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Toimitusjohtaja
Tiina Mäkelä:                                                                                                      

Kasvava ja luovasti 
uudistuva Dila 2022-2026

Lahden Diakonialaitoksen toimintaan vaikutti vuonna 2021 
edellisvuoden tapaan merkittävästi covid-19 pandemia ja sil-
tä suojautuminen. Pandemia rajoitti toimintojen toteutusta ja 
aiheutti sekä lisätyötä että -kuluja. Laitoksella asuvat ikäih-
miset rokotettiin tautia vastaan ja he välttyivät taudilta var-
sin hyvin. Henkilökunnassa sairautta sen sijaan esiintyi kasva-
vassa määrin syksyn aikana ja erityisesti vuoden loppua kohti. 
Koronatestaukset ja karanteenit aiheuttivat myös henkilökun-
tavajausta, jonka kompensoiminen nykytilanteessa osoittau-
tui haastavaksi. Etätyöstä tuli diakoniapalveluissa arkipäivää. 

Vuosi 2021 oli myös säätiön voimassa olleen strategian vii-
meinen vuosi. Kuluneen strategiakauden aikana tehtiin useita 
merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Tämän 
työn tuloksena säätiön toisen asteen koulutustoiminta on saa-
nut vahvemmat hartiat opetustoiminnan kehittämiseen Suo-
men Diakoniaopisto Oy:ltä, jonka yhtenä omistajana on Lah-
den Diakoniasäätiö. Vuosien 2018-2019 aikana toteutetut liike-
toimintojen muutokset ja uudistukset ovat selkiyttäneet sää-
tiön ydintehtävää ja vahvistaneet myös sen taloutta. Ravitse-
muspalvelujen, kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen tuottamista 
Dilakorttelissa on jatkettu yhteistyökumppaniemme toimesta, 
samalla kun olemme itse keskittyneet asumispalvelujen ja var-
haiskasvatuksen tarjoamiseen ja niiden laadun kehittämiseen. 

Suurin muutos menneen strategiakauden aikana on kuiten-
kin tehty laitoksen diakoniapalveluissa. Niiden volyymi on ne-
linkertaistunut ja kahdesta hankemuotoisesta toiminnasta on 
luotu lähes kahdenkymmenen toiminnon kokonaisuus. Näillä 
palveluilla on suuri merkitys alueen ihmisten hyvinvoinnille, 
sillä erilainen apu ja tuki tavoittaa tuhansia eri ikäisiä ja erilai-
sissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä Lahden alueella vuosit-
tain. Haasteellisissa tilanteissa olevia pikkulapsiperheitä, elä-
mänsä suuntaa etsiviä nuoria tai yksinäisyyttä kokevia ikäih-
misiä.  Vuonna 2021 käynnistyivät uusina toimintoina mm. Wal-

kers Lahti, kuntouttava työtoiminta ja DIGI-paja toiminta.
Tuloksekkaasti läpiviedyt muutokset antavat hyvät lähtö-

kohdat uudelle strategiakaudelle. Erityisen iloisia voimme olla 
siitä, että olemme yhdessä onnistuneet pitämään palvelujem-
me kysynnän ja asiakastyytyväisyyden sekä henkilöstön työ-
hyvinvoinnin erittäin hyvällä tasolla näinä muutoksien vuosi-
na.  Asiakkaistamme yli 91% antaa kiitettävän palautteen saa-
mastaan palvelusta ja niin ympärivuorokautisen hoivan kuin 
päiväkodin paikat ovat täynnä. Kokonaisuutena voidaankin to-
deta, että mennyt strategiakausi oli varsin onnistunut ja osin 
poikkeuksellisesta ajanjaksosta huolimatta säätiö on saavut-
tanut merkittävän roolin alueellisen yhteiskuntavastuun kan-
tajana, erinomaisen palvelukokemuksen tarjoajana ja se to-
teuttaa toimintaansa hyvissä kumppanuuksissa.  

Syksyn 2021 aikana valmisteltiin säätiön uusi strategia vuo-
sille 2022-2026 hallituksen johdolla, yhteistyössä Innolink Oy:n 
kanssa. Strategiatyö käynnistettiin arvioimalla edellisen stra-
tegiakauden tuloksia ja toiminnan nykytilaa. Työskentelyn ku-
luessa tarkasteltiin organisaation tämänhetkisiä toimintoja ja 
selvitettiin toiminnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuk-
sia ja uhkia sekä analysoitiin käytettävissä olevia resursseja ja 
mahdollisia tiedossa olevia muutoksia.   Analyysi piti sisällään 
myös monipuolisesti toimintaympäristön keskeisten muutos-
ten ja muutostekijöiden tutkimista. Kerättyjen taustatietojen 
pohjalta rakensimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, skenaa-
rioita Dilan toiminnalle. Osana strategiaa tarkistettiin myös 
laitoksen perustehtävä, missio ja arvot sekä pohdittiin halut-
tu tulevaisuuden visio.  Keskeisenä osana strategiatyötä sää-
tiön hallitus ja johto yhdessä asettivat toiminnalle strategiset 
tulostavoitteet, joiden mukaisesti laitoksen toimintaa kehite-
tään, mitataan ja arvioidaan tulevina vuosina. 

Uusi strategia valmistui lokakuussa ja hallitus hyväksyi sen 
27.10.2021. Valtuuskunnalle valmis strategia esiteltiin joulu-
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Tuotamme vaikuttavia ja 
fokusoituja palveluja.

Tarjoamme 
merkityksellisen 

palvelukokemuksen.

Olemme timanttinen 
työyhteisö.    

Uudistumme
kannattavasti.

Uudistuva – Vastuullinen – Kohtaava

kuun kokouksessa. Uuden strategian valmisteluun osallistui-
vat syksyn aikana laitoksen johdon lisäksi myös halukkaat hen-
kilöstön edustajat. Työskentely tapahtui lähiworkshopeissa, 
Howspace-kyselyinä ja teams-työskentelynä.  

Lahden Diakoniasäätiön uuden, vuosille 2022-2026, ajoittu-
van strategian ydin on kiteytetty strategian nimeen: Kasvava 
ja luovasti uudistuva Dila. 

Uuden strategiakauden aikana Diakonialaitos jatkaa, missio-
mme mukaisesti, kristilliseltä arvopohjalta työtä Hyvän elämän 
puolesta. Me haluamme rakentaa toimintaa, jonka arvoperusta 
on kohtaamisessa, vastuullisuudessa ja uudistumisessa. Näiden 
arvojen merkitystä ja niiden saattamista näkyväksi arkityössä 
työstetään jokaisessa laitoksen toimintayksikössä kevään 2022 
aikana. On ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella Diakonialaitok-
sen työntekijällä on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan ja kes-
kustelemaan, mitä toisen ihmisen aito ja välittävä kohtaaminen 
tarkoittavat, miten toiminta tehdään mahdollisimman läpinäky-
väksi ja kuinka voimme yhdessä kehittää palvelujamme niin, et-
tä ne vastaisivat mahdollisimman hyvin ihmisten erilaisia hyvän 
elämän tarpeita ja odotuksia. Tahtotilamme on ilmaistu uudes-
sa säätiön visiossa ”Olemme kohtaamisen edelläkävijä.”  

Dilan toimintaa ja sen kehittämistä ohjaa tulevina vuosi-
na neljä strategista kärkeä, jotka olemme säätiön hallituksen 

kanssa nimenneet. Tavoitteemme on tuottaa fokusoituja ja vai-
kuttavia palveluja. Haluamme tarjota merkityksellisiä palvelu-
kokemuksia ihmisille ja olla samalla timanttinen työyhteisö, 
jossa työntekijät voivat hyvin ja jonne halutaan tulla tekemään 
merkityksellistä työtä. Toimintojemme uudistaminen tulee ta-
pahtua kannattavasti. Näiden strategisten tavoitteiden mu-
kaisesti olemme laatineet vuoden 2022 toimintasuunnitelman 
ja työyhteisön kehittämistä tulemme tekemään yhdessä hen-
kilökunnan kanssa jo kevään 2022 aikana. 

Organisaation suunnan tarkistaminen strategiatyön avulla 
on vastauksen hakemista kysymykseen, mihin meitä tarvitaan 
eniten ja mistä me voimme ottaa vastuuta? Diakonialaitoksen 
tehtävä on auttaa erityisesti siellä, missä ihmiset uhkaavat jää-
dä tarvitsemansa avun tai tuen ulkopuolelle – yksin, syrjään, 
vaille täysivaltaisia osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskun-
nassa. Niiden resurssien puitteissa, jotka ovat laitokselle kul-
loinkin mahdollisia. 

Uuden strategian aikana kasvun painopisteemme tulevat 
olemaan erityisesti alueen nuorten auttamisessa ja työllistymi-
sen tukemisessa, joihin haemme osaamista ja uusia toiminta-
malleja myös kansainvälisestä yhteistyöstä.  Näin haluamme 
osaltamme, paikallisena toimijana, kantaa vastuuta Lahden 
alueen kohtaamista haasteista.  
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Lahden Diakoniasäätiön tarkoituksena on kristillisen uskon ja 
lähimmäisenrakkauden pohjalta ylläpitää diakonialaitosta ja 

harjoittaa tältä pohjalta palvelutoimintaa. 

Säätiö tarjoaa sosiaalipalveluja ja koulutusta sekä auttaa ihmisiä 
siellä, missä avuntarve on suurta tai missä muulla tavoin ei auteta. 

Säätiön palvelut kehittyvät ihmisten tarpeiden mukaan.

Hyvän elämän 
puolesta

Vuoden 2021 asiakaskyselyn 
tulosten perusteella yli 91% 
asiakkaistamme antaa kiitet-
tävää palautetta saamastaan 
palvelusta ja kohtaamisen ys-
tävällisyydestä peräti 96%. 

Tämä on upea tulos näin ko-
ronan keskellä ja kertoo siitä 
sitoutumisesta ja ammattitai-
dosta, jolla dilalaiset työtään 
tekevät joka päivä. Suuri kiitos 
teille jokaiselle tästä! 

Kiitettävää 
palautetta!

Vuoden 2021 parhaimman palvelun kilpailun voitti Tukea vapaaehtoisuuteen toiminta. Kuvassa 
vasemmalta toimitusjohtaja Tiina Mäkelä, Tiina Roos, Marjo Karinkanta ja Elise Liikala.
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-Dilan visio ’Olemme kohtaamisen edelläkävijä’ pohjautuu ai-
emminkin käytössä olleeseen missioon ’Teemme työtä hyvän 
elämän puolesta’. Tätä on täydennetty uuden strategian ar-
voilla ’kohtaavasti, uudistuvasti ja vastuullisesti’. Tässä on 
selkeä prosessi taustalla, analysoimme mitä toimintaympä-
ristössä muuttuu ja teimme kolme erilaista tulevaisuuden ske-
naariota. Mietittiin yhdessä sitä, millä eväillä Dila pärjää tule-
vaisuudessakin. Ja kyllä se nousi vahvasti esiin, että ihmisten 
aito kohtaaminen on se, millä pärjätään, se motivoi henkilös-
töä ja sitä kautta saadaan tuloksia aikaiseksi. Osana prosessia 
kuultiin myös henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sähköisesti, 
ja sekin palaute vahvisti kohtaamisen painottamista.

-Missio ja toiminta-ajatus ovat vanhaa perua, mutta niitäkin 
täsmennettiin. Haluttiin tuoda ne tähän päivään, koska maailma 
kuitenkin muuttuu ympärillä, ja silloin on hyvä tarkastella sään-
nöllisin väliajoin, onko toiminta-ajatustakin tarvetta täsmentää.

-Arvot on myös määritetty uudelleen. Alun perin lähdettiin 
siitä, että ne pidettäisiin ennallaan, mutta sitten vähän haas-
toinkin ulkopuolisena sparraajana, että kun johtoryhmä itse ja 
luottamushenkilöt kuvaavat Dilaa hyvinkin erilaisin termein 
kuin aiemmat arvot, päädyttiin myös arvotkin uudistamaan. 
Prosessissa löydettiin yhteisesti hyväksyttävät näkökulmat, 
niille ymmärrettävä sanoitus ja saatiin toiminnalle perusta, jo-
hon kaikki voivat uskoa ja sitoutua.

-Ja kun näistä arvoista tehtiin henkilökunnalle kysely, miten 
niitä voitaisiin arjessa toteuttaa, niin saatiin paljon hyviä vas-
tauksia. Uudet arvot siis koskettivat myös henkilöstöä. Koh-
taava, uudistuva, vastuullinen – arvopohja kuvastaa sitä, mitä 
Dilan toiminta on - ja miten minäkin sen näin. 

-He olivat tosiaan halukkaita uudistumaan. Kohtaaminen on 
todella tärkeä asia sote-organisaation arjessa. Ollaan samalla 
tasolla ihmisten kanssa, henkilöstön on mahdollista sitoutua 
niin kuin heille tehty kyselykin osoitti. Saimme paljon vastauk-
sia, miten näitä arvoja voi toteuttaa arjessa.

Miten näet Dilan roolin soteuudistuksessa osallistua näillä 
strategisilla tavoitteilla tähän prosessiin?

-Dilalla on ehdottomasti paljon annettavaa. Kun Dila tavoit-
teena on tuottaa vaikuttavia palveluita ja fokusoitua tiettyihin 
palveluihin sekä tuottaa merkityksellistä palvelukokemusta, 

sanoo strategiatyössä mukana ollut asiantuntija Kati Harjuhahto-Madetoja. Ja jatkaa toteamal-
la, että johtoryhmäläiset olivat sitoutuneita, innostuneita ja osaavia. Oli ilo tehdä heidän kanssaan 

tätä työtä. Meillä oli myös hallituksen kanssa työpaja ja aivan sama heidän kanssaan,  
he halusivat tehdä hyvän uuden strategian ja uudistaa aidosti toimintaa. Myös henkilöstö otti 

aktiivisesti kantaa arvoihin ja toimintaan heille suunnatussa sähköisessä kyselyssä.

”Dilan arvot ovat                                                                                                                                            
arjessa toteutettavia

niin tämä strategia istuu hyvin kansalliseenkin tahtotilaan. 
Ihan saman tyyppisiä tavoitteita, kuten vaikuttavuus, löytyy 
kansallisessakin uudistuksessa.

