennus mallinnettiin
osaksi nuorten työllisyystoimintoja
(Tradeka-yritysyhteistyö)

2016
Tammipuiston ulkoilu- ja virkistysalue
sekä päiväkoti Teemulan piha-alueen
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Tule tekemään
kanssamme hyvää!

Osuuskunta Tradekan lahjoituksella
kehitimme Tulevaisuusvalmennus -mallin.
Tulevaisuusvalmentaja auttaa ja tukee nuoria
etenemään opinnoissa kohti työelämää.
”Meidän oli helppo lähteä mukaan tähän hankkeeseen, kun meillä
oli luottamus siihen, että se mitä sovitaan, tapahtuu ja tästä tulee hyvä ja toimiva malli
nuorten tukemiseksi”, kertoo Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.
Miten Sinun yrityksesi voisi olla mukana tukemassa nuorten hyvinvointia
ja työllistymistä Päijät-Hämeen alueella?
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