-Käytäntö tulee tietenkin vaihtelemaan hyvinvointialueit-
tain, mutta itse pidän tosi tärkeänä sitä, että kolmas sekto-
ri on tässä mukana, koska siellä on tosi paljon ihmisten arjen 
osaamista. Pystytään myös tuomaan ketterästi ratkaisuja so-
tehaasteisiin, jotka meillä ovat kuitenkin tosi isoja. Ehdotto-
masti ei pärjätä ilman järjestöjä ja yhdistyksiä. Ja kun olen täs-
tä asiasta keskustellut sote-valmistelijoiden kanssa, kyllä tä-
mä käsitys siellä jaetaan, kolmatta sektoria tarvitaan.

Julkinen ja kaupallinen sektori kuitenkin kilpailevat, mikä 
on kolmannen sektorin kilpailukyky tilanteessa, jossa jul-
kinen määrittää palvelun lähtöhinnan? 

-Nyt, kun hoitajamitoitus on päätetty, on selvää, että kovin 
suuri eroja eri tuottajien palveluissa ei voi olla. On tietenkin ym-
märrettävää, että tappiolla ei voi esimerkiksi vanhuspalveluja 
tuottaa, mutta koska järjestö on ketterä, se voi myös löytää ja kes-
kittyä aivan uusiin palvelutarpeisiin, joita nousee esiin. 

Ja vielä, näkemyksesi soten tulevaisuudesta?
-Uusilla aluevaltuustoilla tulee olemaan erittäin haastavat 

vuodet edessä. Tiedetään, että tarvitaan palkkaharmonisoin-
ti, jonka kokonaissumman arvioidaan olevan vuositasolla liki 
700 miljoonaa euroa. Myös ikäihmisten määrä kasvaa, ja useat 
meistä tarvitsevat 80-85-vuotiaina yhteiskunnan hoivapalve-
luja. Näin ollen meillä on todella tiukat raamit tälle kokonai-
suudelle, eikä siinä ole helppoja ratkaisuja edessä. Henkilöstön 
saatavuus on minusta se kaikkein suurin huolen aihe, eli mistä 
me otamme tulevaisuuden osaavat tekijät.

-Sen vuoksi Dilakin haluaa olla timanttinen työyhteisö. Se on 
aidosti tärkeää, että henkilöstöstä ja heidän hyvinvoinnistaan 
pidetään huolta. Nyt kun on työntekijän markkinat, on tärkeä 
huomioida, että tehdään työtä toki palkan vuoksi, mutta myös 
sydämellä.

-Minusta tämä on ollut tiivis ja tehokas prosessi. Dila on si-
säistänyt strategisen johtamisen myös käytännössä, siitä voin 
kyllä kehua ehdottomasti, toteaa Kati Harjuhahto-Madetoja 
lopuksi ikään kuin yhteenvetona. 
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”Kun arvoista tehtiin kysely 
henkilökunnalle, miten niitä voitaisiin 
arjessa toteuttaa, saatiin paljon hyviä 
vastauksia. Uudet arvot koskettivat 
siis myös henkilökuntaa - kohtaava, 
uudistuva, vastuullinen.”
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Kohti huippulaatua

Kunniamaininnan perusteluissa todettiin, että SDO tuottaa 
kestävää arvoa opiskelijoille, työelämälle ja yhteiskunnalle tar-
joamalla jokaiselle opiskelijalle hänen taustastaan ja lähtö-
valmiuksistaan riippumatta oman mielekkään polun opintojen 
kautta työelämään, henkilökohtaiseen elämään ja aktiiviseen 
toimijuuteen yhteiskunnassa. Inklusiivinen toiminta ja yksilölli-
sistä tarpeista lähtevä ohjaus mahdollistavat opiskelijoiden yk-
silölliset opintopolut ja henkilökohtaisten uratavoitteiden yh-
denvertaisen edistämisen. SDO on edelläkävijä opiskelijoiden 
holistisen ohjausmallin toteuttamisessa.

”SDO elää arvojaan vahvasti todeksi”,sanoo Suomen Diako-
niaopiston kehitysjohtaja Seija Markkanen ja jatkaa: ”Jokainen 
meistä törmää laatuun esimerkiksi laadukkaiden tuotteiden ja 
hyvän asiakaspalvelun muodossa. Toisaalta puhutaan laadun-
hallinnasta, sertifikaateista, laatuauditoinneista, laatujohta-
misesta ja laatustrategioista– isoja sanoja käytettäväksi ja ym-
märrettäväksi.  Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö muut-
tui laadunhallinnan velvoitteen osalta neljä vuotta sitten. Jokai-
selta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä edellytetään toi-
mivaa laadunhallintajärjestelmää ja kaikilla tasoilla toimivaa 
laadunhallintaa. Tätä velvoitetta tukemaan Opetus- ja kulttuu-
riministeriö julkaisi vuonna 2019 Kohti huippulaatua - Ammatil-

lisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030. Suomen Diako-
niaopistossa (SDO) haasteeseen vastattiin muun muassa laa-
timalla laadunhallinnan asiakirja Suunta-Toiminta-Tulokset”.

-Lakivelvoitetta tärkeämpää laatutyössä on mielestäni asia-
kaslähtöisyys, se että suunnittelemme, toteutamme, arvioim-
me ja parannamme toimintaamme suhteessa asiakkaan koke-
mukseen.

-Edellä mainitussa ministeriön Kohti huippulaatua asiakirjas-
sa sanotaan: ”Laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen ammatil-
lisen koulutuksen parissa toimivan työtä”. Viiden vuoden ajan 
olemmekin SDO:ssa rakentaneet laatua osaksi jokaisen arkea 
prosessikuvauksilla, ohjeilla sekä viestintää ja intran rakenteita 
kehittämällä. Esimerkiksi PowerBi:n reaaliaikainen tulosseuran-
ta avautuu jokaiselle intran etusivun kautta. Henkilöstön osal-
lisuuteen olemme myös panostaneet. Osallisuutta on se, että 
henkilöstö on mukana strategian laadinnassa, toiminnan suun-
nittelussa, oman työn mittareiden määrittelyssä ja tiimin yh-
teissuunnittelussa. Olemme myös tehneet töitä pedagogisen 
hyvinvoinnin vahvistamiseen esihenkilövalmennuksilla, vah-
vuuksiin perustavalla kehityskeskustelumallilla ja henkilöstön 
palkitsemisella.

-Onnistumiset laatutyössämme eivät ole onneksi pelkällä 

Suomen Diakoniaopiston (SDO) toiminta palkittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kunniamaininnalla valtakunnallisessa laatupalkintokilpailussa
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Suomen Diakoniaopiston voittamaa valtakunnallista laatupalkintokilpailun kunniamainintaa 
vastaanottamassa OKM:n tilaisuudessa 16.11.2021 Hämeenlinnan Aulangolla, vasemmalta 
SDO:n hallituksen puheenjohtaja Tiina Mäkelä, toimitusjohtaja, rehtori Juha-Petri Niiranen, 
koulutusjohtaja Merja Ahtikari ja kehitysjohtaja Seija Markkanen.
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Suomen Diakoniaopisto Oy 
(SDO) on yksityinen monialainen 
koulutuksen järjestäjä, joka toimii 
Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa

mutu -tasolla. Asiakas- ja henkilöstöpalautteet osoitta-
vat positiivista trendiä ja osittain jopa erinomaista tasoa. 
Niinpä uskalsimme osallistua teemalla Yhteisöllisyys ja 
tasa-arvo ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpai-
luun keväällä 2021. Pääsimme kolmen parhaan joukkoon 
ja ulkoiseen auditointiin. Iloksemme meidät palkittiin 
kunniamaininnalla ja palauteraportti (https://www.sdo.
fi/wp-content/uploads/Laatupalkintokilpailuraportti-1.
pdf) oli laadun näkökulmasta mieluisaa luettavaa. Täs-
sä muutama lause saamastamme palautteesta: ”SDO:n 
missiona ja strategisena menestystekijänä on muuttaa 
maailmaa kohtaaminen kohtaamiselta. Kohtaamisen to-
teutuminen arjen teoissa on toimintakulttuuri, joka nä-
kyy organisaation kaikilla tasoilla ja on sisäistetty osak-
si jokaisen työtä. SDO elää arvojaan vahvasti todeksi. Ta-
sa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään matalalla or-
ganisaatiolla, valmentavalla johtamisella, henkilöstön 
itseohjautuvuudella sekä tiimijohtamisella pedagogisen 
toiminnan perusteena.” 

-Laatupalkintokilpailuraportin mukaan SDO:ssa on 
siis tehty oikeita linjauksia ja valintoja, jotka on saa-
tu osaksi arjen toimintaa. Laatutyö ei kuitenkaan kos-
kaan pääty ja onneksi SDO:ssa on positiivisen kehittämi-
sen henki. Haasteena on viestiä strategisista linjauksista 
ja tuloksista entistä selkeämmin ja systemaattisemmin 
opiskelijoille ja sidosryhmille. Laaturaportin perustella 
laaditun laadunhallintasuunnitelman tavoitteena onkin 
laatuviestinnän kehittämisen lisäksi vahvistaa opiskeli-
joiden, työelämäkumppaneiden ja sidosryhmien mahdol-
lisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja arvioin-
tiin. Laatupalkintoraati totesi, että meillä on kyky rea-
goida proaktiivisesti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti toi-
mintaympäristön muutoksiin ja kysyntään. Siihen luot-
taen jatkamme yhteistä laatutyötä arjessa, vakuuttaa 
kehitysjohtaja Seija Markkanen. 

Suomen Diakoniaopisto Oy (SDO) on yksityinen mo-
nialainen koulutuksen järjestäjä, joka toimii Helsin-
gissä, Lahdessa ja Oulussa. Suomen Diakoniaopisto 
perustettiin vuonna 2017, kun Lahden Diakoniasää-
tiö ja Helsingin sekä Oulun Diakonissalaitosten sää-
tiöt päättivät yhteistyöneuvottelujen jälkeen yhdis-
tää toisen asteen ammatillisen koulutustoimintansa. 
Myöhemmin mukaan liittyi Suomen Kosmetologien 
yhdistyksen opiston säätiö. Uudistuksen tavoittee-
na on ollut koulutustoiminnan tehostaminen ja erityi-
sesti sen laadun kehittäminen vastattaessa työelä-
män muutoksiin ja tulevaisuuden osaamishaasteisiin. 
Lahdessa SDO toimii yhteistyössä Diakonialaitoksen 
kanssa ja on osa Dilakorttelin toimintoja.

SDO järjestää koulutusta terveys- ja hyvinvoin-
tialoille sekä palvelualoille 14 eri tutkintoon, ja lisäk-
si valmentavaa koulutusta, vapaan sivistystyön kou-
lutusta, maahanmuuttajien kotouttamispalveluja ja 
muita koulutuspalveluja. SDO kouluttaa myös vaa-
tivaan erityiseen tukeen oikeutettuja sekä erilaisista 
kulttuureista ja taustoista tulevia jokaisen henkilö-
kohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioiden. 
SDO:ssa opiskelee vuosittain noin 4 000 opiskelijaa.

Meneillään on SDO:n virtuaalioppimisympäristöjen rakentaminen. Laatupalkintokilpailun teema oli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
vahvistaminen ja oppimiserojen kaventaminen kertaa SDO:n kehitysjohtaja 
Seija Markkanen.
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Sivistyspalvelut kattavat 
soten irtaantuessa                                                                                                                          

suurimman osan kaupungin 
tarjoamista palveluista  

Tiina Granqvist on ollut kiireinen erityisesti pitkään jatku-
neen koronan vuoksi. Sivistysjohtajana hän on joutunut otta-
maan kantaa ja kommunikoimaan mm. koulujen etäopetuk-
sesta tilanteessa, jossa koronaviruksen omikron-muunnos le-
visi nopeammin kuin delta-variantti ja tartuntamäärät kas-
voivat vauhdilla myös Päijät-Hämeessä. Yhtenä aktiviteettina 
on lapsiystävällisen kaupungin monipuolinen kehittäminen, 
jonka jatkamisesta sivistyslautakunta päätti joulukuun 2021 
puolivälissä.

Tiina Granqvist totesi Lahden lapsiystävällinen kun-
ta-koordinaatioryhmän tiedotteessa, että toimintamal-

Lahden kaupungin sivistysjohtaja Tiina Granqvist:

lia on toteutettu jo kahdeksan vuotta UNICEF Lapsiystäväl-
linen kunta tunnuksen alla. Lahden kaupunki jatkaa ystäväl-
lisen kaupungin monipuolista kehittämistä, mutta ei hae jat-
koa UNICEF-malliin kytkettynä. Hän totesi, että Lahdessa on 
opittu painottamaan hyvinvointia sekä ajattelemaan palvelui-
den kehittämistä lasten oikeuksien näkökulmasta. Ja, että ke-
hittämisessä otetaan huomioon laajasti lapsivaikutusten ar-
viointi ja tunnistetaan haavoittuvassa asemassa olevien las-
ten tarpeet.

Tässä haastattelussa Tiina Granqvist kertoo ja vastailee ky-
symyksiin Lahden Diakoniasäätiön valtuuskunnan jäsenenä.

-Diakonialaitos on tullut Lahteen evakkona Viipurista niin kuin niin moni muukin asia, joka on tehnyt Lahdesta elinvoimai-
sen kaupungin, toteaa Dilan valtuuskunnan jäsenenä vuodesta 2017 ollut sivistysjohtaja Tiina Granqvist.
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Sivistyspalvelut kattavat 
soten irtaantuessa                                                                                                                          

suurimman osan kaupungin 
tarjoamista palveluista  

Kertoisitko vähän itsestäsi, harrastuksistasi?
-Olen lahtelainen virkanainen. Olen asunut eri puolilla Suomea, 
varhaislapsuudessa Järvenpäässä, kouluvuodet Rovaniemel-
lä, opiskeluajan Tampereella. Valmistumisen jälkeen työt vei-
vät Helsinkiin. Muutin perheineni Lahteen reilut 20 vuotta sit-
ten. Viihdyn tässä upeassa ja elinvoimassa kaupungissa erin-
omaisesti. Perheeseeni kuuluu aviomies ja aikuinen Tampereel-
la opiskeleva poika. Asun omakotitalossa eteläisessä Lahdessa. 
Talon työt ovat tapani rentoutua virkatyön paineista – pihan-
hoito, lumityöt, kotityöt. Luonto on rakkain harrastukseni. Lii-
kun lähimetsissä, Salpausselän harjulla, ulkoilureiteillä, Päijän-
teen saaristossa, Lapin luonnossa – hiihtäen, kävellen, veneil-
len, pyöräillen. Luen kaunokirjallisuutta, kuuntelen musiikkia, 
pidän kulttuuririennoista ja urheilutapahtumista. Korona-ajan 
harrastuksena olen herättänyt henkiin vuosikymmenet levossa 
olleen kutomisharrastuksen, syntyy pipoja ja villasukkia. Pala-
pelin ääressä järjestelen ajatuksiani.

Kertoisitko työelämästäsi / nykyisestä työstäsi? 
-Koko Lahdessa asumiseni ajan olen ollut Lahden kaupungin 
palveluksessa, ensin keskushallinnossa talouden asiantuntija-
tehtävissä, sen jälkeen sivistystoimialan talousjohtajana. Ny-
kyinen työni on toimia Lahden kaupungin sivistysjohtajana. Si-
vistyspalvelut kattavat soten irtaantuessa suurimman osan 
kaupungin tarjoamista palveluista: varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen, nuorisotyön, lukiokoulutuksen, kansalaisopistotoi-
minnan, kirjaston, osallisuuden palvelut sekä kulttuurin ja lii-
kunnan palvelut. Työni on monipuolista virkaorganisaation joh-
tamista sisältäen myös työskentelyn poliittisen järjestelmän 
esittelijänä ja asiantuntijana. Valmistelen asioita ja toimin esit-
telijänä sivistyslautakunnassa sekä hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 
lautakunnassa, osallistun asiantuntijana kaupunginhallituksen 
ja kaupunginvaltuuston työskentelyyn. 

Entä, miten olet tullut mukaan Dilan toimintaan ja minkä 
vuoksi? 
-Olen ollut jäsenenä Dilan valtuuskunnassa vuodesta 2017 al-
kaen. Tulin mukaan, kun minua siihen pyydettiin. Sivistyspalve-
luiden asiantuntemusta pidettiin hyvänä meriittinä valtuuskun-
tatyöskentelyssä ja tulin mielelläni mukaan. 

Minkälaisia ajatuksia sinulla on Dilan pitkästä historiasta, 
nykytilanteesta ja tulevaisuudesta? 
-Viipurin/Lahden Diakonialaitoksen 150-vuotinen historia on 
kunnioitusta herättävä. Vähäosaisimmista huolehtiminen, dia-
konissakoulutuksen luominen ja työpanos sairaanhoidon kehit-
tämisessä antoi tärkeitä suuntaviivoja hyvinvointiyhteiskun-
nan arvoja muodostettaessa.  Diakonialaitos on tullut Lahteen 
evakkona Viipurista niin kuin moni muukin asia, joka on tehnyt 
Lahdesta elinvoimaisen kaupungin. Lahden kaupungin virka-
miehet ja päättäjät toimivat viisaasti osoittaessaan diakonialai-
tokselle ehdoitta sopivat tilat hyvältä paikalta kaupungin kes-
kustasta ja sittemmin avustaessaan uuden sairaalan rakenta-

misessa. Dila on sopeuttanut toimintaansa hyvinvointiyhteis-
kunnan kehittyessä. Osa laitoksen toiminnoista on siirtynyt 
kaupungin tai kuntayhtymän hoidettavaksi, kuten sairaalatoi-
minta ja kehitysvammaisista huolehtiminen. 

-Valtuuskuntatyössä seurataan yhteiskunnan kehittymisen 
suuntaa ja pohditaan Dilan tehtäviä yhteiskunnallisen merkit-
tävyyden kannalta: mihin ydinalueisiin keskitytään, onko asioi-
ta, joissa uranuurtava työ on saatu vauhtiin ja panostusta voi-
daan vähentää, mitkä asiat tehdään itse, mitkä ostetaan ulko-
puolisilta. Dila tarjoaa palveluitaan kunnille, jotka kilpailuttavat 
hankintalain mukaisesti. Alalle on tullut lisää toimijoita vahvas-
ti liiketaloudellisen näkökulmin. Tulevaisuudessa Dilan on edel-
leen pystyttävä joustavasti kehittämään toimintaansa sellai-
siin palvelumuotoihin, jotka parhaiten tavoittavat uudet tukea 
tarvitsevat kohderyhmät laitoksen ydintehtävän mukaisesti. 
Tässä onnistumisesta ei ole epäilystä. 

-Hyvä esimerkki uusista työmuodoista on nuorten työpaja-
toiminta. Nuorilla voi olla erilaisia haasteita liittyen esimerkik-
si terveyteen, elämänhallintaan tai oppimiseen. Mutta, monella 
nuorella ei ole olemassa tukiverkostoa tai ihmisiä, jotka tukisi-
vat nuorta opinnoissa tai työelämässä. Tähän tarpeeseen Lah-
den Diakonialaitoksella on kehitetty 2020–2021 täysin uusi tu-
levaisuusvalmennus-toimintamalli. Käytännössä tulevaisuus-
valmennus tarkoittaa esimerkiksi opiskelutehtävien aikataulu-
tuksessa tai tekemisessä auttamista, säännöllistä kuulumisten 
kyselyä sekä erilaisten arjen haasteiden ratkaisussa tukemista.
-Dila on aina tehnyt uraauurtavaa työtä, löytänyt katvealueet 
yhteiskunnan peruspalveluiden riittävyydessä ja ollut joustava 
toimija muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Minkälaisena näet Dilan roolin sen hyvinvointialueella tässä 
sote-uudistuksessa?
-Hyvinvointialueet tarvitsevat kumppaneita siinä missä nykyi-
set kunnatkin, sekä yrityksiä että kolmannen sektorin toimijoi-
ta. Eritysesti ikäihmisille tuotettavat palvelut ovat Dilan osaa-
misen keskiössä, vanhusten palveluihin tarvitaan yhä enemmän 
tekijöitä tulevaisuudessa. Myös Dilan tuottama vanhemmuu-
den tukeminen on jatkossakin tärkeässä roolissa. Dilan toimin-
tatapa tuottaa palveluita yhä enemmän yhdessä kumppanien 
kanssa on mielestäni vahvuus myös sote-uudistuksen jälkeen, 
täsmentää Tiina Granqvist näkemystään Dilan roolista.

”Hyvä esimerkki Dilan 
uusista työmuodoista on 
nuorten työpajatoiminta.
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Vuosi 2021 oli diakoniapalveluissa 
työllisyyspalveluiden ja nuorten 

toimintojen kasvun aikaa

Lähes kolme vuotta sitten, elokuussa 2019, Dila aloitti ensim-
mäisen nuorten työllistymisen tukemista tavoittelevan toi-
mintansa, kun nuorten sote-työpaja avasi ovensa. Ennen si-
tä Dilakorttelissa ei ollut toteutettu työllisyyspalveluita. Stoo-
ri avasi tietä laajemmalle kehittämiskaarelle ja työpajatoimin-
nan imussa syntyi Dilaan kokonainen työllisyyspalveluiden 
toimintakokonaisuus. Samalla organisaatioomme alkoi kertyä 
lisää osaamista tukea tarvitsevien nuorten kohtaamisesta. 
Nuorten palvelut olivatkin vuonna 2021 toinen vahvassa kas-
vussa ollut toimialamme.

Nuorten sote-työpaja Stoori teki myös toisena toiminta-
vuonnaan erittäin tuloksellista työtä. Stoorissa on ollut koko 
sen toiminta-aikana 1.8.2019 alkaen työpajajakson päättänei-

tä nuoria yhteensä 40, joista yhteensä 88 % (35) on jatkopo-
luttunut työpajajakson jälkeen joko opintoihin, työelämään tai 
muuhun ohjattuun toimenpiteeseen. 92 % koki työpajalla toi-
mimisen itselleen merkitykselliseksi ja saman verran nuorista 
koki työpajalla olon parantaneen tyytyväisyyttä omaan elä-
määnsä. 100 % nuorista suosittelisi Stooria muille nuorille ja 96 
% koki saaneensa apua jatkopolkujen löytämiseen. 

Stoorin ympärille rakentuneet Dilan työllisyyspalvelut koos-
tuvat tänä päivänä kuntouttavasta työtoiminnasta, kuntout-
tavasta työkokeilusta, ASKELMAT-toiminnasta, DIGI-pajasta 
ja lisäksi työllisyyspalveluissa työskentelee yhteisö- ja kortteli-
ohjaajia sekä palkkatuettuina työntekijöitä että STEA:n rahoit-
tamassa Paikka auki -ohjelmassa. 

Työllisyyspalvelut tukee monipuolisesti työelämään pääsyä

Vuonna 2019 perustetun Stoorin työpajatoiminta avasi tietä laajemmalle kehittämiskaarelle ja sen imussa syntyi Dilaan kokonainen 
työllisyyspalveluiden toimintakokonaisuus. Samalla organisaatioomme alkoi kertyä lisää osaamista tukea tarvitsevien nuorten kohtaamisesta.
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Työllisyyspalveluiden toimintaympäristössä tapahtui 
iso muutos 1.3.2021, kun Lahden seudun työllisyyden kun-
takokeilu siirsi osan työnhakijoiden palveluista valtiove-
toisista TE-palveluista kuntakokeilun vastuulle. Näin ollen 
tärkein yhteistyötahomme järjesteli toimintaansa merkit-
tävästi uusiksi ja sillä on vaikutusta myös asiakkaiden oh-
jautuvuuteen Dilan työllisyyspalveluihin. 

Aloitimme 1.9. kuntouttavan työtoiminnan täysimääräi-
sen toteuttamisen, kun sosiaaliohjaaja Jonna Juuti aloit-
ti työnsä kuntouttavan työtoiminnan vastuuhenkilönä. 
Aivan uutena pilottikokeiluna toteutamme 2021–2022 
valmentavaa työkokeilua, joka tarjoaa tukea tarvitseville 
nuorille kuntoutumisen vaiheen jälkeen mahdollisuuden 
tutustua sote-alan työtehtäviin. ASKELMAT – hankkeen 
avulla haetaan ratkaisuja 18–29-vuotiaiden nuorten työ- 
tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joil-
la työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja 
kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Lisäk-
si vahvistetaan Lahden alueen kolmannen sektorin työlli-
syystoimijoiden yhteistyötä ja verkostomaista työotetta.

Vielä ennen vuodenvaihdetta 2022 ehdimme aloittaa 
DIGI-pajan toiminnan. DIGI-paja-kehittämishankkeessa 
vahvistetaan päijäthämäläisten alle 29-vuotiaiden nuor-
ten digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Hank-
keessa kehitetään nuorten DIGI-pajan toimintamalli, jo-
hon nuoret voivat kiinnittyä työkokeilijoina tai vapaaehtoi-
suuden periaatteella. Hankkeen aikana kehitetään myös 
Dilakorttelin verkkokauppa. Dilakorttelin verkkokauppaan 
tulee mm. digitaalinen Ilmainen Puoti, korttelissa jo toimi-
van Ilmaisen Puodin rinnalle. Näin kehitämme Dilakortte-
lia kierrätystoimijana.

Dilan työllisyyspalvelut on tänä päivänä myös hyvin 
näkyvä alueellinen toimija Päijät-Hämeessä. Dila koordi-
noi Lahden alueen työllisyysverkostoa. Työllisyyspäällik-
kömme Saila Immonen koordinoi verkostoa, joka kokoaa 
yhteen alueen työllisyystoimijoita, joita onkin Päijät-Hä-
meessä runsaasti, verkostossamme on edustettuna lähes 
70 henkilöjäsentä ja noin 30 eri organisaatiota. 

Lahden Diakonialaitos solmi kumppanuussopimuk-
set Aseman Lapset ry:n ja Lahden kaupungin kanssa 
Walkers toiminnan aloittamiseksi Lahdessa 1.1.2021. 
Walkers toimintavastaava Suvi Salomaa ja Walkers 
ohjaaja Teemu Kotilainen saivat nopeassa ajassa 
perustettua Walkersin toimitilan aivan Lahden ydin-
keskustaan Vesijärvenkatu 20:neen. Myös nuoret 
löysivät ensimmäisen vuoden aikana erittäin tulok-
sellisesti Walkersille: vuoden aikana oli lähes 1500 
kohtaamista Lahden alueen nuorten kanssa. Wal-
kersin vahvuus on vahva Aseman Lasten kehittä-
mä toimintamalli ja valtakunnallinen Walkers yhtei-
sö, johon Lahdenkin Walkers kuuluu. Lisäksi Lahden 
alueella saatiin nopeasti toimiva yhteistyö muiden 
nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa, mi-
kä tukee erinomaisesti Walkersin työtä. Myös yhteis-
työ Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin 
yksikön kanssa on ollut saumatonta.

Dilassa työskennellään nyt tukea tarvitsevien 
nuorten kanssa hyvin moninaisista näkökulmista: 
1+1 mentoritoiminta on jo vuodesta 2016 tukenut va-
paaehtoistoiminnan keinoin nuoria. Työllisyyspalve-
lumme keskittyvät alle 30-vuotiaisiin, vaikkakin kun-
touttava työtoiminta on tarkoitettu kaikille työikäi-
sille. Walkers tavoittaa 13–17-vuotiaita nuoria. Vuo-
den 2022 alusta aloitettiin uusi yhteistyö Turun yli-
opiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja 
yhteisellä rahoitushakemuksella saimme Etelä-Suo-
men Aluehallintovirastolta rahoituksen Tulevaisuus-
paja -pilottihankkeelle. Tulevaisuuspaja tukee alle 
29-vuotiaiden nuorten elämänhallintaa ja hyvinvoin-
tia sekä tavoitteellisesti poluttaa nuoria osallisuus-
palveluiden piiriin. Tulevaisuuspaja perustuu Tule-
vaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuustyösken-
telymalleihin, joita edelleen kehitetään ja pilotoidaan 
hankkeessa nuorten yksilö- ja ryhmämenetelmäksi. 

Nuorten palveluiden 
kehittyminen

TYÖLLISYYS-
PALVELUT

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

HYVINVOINTI-
PALVELUT

OSALLISUUS-
TOIMINTA

• Nuorten sote-työpaja  
 Stoori

•  Kuntouttava   
 työtoiminta

•  Valmentava   
 työkokeilu

•  ASKELMAT -hanke

•  DIGI-paja

•  Yhteisö- ja  
 kortteliohjaajat

• Särö-vapaaehtois-  
 toimintaa lapsi- 
 perheiden, nuorten ja   
 ikäihmisten tueksi

• VAMOS –  
 Lahden miehiä

•  Vauvan Taika-  
 toiminta

•  Hoivaa ja leikki-  
 koulutukset

•  Osallisuuskortteli

•  Kotoa kotiin

•  Arjen apu

•  Tukea vapaa- 
 ehtoisuuteen

•  Yhteisökärpänen

•  Yhteisö- ja kortteli- 
 ohjaajat

• Nuorten 
 palvelut:

   - WalkersLahti

   - Tulevaisuuspaja

Diakoniapalvelut vuonna 2021
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Hei! Minä olen Mirva Porter ja toimin Dilan vapaa-
ehtoistoiminnan päällikkönä Särö-vapaaehtoistoimin-
nassa, jossa tuemme pikkulapsiperheitä, 13-29-vuoti-
aita nuoria sekä yli 60-vuotiaita kotihoitojen asiakkai-
na olevia ikäihmisiä vapaaehtoistoiminnan keinoin, eli 
lähes vauvasta vaariin, voisi sanoa. 
Työskentelyn Dilassa aloitin joulukuussa 2019, mutta 
talo oli minulle osin tuttu jo vuosien takaa, jolloin toi-
min Lahden diakonian instituutissa sekä opetus- että 
kehittämistehtävissä.
Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri (KM) 
käyttäytymistieteiden puolelta ja minulla on kasva-
tustieteen sekä psykologian opettajan pätevyys. Työ-
historiani sisältääkin projekti-, kehittämis- ja esihen-
kilötehtävien lisäksi runsaasti opetustehtäviä toisella 
asteella ja korkeakouluissa. 
Esihenkilönä pyrin olemaan oikeudenmukainen, ta-
sapuolinen ja joustava sekä pitämään huolta asioiden 
johtamisen ja tavoitteiden saavuttamisen lisäksi se-
kä tiimini että omasta työhyvinvoinnistani, sillä mie-
lestäni hyvinvoiva työntekijä on yritykselle suuri voi-
mavara. 

Hei! Olen Marjo Karinkanta ja työskentelen Lahden 
Diakonialaitoksella osallisuuspäällikkönä. Johtamii-
ni Dilan osallisuustoimintoihin kuuluvat muun muas-
sa Tukea vapaaehtoisuuteen -valtakunnallinen koor-
dinaatio, Walkers Lahti -toiminta, Yhteisökärpänen- ja 
Tulevaisuuspaja -hankkeet sekä Dilakorttelissa tapah-
tuva yhteisötoiminta. Toimin myös Dilassa oppilaitos-
yhteistyövastaavana. Tieni johti Dilaan neljä vuotta 
sitten työstä järjestöviestinnän parissa.  Aloitin työs-
kentelyn Dilassa yhteisökoordinaattorina, ja tämän 
neljän vuoden aikana minulla on ollut ilo saada työs-
kennellä hyvin monipuolisesti eri työtehtävistä käsin 
vapaaehtoistoiminnan, erilaisten hankkeiden ja osal-
lisuustyön parissa. Parasta työssäni onkin monipuoli-
suus ja mahdollisuus kohdata erilaisia ihmisiä. Koulu-
tukseltani olen teologian maisteri (TM). Opinnoissani 
perehdyin etenkin uskontotieteisiin, viestintään ja so-
siaalipolitiikkaan. Opintoja olen jatkanut valmistumi-
seni jälkeenkin muun muassa tiimivalmentamisen ja 
kasvatustieteiden parissa. Esihenkilönä tuen työnte-
kijöitä heidän työssään ja toimin työssä viihtymisen ja 
hyvän työilmapiirin edistämiseksi.

”Parasta 
työssäni onkin 
monipuolisuus 
ja mahdollisuus 
kohdata erilaisia 
ihmisiä”

”Esihenkilönä 
pyrin olemaan 
oikeudenmukainen, 
tasapuolinen ja 
joustava”

Dilan diakoniatoimintojen vastuuhenkilöt 

Mirva Porter, vapaaehtoistoiminnan 
päällikkö Särö-vapaaehtoistoiminnassa

Marjo Karinkanta, osallisuuspäällikkö
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Moi! Olen Saila Immonen ja työskentelen Dilan työl-
lisyyspäällikkönä. Taipaleeni dilalaisena alkoi elokuus-
sa 2019, kun tulin starttailemaan sote-työpaja Stoorin 
toimintaa. Koulutukseltani olen sosionomi YAMK (so-
siaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen kou-
lutusohjelma). Aiempia koulutuksiani ovat sosionomi 
AMK, lähihoitaja sekä useampi muu lyhytaikaisem-
pi koulutus kuten tuotekehitystyön erikoisammatti-
tutkinto. Työpisteeni löytyy Stoorin tiloista ja työssä-
ni mm. teen erilaista verkostotyötä, valmennan työ-
pajanuoria sekä tuen heitä elämän eri osa-alueil-
la kuunnellen ja ymmärtäen sekä eteenpäin kannus-
taen. Lisäksi ohjaan opiskelijoita ja huolehdin Stoorin 
arjen toimivuudesta. Toimin myös esihenkilönä työlli-
syyspalveluiden henkilöstölle, joita on tällä hetkellä 10 
henkilöä sekä kolme korttelikoiraa. Esihenkilönä pyrin 
antamaan työntekijöille tilaa ja vapautta tehdä omia 
päätöksiä. Johtamiseni perustuu paljon valmentavan 
johtamisen periaatteisiin ja haluan, että kukin työnte-
kijä saa aidon tunteen, että voi itse vaikuttaa omaan 
tapaansa tehdä työtään. Haluan, että työntekijöil-
lä on hyvä fiilis työtä tehdessään ja pyrin mahdollis-
tamaan kaikin keinoin heille merkityksellisyyden tun-
teen omassa työssään. 

Olen Sirpa Ernvall ja tulin keväällä 2015 Vauvan Tai-
kaan, tehtävänimikkeeni on Vauvaperhetyön päällik-
kö. Olen koulutukseltani kätilö ja terveydenhoitaja, 
terveystieteiden kandidaatti ja opiskelua rakastavana 
ihmisenä innostuin lähtemään osallisuutta, yhteisöl-
lisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä painottavaan, Monia-
lainen toimintakyvyn edistäminen YAMK-koulutuk-
seen – siinä olen ihan loppusuoralla.  Koulutus on in-
nostanut ja antanut uusia ideoita ennestäänkin merki-
tykselliseksi kokemaani vauvaperheiden kanssa työs-
kentelyyn. Saan päivittäin organisoida, suunnitella ja 
kehittää, mutta myös kohdata odottavia äitejä, isiä 
ja vauvoja Hoivaa ja leiki-pienryhmissä. Teen työtäni 
upeassa kolmen hengen tiimissä. Työkaverit ovat ker-
toneet, että olen helposti lähestyttävä, kannustava ja 
luotan sekä arvostan heitä. Työtiimin hyvä henki ja sy-
dämellä tehty työ heijastuu vauvaperheisiin: yhdessä 
olemme enemmän. 

”Esihenkilönä 
pyrin antamaan 
työntekijöille 
tilaa ja vapautta 
tehdä omia 
päätöksiä”

”Työkaverit ovat 
kertoneet, että  
olen helposti 
lähestyttävä, 
kannustava, luotan 
sekä arvostan heitä”

Sirpa Ernvall, vauvaperhetyön päällikkö

Saila Immonen, työllisyyspäällikkö
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Lahden Walkersin ensimmäinen vuosi on ollut tapahtumarikas 
ja menestyksekäs. Toiminnan käynnistämisessä Walkers-yh-
teisön ja muiden verkostojen tuki on ollut merkityksellistä. Toi-
mintaan lähdettiin verkostoitumalla yhteistyökumppaneiden 
kanssa, joiden kautta saatiin hyviä vinkkejä työn alullepanoon 
ja kehittämiseen. Esimerkiksi jalkautumalla eri tahojen kanssa 
opittiin tuntemaan missä ja milloin nuoret liikkuvat. Samaan 
aikaan valmisteltiin kohtaamispaikan tiloja sopiviksi nuorille. 
Tiloista saatiinkin oikein viihtyisät vapaaehtoisten, Dilakort-
telin  toiminnoissa mukana olevien ja muiden tahojen työpa-
noksen sekä huonekalulahjoitusten ansiosta. Avautuva Wal-
kers herätti kiinnostusta ja sai runsaasti myös mediahuomio-
ta. Nuoria tavoitettiin ja kohdattiin aluksi jalkautumalla ja jär-
jestämällä pop up -pisteitä kaupungilla sekä lisäämällä näky-
vyyttä sosiaalisessa mediassa.

Vihdoin kuukausien suunnittelutyön ja järjestelyjen jälkeen 
Walkers Lahti -kohtaamispaikka avattiin toukokuussa 2021 kaup-
pakeskus Trion viereen, osoitteeseen Vesijärvenkatu 20. Touko-
kuun 7. päivä vietettiin avajaisia erittäin hyvissä tunnelmissa. Oli 
mahtavaa saada paikka auki nuorille ja päästä toimimaan yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa. Kohtaamispaikassa tarjotaan nuoril-
le mahdollisuus muutamana iltana viikossa kohdata kavereita ja 
viettää aikaa. “Mahtavaa, että tila mahdollistaa nuorille paikan, 
jossa voi olla turvallisten aikuisten seurassa”, iloitsee yksi toimin-
nassa mukana olevista vapaaehtoisista. “Aina ei välttämättä tar-

Lahden Walkers aloitti toimintansa osana Lahden Diakonialaitosta tammikuussa 2021. Wal-
kers-toiminta on Aseman Lasten kehittämä matalan kynnyksen nuorisotyön muoto, joka perus-

tuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon. Toiminta on tarkoitettu kaikille 
13–17-vuotiaille nuorille taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta. Lahden kaupunki ja 

Lahden Diakoniasäätiö rahoittavat toimintaa.

-Waparina toimiminen on aikamatka nuoruuteen, pääsee peilaamaan omaa 
nuoruuttaan”, kertoo Toni vapaaehtoistoimintaan lähtemisestään.

”Aina ei välttämättä 
tarvitse puhetta, 

läsnäolokin välillä  
auttaa.

Mitä sulle 
kuuluu?:)

Tukea lahtelaisille nuorille
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vitse puhetta, läsnäolokin välillä auttaa”, hän jatkaa. Halutes-
saan nuoret voivat pelata lautapelejä tai osallistua pieneen jär-
jestettyyn ohjelmaan, tai vain olla. 

Kohtaamispaikkatoiminnan rinnalla on koko ajan tehty myös 
jalkautuvaa työtä. Jalkautuminen koetaan mukavaksi, ja siinä 
on mahdollisuus kohdata suuriakin määriä nuoria. Jalkautu-
vassa työssä mennään sinne, missä nuoret viettävät aikaa eli 
kaduille, kauppakeskuksiin, puistoihin, ja koulujen pihoille. Tär-
keää on olla liikkeellä silloin kun nuoretkin ovat, kuten koulujen 
päättäjäisten ja erilaisten tapahtuminen aikaan, ja näin Lah-
den Walkersillakin on tehty. Lisäksi jalkautumisiin ovat kuulu-
neet vierailut kouluilla, pop up:it ja osallistumiset erilaisiin ta-
pahtumiin. 

Walkers Lahdessa toimii 26 vapaaehtoista eli waparia, jois-
ta kymmenkunta on hyvinkin aktiivisesti mukana toimintail-
loissa ja jalkautumisissa. He ovat toimintaan kouluttautunei-
ta aikuisia, ns. nuoruuden veteraaneja, joiden tehtävänä on ol-
la nuorelle läsnä ja kohdata hänet yksilönä tarjoten hyvää ja 
turvallista vuorovaikutusta. “Kaikki lähti omasta nuoruudes-
ta. Katutasossa käytiin pitkään ja paikka antoi paljon itsel-
le sekä muille vielä enemmän. Kasvoin isoksi ja viimeisetkin 
lapset muuttivat pois, nyt on mahdollisuus antaa nuorille sa-
mankaltaisia kokemuksia. Waparina toimiminen on aikamatka 
nuoruuteen, pääsee peilaamaan omaa nuoruuttaan”, kertoo 

Toni vapaaehtoistoimintaan lähtemisestään. Vapaaehtoiset 
ovat toiminnan perusta, joten heidän hyvinvoinnistaan pide-
tään hyvää huolta tarjoamalla koulutusta ja virkistäytymistä. 
Heidän kanssaan on käyty puistossa, keilaamassa ja elokuvis-
sa sekä vietetty pikkujoulua.  Ensimmäisen toimintavuoden ai-
kana vapaaehtoiset ovat antaneet omaa aikaansa nuorille ruh-
tinaalliset 580 tuntia.

Kaiken kaikkiaan Walkersin ensimmäinen vuosi on ollut an-
toisa ja eritoten nuorten kohtaamiset ovat lämmittäneet miel-
tä. Kohtaamisia on ollut vuoden 2021 loppuun mennessä upeat 
1783. On ollut hienoa havaita, kuinka merkitykselliseksi vapaa-
ehtoiset kokevat toiminnassa mukana olon, ryhmään kuulumi-
sen ja mahdollisuuden olla nuorille läsnä. “Aikuisten sosiaali-
nen verkosto ja ryhmähenki on mahtava”, toteaa Toni. Pitkä-
jänteinen työskentely nuorten kanssa on tuottanut tulosta, ja 
heihin on saatu luotua hyvä yhteys. “Parasta on ollut vuorovai-
kutustilanteet ja ihmissuhteen kasvaminen, kokemus siitä, et-
tä toinen on jollain tavalla vaikutuksestani kasvanut tai hok-
sannut jotakin”, pohtii Toni. 

On ollut mahtavaa saada tarjota nuorille turvallinen ympä-
ristö, missä viettää aikaa. Toivotaan, että tällä on positiivista 
vaikutusta nuorten hyvinvointiin esimerkiksi päihteidenkäytön 
ja sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Walkers Lahti 
jatkaa hyvällä fiiliksellä toista toimintakauttaan!  

Kohtaamispaikkatoiminnan rinnalla on koko ajan tehty myös jalkautuvaa työtä, jossa mennään sinne, 
missä nuoret viettävät aikaa eli kaduille, kauppakeskuksiin, puistoihin, ja koulujen pihoille. 

783
Jalkautuen tavoitettu

nuorta

328
nuorta

Vierailut ja muut
tapahtumat

26
Koulutettuja

Wapareita yhteensä

580
Vapaaehtois-

työtunteja yhteensä

672
Kohtaamispaikalla 

käyntejä

Walkers 
vuonna 2021
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Kärpäsen asukkaille avattiin 
yhteisöllinen olohuone

Yhteisökärpäsen toinen toimintavuosi käynnistyi (Kasakka)
mäentiellä ikäihmisille suunnatun digielämyspäivän merkeis-
sä ja asukkaiden olohuoneen sisustamisen merkeissä elokuun 
lopulla. Tila sisustettiin huomioimalla kaikenikäiset käyttäjät 
pääsääntöisesti lahjoitustavaran turvin. Alueen asukkaat lah-
joittivat tilaan huonekaluja, viherkasveja, mattoja ja leluja.   
Kasakkamäentiellä kokoontuu viikoittain asukkaiden ideoimia 
toimintaryhmiä. Leikkitreffit, lautapeliryhmä ja korttelikahvi-
la kokoavat viikoittain kymmeniä asukkaita kohtaamisen ja yh-
teisen tekemisen äärelle. Asukkaat voivat käyttää tilaa myös 
itsenäisesti yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan. Moni asu-
kas on käynyt tutustumassa tilaan ja ollut tyytyväinen, että 
pitkään tyhjillään ollut tila on otettu asukastoiminnan käyt-
töön. Käyttäjät ovat kommentoineet tilan olevan erittäin viih-
tyisä ja toimiva. 

Uusi tila on tuonut paljon näkyvyyttä hankkeelle, ja uusia 
kävijöitä on löytynyt mukaan toimintaan.  Yhteisökärpäsen 
ryhmissä kirjattiin vuoden 2021 aikana yhteensä 970 käynti-
kertaa. 16 asukasta oli vuoden aikana ideoimassa ja toteutta-
massa yhteisöllistä toimintaa. Oma toimitila on vahvistanut 
yhteisöllistä toimintaa alueella ja mahdollistanut pienimuo-
toisia kokoontumisia myös silloin, kun koronarajoitukset ovat 
sulkeneet tai rajoittaneet yleisten tilojen käyttöä.

Yhteisötaideteos ilahdutti Kärpäsessä
Kevätkesällä 2021 Kärpäsen kaupunginosaan ilmestyi taidet-
ta kävelyreitin varrelle ohikulkijoita ilahduttamaan. Kyseessä 
oli Yhteisökärpänen-hankkeen koordinoima paikallisten asuk-
kaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu yhteisöl-
linen taideteos. Yhteisökehittäjä Tiia Niuranen kertoo ide-
an yhteisölliseen taideteokseen syntyneen koronan aiheutta-
mien rajoitusten myötävaikutuksesta.

Yhteistyössä Lahden lähimmäispalvelun kanssa mietimme 
tapoja ilahduttaa Kärpäsen alueen asukkaita, ja yhteisöllinen 
tapa tehdä taidetta koronan aiheuttamien rajoitusten myötä-
vaikutuksesta nousi näissä pohdinnoissa esiin. Teoksen sijain-
niksi valikoitui Lahden Diakonialaitoksen päiväkoti Teemulan 
pihapiiriä reunustava aita. 

Yhteisökärpäsen oma toimitila sisustettiin pääsääntöisesti alueen 
asukkaiden lahjoittamilla huonekaluilla, viherkasveilla ja leluilla. 
Kasakkamäentiellä kokoontuu viikoittain asukkaiden ideoimia 
toimintaryhmiä.
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Lahden Diakonialaitoksen DIGI-pajan toiminta sai alkunsa ha-
vainnosta, että nuoren jäädessä työ- ja koulutuselämän ulko-
puolelle, nuori jää usein jälkeen myös digitaidoissa ja -osaa-
misessa. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että koulutukses-
ta syrjäytyvät nuoret käyttävät selkeästi vähemmän digitaa-
lisia teknologioita arjessaan kuin muut saman ikäiset nuoret. 
(esim. Kaarakainen & Muhonen 2016.) Toisin sanoen yhteis-
kunnassa syrjään jäävä nuori jää syrjään myös digiosaamises-
sa ja digiyhteiskunnan vaatimuksista. 

Koronaepidemian aikana tapahtunut digiloikka on lisännyt 
näiden nuorten digityöelämätaitojen kehittämisen tarvet-
ta. Varsinkin valtavasti lisääntyneet etä- ja hybridityöskente-
lyn käytännöt jättävät helposti varjoonsa heikoimmat digitai-
dot omaavat henkilöt. Tähän huoleen Dila pyrkii vastaamaan 
nuorten DIGI-pajan toiminnan avulla.

DIGI-paja- kehittämishankkeen (DIGI-paja – nuorten digi-
työelämävalmiuksien kehittäminen) päätoteuttajana toimii 
Lahden Diakoniasäätiö ja osatoteuttajana Lab-ammattikor-
keakoulu Oy. Hanke toteutetaan 1.10.2021-31.7.2023 ja rahoit-
tajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (REACT-EU- väline) se-
kä hankkeen toteuttajat. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa 
päijäthämäläisten, alle 29- vuotiaiden työ- ja koulutuselämän 

ulkopuolella olevien nuorten digityöelämätaitoja sekä paran-
taa heidän työmarkkina-asemaansa. Lisäksi DIGI-pajalla ke-
hitetään ja pilotoidaan Dilakorttelin verkkokauppa.

Vuoden 2021 aikana DIGI-pajan toiminnassa ehti olla muka-
na jo kolme nuorta. Erityisen hyödylliseksi nuoret ovat koke-
neet mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan toisilleen saa-
den samalla kokemusta esiintymisestä. Nuoret ovat pääs-
seet kokeilemaan esimerkiksi logon ja esitteiden suunnittelua, 
3D-mallinnusta sekä verkkokaupan suunnittelua ja toteutta-
mista testiympäristössä. Lisäksi nuoret osallistuvat ryhmäval-
mennukseen pohtien mm. arjenhallintaan, itsetuntemukseen 
sekä työ- ja opiskeluelämään liittyviä teemoja. Yksilövalmen-
nuksessa nuorten kanssa on kartoitettu tämänhetkistä tilan-
netta ja laadittu omia jatkosuunnitelmia toteutettavaksi paja-
jakson jälkeen.

Lähteet: Kaarakainen, Meri-Tuulia & Muhonen Marjut 2016. Kou-
lutuksen ja digitalisaation reunamilla? Teoksessa Pihlajaniemi, Si-
mo & Haltia, Nina & Ranta, Mette & Saaranen-Kauppinen, Anita & 
Väänänen, Ilkka (toim.) Avoin tiede ja koulutus? Opiskelijatutkimuk-
sen vuosikirja 2016. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussää-
tiö Otus, 6–18. 

Nuorten digityöelämä-
valmiuksien kehittämisen avulla

kohti opiskelu- ja työelämää

Eemeli Kumpulainen oli 
ensimmäisten Digi-pajalle osal-

listuvien nuorten joukossa.
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Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain 
mukainen sosiaalipalvelu ja sen tavoitteena on 
vahvistaa työelämän ulkopuolella pidempään 
olleen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä arjen-
hallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaal-
le laaditaan aina ensin aktivointisuunnitelma yh-
teistyössä asiakkaan, Lahden seudun kuntako-
keilun ja sosiaalihuollon viranomaisen kesken. 
Mikäli henkilö on kiinnostunut ihmisten parissa 
työskentelystä, hänelle suositellaan viranomai-
sen toimesta Dilan kuntouttavaa työtoimintaa. 
Dila tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa Päi-
jät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymälle palvelu-
setelimallilla. Kuntouttava työtoiminta Dilakort-
telissa koostuu ryhmävalmennuksesta, työteh-
tävistä Dilan toiminnoissa ja yksilövalmennuk-
sesta niiden rinnalla.

Dilan kuntouttavan työtoiminnan oma yksikkö 
nimettiin asiakkaiden ehdotuksesta Mahikseksi. 
Toiminta käynnistyi syyskuussa 2021 vähitellen 
pienen asiakasmäärän kanssa samalla kun tilo-
ja kalustettiin. Yhteistyö Dilan sisällä on käynnis-
tynyt hyvin ja asiakkaat ovat päässeet tekemään 
työtehtäviä esimerkiksi ikäihmisten kanssa Be-
tel-kodissa, Teemulan päiväkodissa ja Dilakort-
telin viikoittaisissa asiakasryhmissä. Lisäksi Ma-
hiksen tiloissa järjestetään kerran viikossa draa-
maryhmä, joka toteutetaan yhteistyössä Päi-
jät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän kanssa. 
Draamaryhmä sisältyy myös kuntouttavaan työ-
toimintaan. 

Ryhmävalmennuksessa on keskitytty muun 
muassa omien vahvuuksien löytämiseen, erilai-
siin keskusteluteemoihin ja yhteiseen tekemi-
seen. Monet ovat kertoneet ryhmässä olevan 
helppoa olla ja alkujännityksen jälkeen tänne on 
ollut myös helppoa tulla. Ryhmävalmennukses-
sa ja Mahikseen laadituissa säännöissä on otet-
tu paljon asiakkaiden toiveita, ideoita ja ajatuk-
sia huomioon ja tämä yhteiskehittäminen onkin 
näyttäytynyt tärkeänä. Asiakkaat ovat kokeneet, 
että he saavat oikeasti vaikuttaa asioihin. 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakas kertoo:
”En ole aina oikein tiennyt, mitä järkeä ryhmä-

valmennuksessa on minulle tai onko se minulle 
tarpeellista. Ryhmävalmennuksessa kun ei teh-
dä mitään työtehtäviä ja se ei tunnu työnteolta. 
Mutta usein päivän jälkeen olenkin tajunnut sen 
merkityksen itselleni. Olen myös ymmärtänyt, 
että tämä ryhmävalmennus yhdistettynä toisiin 
työtoimintapäiviin, joissa on enemmän työtehtä-
viä, onkin itse asiassa aivan huippu yhdistelmä! 
Olen huomannut sosiaalisten tilanteiden piristä-
vän minua ja se on vaikuttanut toimintakykyyni. 
Nykyään jaksan myös liikkua ja käydä vaikka hiih-
tämässä työtoimintapäivien lisäksi. Viime syksy-
nä olin tietokoneen äärellä kotona. ”  

Kuntouttava 
työtoiminta on 
samalla ’Mahis’

Dilan kuntouttavan työtoiminnan oma yksikkö nimettiin 
asiakkaiden ehdotuksesta Mahikseksi.
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Dila ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutki-
muskeskus käynnistivät yhteistyön syksyllä 
2021 uuden mallin kehittämiseksi nuorten tule-
vaisuustyöskentelyyn. Yhteistyö konkretisoitui 
yhteiseen Tulevaisuuspaja -hankerahoitusha-
kemukseen. Etelä-Suomen Aluehallintoviras-
to myönsi toiminnalle rahoituksen joulukuus-
sa 2021.

Hankkeessa kehitetään tulevaisuuspaja 
-työskentelymalli, joka tukee alle 29-vuotiaiden 
nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä 
ohjaa nuoria erilaisten osallisuuspalveluiden pii-
riin. Malli kehitetään osaksi Dilan Dilakorttelia. 
Tulevaisuuspaja perustuu Tulevaisuuden tutki-
muskeskuksen tulevaisuustyöskentelymallei-
hin, joita hankkeessa edelleen kehitetään ja pilo-
toidaan. Tulevaisuuspajan kehittämistyössä on-
kin apuna niin Dilan osaaminen nuorten kanssa 
työskentelystä ja heidän kohtaamisestaan kuin 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osaaminen 
nuorten ja nuorten aikuisten tulevaisuusohjauk-
sesta. Tulevaisuuspaja on työmenetelmä, jon-
ka tarkoituksena on opettaa osallistujia tulevai-
suusajatteluun sekä kannustaa heitä pohtimaan 
omaa suhdetta tulevaisuuteen ja myös tunnis-
taa sen vaikutuksia omaan toimijuuteensa. 

Outi Petäjä aloitti tammikuussa työskente-
lyn Lahden Diakonialaitoksella Tulevaisuus-
paja-hankkeen tulevaisuusohjaajana. Ensim-
mäinen hankevuosi on käynnistynyt toiminnan 
suunnittelun merkeissä.

–Tämä uuden alku on ollut innostavaa ja jän-
nittävää. Luovuus on lähtenyt liikkeelle, ja ide-
oita toimintaan on syntynyt, Petäjä kertoo.

Petäjä odottaa jo kovasti nuorten kohtaami-
sia ja ensimmäisiä pajajaksoja, jotka käynnisty-
vät huhtikuussa.

–Toivon, että nuoret uskaltaisivat rohkeasti 

heittäytyä tulevaisuustyöskentelyyn. Ja samaa 
heittäytymistä tulevaisuuspajoissa odotetaan 
myös ohjaajalta eli minulta.

Ennen varsinaisen tulevaisuuspajatyöskente-
lyn aloittamista Petäjä kartoittaa kevään aika-
na osallistujia tuleviin pajoihin ja on yhteydessä 
yhteistyötahoihin.

–Yhteen tulevaisuuspajaryhmään mahtuu 
mukaan 15 nuorta, joten ryhmäkoko on kohta-
laisen pieni mahdollistaen luovien ja toiminnal-
listenkin menetelmien monipuolisen käytön.

Pajaryhmiä on vuosittain kahdesta neljään, 
ja hankekauden aikana tulevaisuuspajoihin 
odotetaan osallistuvan yhteensä noin 70 nuor-
ta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on näiden 
nuorten yhteiskuntaosallisuuden ja hyvinvoin-
nin lisääminen.

–Tulevaisuuspajatyöskentelyssä nuoret tule-
vat saamaan kokemuksen, että he tulevat kuul-
luksi ja voivat olla jossakin asiassa asiantun-
tijoita omien kokemustensa kautta.  Tärkeää 
myös on, että he eivät kokisi olevansa yksin mei-
dän yhteiskunnassamme.

Tulevaisuuspajoissa nuorille tarjotaan ajatte-
lun ja toiminnan välineitä oman tulevaisuuden 
jäsentämiseksi. Osallistujia myös tuetaan tun-
nistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan 
sekä hahmottelemaan itselleen vaihtoehtoisia 
tulevaisuuspolkuja.

–On tärkeää, että nuorella olisi jonkinlainen 
mielikuva omasta tulevaisuudesta. Jos sinul-
la ei ole visiota tai unelmaa tulevasta, et myös-
kään jaksa ponnistella eteenpäin elämässä, Pe-
täjä toteaa.

Tulevaisuuspaja - tulevaisuustyöskentelyl-
lä kohti osallisuutta -hanke toteutetaan Dilan 
ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskes-
kuksen (TUTU) yhteistyönä. Suunniteltu han-
keaika on 2022–2024. 

Yhteistyössä kohti 
tulevaisuustyöskentelyä

On tärkeää, että nuorella olisi jonkinlainen mielikuva omasta tulevaisuudesta, sanoo Tulevaisuuspajahankkeen tulevaisuus-
ohjaaja Outi Petäjä.
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Lahti kehitti vuonna 2021 kumppanuustyötään tuomalla 
kaupunkiin uuden toimintamallin: kumppanuuspöydät. 
Kumppanuuspöytien tavoitteena on edistää yhteisölli-
syyttä, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja ylipäätään lisä-
tä vuoropuhelua. Kumppanuuspöydät edistävät paikal-
lista toimintaa ja asukkaiden toimintamahdollisuuksia. 
Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista ja niillä 
ei ole päätösvaltaa.

Lahteen perustettiin neljä alueellista kumppanuus-
pöytää: eteläinen, itäinen, pohjoinen ja keskustan alue. 
Lahden Diakonialaitoksella on toimintaa sekä keskustan 
alueella että eteläisellä alueella. Keväällä 2021 kaupunki 
kutsui kumppanuuspöytien jäseneksi alueen asukkaita, 
yhdistyksiä, järjestöjä, oppilaitoksia, yrityksiä, seurakun-
tia ja muita yhteisöjä. Myös Dila tarttui tilaisuuteen, ja 
haki jäsenyyttä. Iloksemme saimme edustajat sekä kes-
kustan alueen että eteläisen alueen pöytiin: diakoniajoh-
taja Anne-Maria Karjalainen on keskusta-alueen kump-
panuuspöydän jäsen ja yhteisökehittäjä Tiia Niuranen 
eteläisen pöydän jäsen. Lisäksi Karjalainen valittiin ää-
nestyksellä keskustan kumppanuuspöydän puheenjoh-
tajaksi. Pöytien toiminta käynnistyi loppuvuodesta ja nii-
den toimikausi on kaksi vuotta.

Vuonna 2022 kumppanuuspöydät tulevat näkymään 
omilla alueillaan erilaisissa tapahtumissa ja pöydät jär-
jestävät useita ”Kerro pois” -tuokioita, joiden tavoittee-
na on kuulla kaupunkilaisia ja heidän kehittämisehdo-
tuksiaan. Kumppanuuspöytäläiset toimivat linkkinä kau-
punkilaisten ja viranomaisten välillä ja kehittävät myös 
uusia tapoja saada kaupunkilaisten toiveita, ehdotuksia 
ja aloitteita etenemään. Eteläinen kumppanuuspöytä on 
suunnitellut keväälle 2022 esimerkiksi kierrätys- ja kirp-
putoritapahtumaa Kärpäsen alueelle ja keskustan kump-
panuuspöytä aikoo olla esillä mm. Salpausselän kisojen 
yhteydessä. 

Kumppanuuspöytien 
tehtävänä on 

• osallistua kaupungin ja alueellisten
   hankkeiden yhteiskehittämiseen

• antaa kannanottonsa ja lausuntonsa 
  kaupunkia sekä omaa aluettaan 
  koskeviin merkittäviin suunnitelmiin

• tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle
   ja lautakunnille alueensa palvelujen 
   kehittämiseksi

• käydä vuoropuhelua ja osallistua 
   alueensa palveluiden kehittämiseen, 
   ideointiin, määrärahojen kohdentami- 
   seen, säästökohteiden valintaan ja 
   päätöksentekoon

• järjestää ja mahdollistaa 
  paikallisia asukastilaisuuksia tms. 
  yhdessä kaupungin tai muiden 
  toimijoiden kanssa

Dila vahvasti osallisena Lahden 
kaupungin kumppanuustyössä

Dilan yhteisökehittäjä Tiia Niuranen on mukana eteläisen kumppanuuspöydän työskentelyssä. Kärpäsen alue on osa eteläistä aluetta ja kumppanuus-
pöydässä järjestetään mm. tapahtumia Kärpäsen alueella. Dila vaikuttaa keskusta-alueen kumppanuuspöydässä kehittäen alueella mm. Kerro pois -tilai-
suuksia asukkaiden kuulemiseksi. Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen toimii keskusta-alueen kumppanuuspöydän puheenjohtajana. 
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Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtaja Anne-Maria Kar-
jalainen väitteli valtiotieteiden tohtoriksi 3.12.2021. Karjalai-
nen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja tut-
ki jo pro gradu -tutkielmassaan puolueiden vaaliohjelmia dis-
kurssianalyyttisesti. Kiinnostus politiikan tekstejä ja diskurs-
sianalyyttistä tutkimusta kantoi väitöstutkimukseen saakka. 
Väitöstutkimuksen aineistoksi valikoituivat neljän suurimman 
suomalaisen puolueen eduskuntavaaliohjelmat vaalivuosilta 
1991–2019.

”Tutkimuksen ja politiikan kentällä on käyty pitkään keskuste-
lua hyvinvointivaltion kriisistä tai alasajosta. Tästä näkökulmasta 
oli mielenkiintoista lähteä tutkimaan puolueiden eduskuntavaa-
liohjelmia ja tarkastella mitä niissä sanotaan hyvinvoinnista ja 
meistä kansalaisista. Näkyykö hyvinvointivaltion ”purkaminen” 
tai kriisiytyminen jotenkin näissä teksteissä”, Karjalainen kertaa 
väitöstutkimuksensa lähtökohtia.

Tutkimuksen keskeisin tulos on, että kaikilla neljällä suurella 
puolueella – kokoomuksella, perussuomalaisilla, keskustalla ja 
SDP:llä – vaaliohjelmissa painottuvat hyvinvointivaltion tai hy-
vinvointiyhteiskunnan vastuu suomalaisten hyvinvoinnin takaa-
jana. Eli minkäänlaista kriisitunnelmaa ei ole havaittavissa vaali-
ohjelmissa silloin kun niitä tarkastellaan hyvinvoinnin tai eri kan-
salaisryhmien (lapset, nuoret ja vanhukset) näkökulmista.

”Kuitenkaan valtiota tai yhteiskuntaa ei määritellä tarkasti 
vaaliohjelmissa, joten tältä osin puolueiden eduskuntavaalioh-
jelmapuhe on epämääräistä”, sanoo Karjalainen.

SDP:n ja perussuomalaisten vaaliohjelmissa lähdetään sii-
tä, että verovaroin rahoitetut julkiset palvelut takaavat lasten, 
nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin. Keskustalla ja kokoomuk-
sella esiintyy enemmän mainintoja kansalaisten omasta hy-
vinvointivastuusta tai vaatimuksia ihmisten oman aktiivisuu-
den suuntaan. 

”Tosin tällöinkin puolueet usein korostavat sitä, että valtion tu-
lee tukea tai kannustaa ihmisten aktiivisuutta”, Karjalainen ker-
too.

Hyvinvoinnista puhutaan vaaliohjelmissa myös talouspai-
notteisesti: on tärkeää, että Suomi säilyttää kilpailukykynsä 
ja suomalaisten hyvinvointi on yksi tae valtion kilpailukyvyl-
le. Samalla kuitenkin valtio tulee kansalaisiaan vastaan tarjo-
amalla hyvinvointipalveluita.

Tiivistäen voisi todeta, että viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana eduskuntavaaliohjelmissa ei ole tapahtunut 
suuria ajallisia muutoksia suhteessa hyvinvointiin ja kansa-
laisuuteen. Puolueiden välillä ei myöskään ole havaittavissa 
suuria eroja, kun tarkastellaan hyvinvointia ja kansalaisuutta 
eduskuntavaaliohjelmissa, vaan erot ovat enemmänkin paino-
tuseroja.

Terveyden edistäminen tai kansalaisten  
osallisuus heiveröistä vaaliohjelmissa
Vaaliohjelmien puhe hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta on ka-
peaa. Väitöstutkimuksen mukaan keskustelua käydään palve-

Puolueiden puhe hyvinvoinnista ja  
kansalaisuudesta on kapea-alaista ja 
talouspainotteista

Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalaisen väitöstutkimus: 

Väitöstilaisuuden jälkeisissä tunnelmissa vastaväittäjä, professori Liisa Häikiö 
(Tampereen yliopisto), kustos Anu Katainen ja väittelijä Anne-Maria Karjalainen.

lujärjestelmän ja talouden näkökulmista. Tästä aiheutuu se, 
että merkittävä joukko muita näkökulmia hyvinvointiin ja kan-
salaisuuteen jää keskustelun ulkopuolelle.   

”Esimerkiksi terveyden edistäminen, kansalaisten osallisuus 
tai ihmisten vastuu omasta hyvinvoinnistaan ei ole keskuste-
lun keskiössä, silloin kun vaaliohjelmia tarkastellaan kansalai-
suuden tai hyvinvoinnin näkökulmista”, Karjalainen sanoo.

Suomi on historiallisen väestörakenteen muutoksen edessä 
kansalaisten vanhetessa, mikä asettaa myös hyvinvointivalti-
ojärjestelmän ison paineen alle.

”Siitä huolimatta puolueet valitsevat edelleen vaalistrate-
giakseen puhua hyvinvointivaltion vahvistamisesta ja kehittä-
misestä. Vaaliohjelmissa näyttää siis vakiintuneen tietty tapa 
puhua meistä suomalaisista ja meidän hyvinvoinnistamme”, 
Karjalainen kertoo.

Hyvinvointialuevaalit ensimmäisinä  
”palvelujärjestelmävaaleina” Suomessa
Karjalaisen väitös ajoittui Suomen ensimmäisten hyvinvointi-
aluevaalien alle. Suomeen perustettava uusi maakunnallinen 
hallinnon taso toi mukanaan myös ensimmäiset aluevaalit, 
jossa valittiin tammikuussa 2022 Suomeen ensimmäiset alue-
valtuutetut – Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 69 valtuutet-
tua. 

Väitöstutkimus onkin mitä ajankohtaisin hyvinvointipalve-
luiden ollessa ennennäkemättömässä muutoksessa. Vastuu 
hyvinvointipalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvin-
vointialueille ja palveluiden rahoitusvastuu valtiolle. Tulevai-
suus tarjoaakin mitä kiinnostavimman jatkotutkimusaiheen 
vaaliohjelmatutkimukseen: miten puolueet määrittelevät 
aluevaaliohjelmissaan kantaansa hyvinvointiin, kansalaisuu-
teen ja palvelujärjestelmään. 
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Tapasimme Launeen kirkkoherran Heikki Pelkosen kans-
sa juuri ennen joulua. Seurakunnan työntekijät ja vapaaehto-
set olivat lopettelemassa tiistaipäivän toimintaansa jouluisiin 
asuihin pukeutuneina kirkkoon ja sen pihalle pystytettyjen jou-
luisten aktiviteettien parissa.
Muutamia päiviä myöhemmin, kun soitin tähän juttuun liitty-
västä kuvauksesta, Heikki Pelkonen totesi, että ’hyvä, kun soi-
tit, sain juuri tiedon saaneeni koronatartunnan, mutta koska 
tapaamisestamme on jo muutama päivä, tehtyjen selvitysten 
mukaan tartunnan riskiä osaltasi ei pitäisi olla’. 

Olen siis toiminut kahdella paikkakunnalla…
-Perheeseen kuuluu Riikka vaimo ja neljä lasta. Asun oman 
seurakunnan alueella tuolla Kerinkalliolla ja olen nyt Launeen 
kirkkoherra. Tulin Padasjoelta, missä olin kirkkoherrana en-
nen Lahteen tuloa. Olen papin poika ja opiskellut Helsingis-
sä. Olen ollut seurakuntatyössä vain kahdessa seurakunnas-
sa.  Aloitin Padasjoella vuonna 1989 seurakuntapastorina. Sen 
jälkeen tulin Launeen seurakuntaan, jossa toimin vuodet 1993 
ja 1994. Vuonna 1995 palasin taas Padasjoelle, nyt kirkkoher-
raksi ja vuodesta 2008 lähtien olen ollut täällä Launeella kirk-
koherrana. Olen siis ollut kahdella paikkakunnalla, kirkon nel-
jässä eri tehtävässä, eli siinä mielessä se on varmaan vähän 
harvinaista.

Seurakuntalaiset ovat ehtineet tulla tutuiksi…
- Tietenkin isossa kaupunkiseurakunnassa on aina suurempi 
haaste tehdä itseään tykö ja tutustua, mutta kyllä siinä se etu 
on, kun on pitkään samalla paikkakunnalla ja samassa seura-
kunnassa, alkaa vähitellen muistaa ihmiset.

Millä tavalla nyt jo pitkään jatkunut korona on vaikuttanut 
elämään ja toimintaan?
- Se on vaikuttanut suuresti. Seurakunnassa sen myönteinen 
puoli on, jos näin sanoisi, että näitä sähköisiä järjestelmiä, strii-
mauksia ja muuta sen tyyppistä on nyt opeteltu. On toteutet-
tu hartaustilaisuuksia niin, että niitä voi netin kautta seurata 
ja jumalanpalveluksia lähetetään nettiin, jne. Olemme opetel-

-Siinä mielessä tämä aika on meille myös kirkkona tärkeää, että voimme vastata ihmisten  
kysymyksiin ja myös huoliin. Meillä on siihen kyllä hyvä sanoma, evankeliumin sanoma.

”Pohdin, onko tämmöinen 
kova aika pannut ihmisiä 

ajattelemaan elämän arvoja

Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen:

leet tätä uutta tekniikkaa ja sen pyörittämistä. 
- Mutta koronaan liittyy toki paljon varjopuolia, ehkä suu-

rin ja dramaattisin asia on se, miten se kuormittaa ihmisiä, on 
huolta ja epävarmuus lisääntyy. Ja, kun se edelleen jatkuu, kes-
tävyyttä kysytään aika paljon. Se näkyy ihmisten yksinäisyy-
tenä. Me olemme tehneet sitä jo viime, mutta myös tänäkin 
vuonna (2021), että soittelemme ihmisille kysellen kuulumisia 
kunkin elämäntilanteessa. Ja kyllä yksinäisyys näkyy monissa 
vastauksissa. Kun ei ole voinut samalla tavalla pitää yhteyksiä 
ja käydä kyläilemässä kuin aiemmin. 

-Tietenkin ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa, esi-
merkiksi eri ammatinharjoittajia korona on kohdellut monin 
eri tavoin. Joillekin se on ollut taloudellinen tilanne, että mi-
tenkä pärjätä, riittääkö asiakkaita ja tämäntyyppisiä asioita. 
Nuorten kohdalla on näkynyt, että korona kohtelee nuoriakin 
eri tavoin, toiset ovat pärjänneet etäopetuksessa, osalle se on 
ollut kovaa aikaa. Osa on kokenut vaarana, että tippuuko kel-
kasta vai pysyykö kyydissä. Koulunkäynti etäopetuksessa on 
ollut selvästi useille hankalampaa. Läheisten ihmisten mah-
dollisuudella tukea on iso merkitys, mutta kaikilla ei ole ollut 
samanlaista mahdollisuutta.  

- Erityisesti vanhusväestössä yksinäisyyden kokemus on 
osoittautunut merkittäväksi ongelmaksi, koska monet piirit ja 
ihmisten tapaaminen on jäänyt pois ja on vain sitä yksin ole-
mista. Mutta on myös kuultu, että apua on paljon annettu. 
Kun olemme soitelleet ja kyselleet, niin joku on kertonut, et-
tä naapuria on viety kauppaan tai hoidettu puolestaan kaup-
pa- tai muita juoksevia asioita. Ja ne, joilla on lapsia ovat aut-
taneet tämmöisissä asioissa. Monenlaisia vaikutuksia koronal-
la on ollut. 

Kun mennään historiassa taaksepäin, kaikenlaisia pande-
mioita on ollut, myös sodan ja sen jälkeisiä aikoina…
-Ehkä näitä aikakausia ei oikein voi verrata siihen, mitä me nyt 
elämme ja mitä oli silloin. Sota-ajan koettelemukset ovat ol-
leet ihan omaa luokkaansa, se on ollut vielä monin verroin ko-
vempaa. Mutta tietenkin myös tämä aika on kysynyt henkistä 
kantokykyä. Minusta huolestuttavaa tässä koronapandemias-

K U V A T :  I N D I G O  S C H A F H A U S E R
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Minusta kirkon sanoma, joka luo 
toivoa ihmisille, on edelleen tärkeä ja 
sitä me haluamme olla välittämässä.
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Toisiamme kunnioittavia periaatteita noudattaen voisimme käydä vuoropuhelua toistemme kanssa.

sa on ollut, että tämä on jakanut ihmisiä. Jos ajatellaan vaikka 
sota-aikaa, niin kyllä Suomen kansa oli hyvin yhtenäinen. Mut-
ta nyt tuntuu, että asioista ajatellaan eri tavalla. On heitä, jot-
ka ovat tiukasti vaatimassa koronapakkoa kaikille ja niitä, jot-
ka sanovat, että tällainen vaatimus johtaa diktatuuriin ja että 
täytyy olla täysi vapaus tehdä niin kuin haluaa.  Sananpainot 
ovat aika kovia molemmin puolin. Itse kyllä kannatan tätä ro-
kotejärjestelmää ja pidän sitä hyvin tärkeänä. Minua ihmetyt-
tää erilaisten salaliittoteorioiden nouseminen, että mistä täl-
laisia oikein kumpuaa. On epäluottamusta ja epäluuloa tässä-
kin asiassa ja se on minusta surullista.

Tänä päivänä mediassa hengelliset asiat eivät ole kovin 
paljon esillä…
- Sekin on totta ja valitettavasti tähän pandemiaankin liittyy
kaikenlaista vääränlaista hengellisyyttä. Kyllä Jumala on luo-
nut ihmiselle järjen sekä ymmärryksen ja taidon käyttää niitä 
hyväkseen. Ajattelen näin, että Jumalan lahjat tulevat myös si-
tä kautta ihmisten käyttöön, kun on kehitetty rokotteita, ym. 
Minun mielestäni nekin tulisi ottaa kiitollisena vastaan ja näh-
dä, että Jumalan apu tulee meidän elämäämme myös tällä ta-
valla, tiedemiesten ja lääketieteenkin kautta.

- Tässä pandemiakysymyksessä en ole nähnyt kirkon sisäl-
lä kovin voimakasta vastakkainasettelua. Toki jonkin verran 
on kirkosta eroamisia, mm. kun kauneimmat joululaulut-tilai-
suuksiin on otettu koronapassi käyttöön, tai jotkut piispat ovat 
lausuneet julki mielipiteitään, että kannattaisi ottaa rokotteet. 
Ihmiset reagoivat nykyään hyvin herkästi. Minusta se kertoo 
kuitenkin, että kirkko haluaa kantaa vastuuta tässäkin asias-
sa, olla vastuullinen toimija. Mutta mielensä pahoittajia kui-
tenkin löytyy.

Entä nämä perinteiset kirkon sisäiset vastakkainasettelut, 
kuten naispappeus, onko se keskustelu jäänyt nyt vähäi-
semmälle…
- No, ehkä voi olla näin, mutta kirkolliskokouksessa tänäkin
syksynä avioliittokysymys on ollut esillä, eli kyllä se elää seu-
rakunnissa. Mutta soisi, että voisimme elää sovinnossa. Eli

vaikka monista asioista kirkon sisällä on erilaista ajattelua, et-
tä mahtuisimme samaan kirkkoon ja voisimme suhtautua toi-
siimme kunnioittavasti. Toisiamme kunnioittavia periaatteita 
noudattaen voisimme käydä vuoropuhelua toistemme kanssa.

Minkälaisena näet kirkon tulevaisuuden?
- Jos vielä sanon tästä pandemia-ajasta, että vaikka tämä on
ollut kovaa aikaa ihmisille, on myös muutamia kirkon kannalta 
myönteisiä asioita noussut esille. Suomessa syntyvyys on ol-
lut kovin matalalla tasolla, mutta nyt syntyy näitä korona-ajan 
vauvoja. Syntyvyys on kääntynyt ja laskeva trendi on käänty-
nyt nousuun. Pidän sitä tärkeänä asiana. Samoin kirkosta eroa-
misten määrä on vähentynyt ja kirkkoon liittymisiä on toteutu-
nut ilahduttavasti. Pohdin, onko tämmöinen kova aika pannut 
ihmisiä ajattelemaan elämän arvoja. Siinä mielessä tämä aika 
on meille myös kirkkona tärkeää, että voimme vastata ihmis-
ten kysymyksiin ja myös huoliin. Meillä on siihen kyllä hyvä sa-
noma, evankeliumin sanoma.

Minkälaisia keinoja, jos ajatellaan tulevaisuutta, olisi koh-
data ihmisiä vielä enemmän?
- Korona-aikana ihmiset ovat luonnollisesti olleet arkoja otta-
maan koteihinsa ja välttäneet fyysisiä kontakteja ja kasvokkain
tulemista. Toki jonkin verran sitä on voitu tehdä, mutta sen
vuoksi on pitänyt miettiä muita kanavia. Olemme tuottaneet
ohjelmaa nettiin, mutta kuitenkin ajattelen niin, että henkilö-
kohtaista kohtaamista ja keskustelua ei voita oikein mikään.
Sille täytyisi löytää turvallinen paikka ja tila jatkossakin. Ihmis-
ten kohtaaminen on erittäin tärkeää ja arvokasta, siitä täytyy 
pitää myös tulevaisuudessa kiinni.

Luin Lahden uuden piispan, eli Mikkelin piispan tekstiä sii-
tä, mitä papit puhuvat saarnapöntöstä. Voisiko se kirkon 
perussanoma olla vieläkin selkeämmin esillä kuin mitä se 
nyt on? Kun sieltä nyt monesti kerrotaan vain erilaisia ta-
rinoita.

- Tähän sanon tietenkin, että kirkolla on ainutlaatuinen sa-
noma ja jos me emme sitä julista, niin ei sitä oikein kukaan muu-
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Olemme korona-aikana tuottaneet ohjelmaa nettiin. Mutta kuitenkin ajattelen 
niin, että henkilökohtaista kohtaamista ja keskustelua ei voita oikein mikään, 
sanoo kirkkoherra Heikki Pelkonen.

kaan julista. Siinä mielessä meidän pitää pysyä sanomamme 
ytimessä, se on ihan totta. Lisäksi ajattelen, että millä taval-
la me teemme sen viisaasti ja oikein, että me emme ole ikään 
kuin poistyöntäviä tai se sanoma tuntuu vaikealta vastaanot-
taa. Se täytyy sanottaa niin, että se on helposti ymmärrettä-
vissä ja sellainen, että se ei saa torjuntaa mielissä aikaan. Se on 
se haaste, eli yhtäältä evankeliumi on sama eilen tänään ja ian-
kaikkisesti mutta miten se tämän päivän ihmiselle sanotetaan 
niin, että se on ymmärrettävää ja kiinnostavaa. Siinä tarvitaan 
pohdintaa ja arviointia, pitää löytää oikeat tavat.

Pandemia on vaikuttanut varmaan  
diakoniapuoleenkin…
- Kyllä, ja kun eletään näin joulunaikaa, niin joulun alla erityises-
ti diakoninen apu ja tarve tulee esille. Mutta onneksi nyt näkyy 
myös ihmisten hyväntahtoisuus. Ihmiset ovat valmiita jakamaan 
omastaan ja antamaan. Joulun alla ihmiset osallistuvat moniin 
keräyksiin ja siitä lausun kiitokset. Myös meidän seurakuntaan 
otetaan yhteyttä kertoen, että tahoisi antaa jotakin diakoniaan. 
Diakoninen apu näin korona-aikana voi olla osaltaan yksinäisyy-
teen hyvää apua, mutta on myös muita, hengellisiä ja taloudellisia 
kysymyksiä, ihmisillä on monenlaisia avun tarpeita.

Sitten muutama sana Lahden Diakonialaitoksesta  
ja yhteistyöstänne…
- Lahden Diakonialaitos toimii hienolla tavalla. Kun diako-
nian määritelmä on se, että mennään sinne missä avun tarve 
on suurin ja minne muu apu ei yllä, niin on etsitty ja löydet-
ty uusia toiminnan muotoja. Lahdessakin yksi keskeinen kysy-
mys on nuorisotyöttömyys, nuorten syrjäytyminen. Siihenkin 
Diakonialaitoksen, Diakoniasäätiön toiminnassa on mielestä-
ni hienolla tavalla reagoitu. Yksi Lahden ominaispiirre on myös 
päihdeongelmaiset, siinäkin on tehty tärkeätä työtä eri projek-
teissa. Koska ajattelen, että seurakunnan diakoniatyö ja Diako-
nialaitoksen työ ovat toisiaan täydentäviä, se yhteys on ollut 
hyvää. On asioita, joita on tehty yhdessä. Myös yhteistyö eri 
työntekijöiden ja projektien osalta on ollut tärkeää. Paljon me 
toki teemme kumpikin omilla tahoillamme työtä lahtelaisten 
ja täällä asuvien hyväksi. Avun tarvehan muuttaa aika ajoin 
muotoaan, mutta apua tämänkin päivän ihmiset tarvitsevat. 

- Lahdessa nuorten syrjäytymiskysymys on iso kysymys. 
Lahti on keskimäärin korkean työttömyyden aluetta, eikä tu-
lotaso ei ole kovin korkea. Tämän päivän kysymys on jaksami-
nen ja mielenterveys, joista helposti seuraa muitakin ongel-
mia. Haastetta, mihin on tarvetta reagoida, on paljon.

Onko jotain erityisiä asioita, joita kirkkoherrana haluaisit 
nostaa esiin tässä yhteydessä?
-Erityisesti mieleen tulevat nämä nuoret ja heidän syrjäytymis-
riskinsä. Siinä Diakoniasäätiön uudet avaukset ovat erityisen 
arvokkaita, kun voidaan saattaa nuori koulutuspolun kautta 
työelämään. Se on ensinnäkin yksilön kannalta suuri asia, et-
tä hän löytää paikkansa tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. 
Mutta myös kansantaloudellisesti se on sellainen satsaus, mi-
kä maksaa itsensä takaisin monin verroin.

- Tällaista, esimerkiksi työelämään valmennustoimintaa, jo-
ta Dilassa tehdään, pidän hyvin suuressa arvossa. Olen todel-
la iloinen tämäntyyppisestä diakoniasta, se on vähän sellaista 
uudenkin tyyppistä diakoniaa. Tämän päivän nuoret ovat haa-
voittuvassa tilanteessa ja tarvitsevat tukea ja uskon että täl-
lainen työ kyllä palkitsee tekijänsä. 

Piispan vaihtumisesta…
- Tästä maakunnasta, Päijät-Hämeestä osa kuului jo aiem-
min Mikkelin hiippakuntaan ja osa Tampereen hiippakuntaan, 
myös Lahti kaupunkina. Ja, kun kokonaiskirkollinen muutos ta-
pahtui, haluttiin maakuntarajat ja hiippakunnalliset rajat yhte-
näisiksi niin oli kysymys, että miten tämä Päijät-Häme pitäisi 
jakaa, Mikkeliin vai Tampereeseen. Ja, koska Tampere oli suu-
rin hiippakunta ja Mikkeli pienimmästä päästä, niin se merkit-
si sitä, että koko Lahti siirtyi Mikkelin hiippakuntaan. No meil-
lä on ollut perinteisesti luontevat ja tutut yhteydet Tampereel-
le, mutta se täytyy sanoa, että myös Mikkelin hiippakunnas-
ta tuki on ollut hyvää. Aluksi tällainen muutos on tietenkin lä-
hinnä mielen puolella, eli siihen täytyy totutella. Mutta täytyy 
antaa kiitos Mikkelin hiippakunnalle, että ovat palvelleet seu-
rakuntia hyvin ja käyttäneet hyvin sitä kaitsentatehtävää, jo-
ka hiippakunnalle kuuluu. 

Vielä muutama ajatus alueellisten maakuntavaalien  
merkityksestä…  
- Nyt, kun maakunnalliset ja hiippakunnalliset alueet ovat yh-
denmukaisia, yhteistyö viranomaisten kanssa on helpompaa, 
kun mennään samoilla rajoilla. Se siinä uudistuksessa oli yksi 
ajatus myös kirkon suunnalla, että se helpottaa kirkon ihmis-
ten ja viranomaisten välistä kanssakäymistä. Tämän sote-uu-
distuksen myötä niin seurakunnissa kuin Dilassakin joudutaan 
opettelemaan toimintaa uusien yhteistyötahojen kanssa. Us-
kon, että täällä Päijät-Hämeessä valmistelut ovat kuitenkin jo 
hyvällä mallilla ja meilläkin seurakuntayhtymässä monia so-
pimuksia on jo neuvoteltu. Eli uskon, että tästä päästään ihan 
hyvin eteenpäin.

Olisiko vielä jotakin ajatuksia tämän Dilan vuosikirjan  
lukijoille?
-Minusta kirkon sanoma, joka luo toivoa ihmisille on edelleen 
tärkeä ja sitä me haluamme olla välittämässä. Tämän maail-
man elämä on Jumalan johdatuksessa, sitä me jokainen saam-
me pyytää ja myös toivottaa hyvän Jumalan johdatusta ja siu-
nausta elämään. 



28 L A H D E N  D I A K O N I A L A I T O SV U O S I K I R J A  2 0 2 1

Rakennusmestari Jari Muikku  
tuntee Dilan kiinteistöt

Vuonna 2021 Mehiläiselle on vuokrattu ja korjausrakennettu lisää kerroksia,                                                                                  
Suomen Diakoniaopiston tilat on uudistettu ja Teemulan päiväkoti saanut lisätiloja.

-Lahden Diakoniasäätiön kiinteistöjä muokataan toimintojen 
uudistusten myötä koko ajan, kertoo säätiön pitkäaikainen ra-
kennusmestari Jari Muikku. Jo joulukuussa 2020 lähdettiin 
suunnittelemaan Mehiläisen vuokraamiin eri kerroksiin muu-
tos- ja osaan melko täydellisiä peruskorjauksia. Viidennen ker-
roksen runsaat kaksi vuotta aiemmin uudistettuja tiloja pää-
tettiin muokata käyttötarkoitussyistä, samoin Mehiläisen sai-
raalatiloja kolmannessa kerroksessa. Kerroksiin viisi ja kuusi 
rakennettiin lisää vastaanottotiloja, neuvottelutilat sekä tilat 
laitoshuollolle. Myös seitsemäs kerros remontoitiin syksyn ai-
kana vastaanottotiloiksi.

-Kuutoskerros purettiin (kuten myös myöhemmin 7.krs) en-
sin täysin raakapinnoille; oli vain betonilattiat, seinät ja ulkoik-
kunat paikallaan. Koko kerroksen purkutyöt tehtiin melko no-
peassa aikataulussa, alun alkaen niin, että puolet kerroksesta 
piti ensin rakentaa valmiiksi, mutta kun kerroksen käyttötar-
koitusta täsmennettiin, jatkettiin rakentamalla myös toinen 
puoli valmiiksi. Ja heti kuutoskerroksen jälkeen jatkettiin pur-
kamalla ja rakentamalla uusiksi seitsemännen kerroksen tilat 
niin, että ne olivat käyttövalmiina marraskuun 2021 lopussa.

- Tässä yhteydessä olen joutunut selvittelemään aikatau-
luihin liittyviä käytännön asioita, koska pelkästään rakennus- 
ja purkuluvan saaminen saattaa kestää jopa kaksi-kolme kuu-
kautta. Mutta onneksi, koska Dilan kiinteistöissä on tehty vuo-
sien kuluessa tosi paljon korjaus- ja muutostöitä, yhteydet eri 
viranomaistahoihin ovat muodostuneet toimiviksi. Siitä kiitos, 
koska viidessä päivässä saatiin purkulupa ja muutkin luvat on 

saatu joustavasti. Ja, kun rakennusvalvonnasta kävivät raken-
nustöiden jälkeen paikan päällä, todettiin, että kaikki oli saatu 
aikataulussa valmiiksi.

Suomen Diakoniaopiston ’kasvojen uudistus’ toteutettiin 
lääkärikeskuksen kerrosten kanssa samanaikaisesti
-Diakoniaopiston muutostöiden aikataulut pyrittiin rytmittä-
mään yhteensopiviksi koulutustoiminnan aikataulujen kanssa 
huomioon ottaen myös koronan vaikutukset.

-Kerros kerrokselta työt toteutettiin ylhäältä neljännestä 
kerroksesta alaspäin. Tiloihin oli toivottu värejä ja sellaisina eri 
kerrokset toteutettiin, värikylläisinä.  Opiston kerroksista löy-
tyy nyt punainen kerros, sininen kerros jne. Kaikki pinnat ja va-
laistus tehtiin uusiksi. Ilmastointijärjestelmä puhdistettiin pe-
rusteellisesti ja kaikki WC-kalusteet, hanat ym. uusittiin. Voi-
daan sanoa, että kyseessä oli varsin korkealuokkainen facelif-
taus.

-Tässä yhteydessä on varmaan oikein todeta, että kun olem-
me käyttäneet meille entuudestaan tuttuja yhteistyökumppa-
neita, myös remonttien kustannukset ovat pysyneet hyvin hal-
linnassa. 

Päiväkoti Teemulaan saatiin lisää toimintatilaa 
-Ei niin suuri hanke, mutta merkittävä kyllä toteutettiin Tee-
muntalolla, kun päiväkoti Teemulan yhteydessä ollut tera-
pia-allasalue korjattiin uuteen käyttöön. Ensin haettiin muu-
toslupa, jonka mukaan uima-allas jätettiin sellaisenaan lat-

Dilalla on kyky tuottaa erilaisia tiloja eri käyttö-
tarkoituksiin, koska kiinteistöt ovat rakenteelli-

sesti muuntojoustavia, toteaa Jari Muikku.

K U V A T :  I N D I G O  S C H A F H A U S E R
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Uudet tilat Mehiläinen

Uudet tilat SDO
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Uudet tilat Teemula

tiarungon alle. Sen jälkeen rakennettiin lattiarunko lattiapin-
noitteineen altaan päälle. Tämä tarkoittaa, että tarvittaessa 
katettu terapia-allas on talteen otettuine laitteineen käyt-
töönotettavissa uudelleen. Nyt sen päällä on sata neliötä leik-
ki- ja touhutilaa päiväkodin lapsille. Tilaan on asennettu keinu-
ja, erilaisia valaisimia sekä maisematapetteja, kauniita verhoja 
ja parannettu akustiikkaa. Tila on varsin viihtyisä ja osoittau-
tunut jo nyt lyhyessä ajassa hyvin toimivaksi.

-Jouduimme avaamaan myös päiväkodin lattiaa niin, että saim-
me lisättyä lapsille wc-tiloja, mikä oli myös edellytyksenä lasten 
paikkamäärän nostamiselle. Avartuneet tilat, ja jo olemassa oleva 
hyvä ilmanvaihto tarjoavat puitteiltaan nyt edellytykset toimin-
nan kehittämiseen, ja paikkamäärän lisäämiseen.

-Päiväkotiin rakennettiin samalla myös uusi sisäänkäynti. 
Koska lapsia on niin paljon ja kahdessa eri ryhmässä, isot ja pie-
nemmät lapset tulevat nyt sisään eri ovista. Tämä oli merkittä-
vä muutos logistisesti myös henkilökunnan kannalta. Eli sem-
moinen ’pikku remontti’, toteaa Jari Muikku. 

- Nämä kaikki kohteet ovat rakennusvalvonnan ja tarkas-
tusten kannalta menneet hyvin, eli nolla huomautuksilla läpi. 
Sanotaanko, että 2021 oli tilaremonttien osalta aika työntäy-
teinen vuosi, jonka tuloksiin kaikki osapuolet ja käyttäjätahot 
tuntuvat olevan tyytyväisiä.

- Yhtenä yksityiskohtana voitaneen vielä todeta, että koska 
Suomessa oli tosi kuuma kesä 2021, havaittiin, että Marie-ko-
dille tarvitaan lisää jäähdytystä ja mikäli mahdollista, jo sa-
man kesän aikana. No, tässäkin toteutui se, kun on pitkään 
tehnyt yhteistyötä ja on syntynyt hyviä kontakteja eri taho-
jen kanssa, ilmalämpöpumppujen asennus voitiin aloittaa he-
ti, päivää, kahta myöhemmin, vaikka ilmalämpöpumpuista oli 
markkinoilla kova kysyntä aina syys-lokakuulle asti, naurah-
taa Jari.

Uusia perusparannus-, muutos- ja korjaustöitä                                                                                                                    
toteutetaan koko ajan tarpeen mukaan
-Pikkuremonttiahan me teemme koko ajan, jotta säätiön omis-
tamat kiinteistöt (n. 24 000 m²) pysyvät hyvässä kunnossa. 
Sähkömies kiertää vähintään 30 prosenttia tiloista vuoden ai-
kana ja kirvesmies tekee päivittäin tarvittavia pikkuremppoja. 
Myös julkisivuihin tehtiin kesän ja syksyn mittaan kunnostus-
töitä, yksittäisiä faceliftauksia Vuorikadun kulmassa, lääkäri-
talon parvekkeilla ja 7.kerroksen parveketerassille tehtiin pe-
rusteellinen kunnostustyö, summaa Jari Muikku vuonna 2021 
toteutettuja ja osin vuonna 2022 jatkuvia töitä Dilan kiinteis-
töissä. 

Päiväkotiin saatiin lisätilaa peittämällä terapia-allas 
(tarvittaessa käyttöön otettavana).
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Kuvia remontin eri vaiheista

Taustalla tiiliseinässä näkyvä valkoinen 
viistojälki kertoo tämän, rakennuksen ylimmän 

kerroksen korotuksesta.

R A K E N N U S A I K A I S E T  K U V A T :  J A R I  M U I K K U
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Teemulan Päiväkodissa 
juhlittiin 20 toimintavuotta

Lahden Diakonialaitoksen päiväkoti Teemula vietti yhdessä 
perheiden kanssa 20-vuotisjuhlia 20.10.2021. Juhlavieraat toi-
vottivat tervetulleeksi päiväkodin johtaja Tinttu Helander ja 
säätiön toimitusjohtaja Tiina Mäkelä. Tervetulosanoissa Mä-
kelä kiitti perheitä ja päiväkodin henkilökuntaa ja korosti Tee-
mulan omaleimaisuutta suurten päiväkotien joukossa, kilpail-
lussa päiväkotikentässä -  ” Teemula haluaa jatkossakin tar-
jota perheille vaihtoehdon pienenä, kristilliseltä arvopohjalta 
toimivana päiväkotina, jossa jokainen lapsi ja perhe tunnetaan 
omana itsenään, jossa on aina aikaa lapsen kohtaamiseen ja 
aikuisen syli tarjoaa turvaa pienille.”

Päiväkoti Teemula muodostaa Diakonialaitoksen lapsi- ja 
perhepalveluiden tämän hetken palveluista pisimpään Lah-
dessa toimineen osan. Laitoksen lapsi- ja perhepalvelujen his-
toria yltää tosin jo yli 150 vuoden päähän aina Viipuriin asti, pe-
rustettiinhan Viipurin Diakonissalaitos suurten nälkävuosien 
äärelle juuri orpolasten auttamiseksi. Vuosikymmenien aika-
na Diakonialaitos on auttanut lukuisia lapsia ja perheitä niin 

sairaiden lasten hoitajana kuin eri ikäisten lasten ja heidän 
vanhempiensa kasvatuksen tukijana orpokoti- ja lastentarha-
toiminnoilla. Laitoksen tämän päivän lapsi- ja perhepalvelui-
hin sisältyvät päiväkoti Teemulan lisäksi Vauvan Taika- ja Sä-
röt toiminta, Viipurin katulapsityö sekä Romanian romanilas-
ten avustaminen.

Päiväkoti Teemulan toiminta Kärpäsen kaupunginosas-
sa sijaitsevassa Teemuntalossa aloitettiin vuonna 2001 aluk-
si 18 hoitopaikalla 2-5-vuotialille lapsille. Parin vuoden kulut-
tua paikkalukua lisättiin kuudella ja vuodesta 2016 lähtien päi-
väkodissa on tarjottu varhaiskasvatusta 24 lapselle, jotka ovat 
1-6-vuotiaita. 

Viime vuosina päiväkoti on vastannut pienten lasten kas-
vaneeseen hoitopaikkakysyntään ja päiväkotiin on perustet-
tu omat ryhmät alle ja yli 3-vuotiaille lapsille.  Vuoden 2021 ke-
sällä päiväkodin tiloja modernisoitiin ja kasvatettiin entisen ui-
ma-allasosaston remontin myötä. Remontissa tarpeettomak-
si käynyt uima-allasosasto katettiin ja korjattiin päiväkodin 

Uudet avarat ja valoisat tilat tarjoavat erinomaiset puitteet lasten leikeille ja yhdessäololle. 
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juhlimaan kanssamme Lahden diakonialaitoksen 20-vuotiasta päiväkotia keskiviikkona 20.10.2021 alkaen kello 17Kasakkamäentie 16, Lahti.

Sydämellisestitervetuloa

Tarjoilun järjestämisen vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista Tinttu Helanderille viestillä numeroon 044 713 2253.

Lastenteatteria,herkullista tarjottavaa, lasten taidetta ja 
tutustumista 

uudistettuihin tiloihin.

”Matkalaukku- satuja”

SuperTeatteri
esittää

-lastennäytelmän 
kello 17.30.

20 v

tilaksi. Näin on saatu myös paremmin eriytettäviä tiloja pie-
nempien ja isompien lasten tarpeisiin omilla sisäänkäynneil-
lä. Uudet avarat ja valoisat tilat tarjoavat erinomaiset puitteet 
lasten leikeille ja yhdessäololle. Tilat mahdollistavat myös ai-
empaa suuremman lapsimäärän päiväkodissa ja Teemulan 
paikkamäärää tullaankin kasvattamaan vuoden 2022 aikana 
aina 36 paikkaan asti.

Lasten ja heidän vanhempiensa kanssa vietetyssä 20-vuoti-
sjuhlassa oli välitön tunnelma. Illan aikana kuultiin muisteloita 
vuosien varrelta ja vanhempien kertomuksia nyt jo kouluikäis-
ten lastensa hoidosta Teemulassa, jossa perheen koko sisarus-
parvikin on ollut päivähoidossa. Juhlassa iloittiin ”matkalauk-
kusaduista”, joita SuperTeatteri esitti lapsille ja nautittiin herk-
kuja buffetista sekä ihasteltiin uusia kauniita tiloja. 

Runsasta tarjoilua juhlivalle väelle ja ihania 
tervehdyksiä juhlivalle päiväkodille.
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”Oikea termi 
soteuudistukselle olisi 
Hyvinvointialueuudistus

Mika Forsberg:

-Työurani aloitin Orimattilassa, missä tein sosiaaliyöntekijän 
hommia ja olin jonkin aikaa sosiaalisihteerin tehtävässä. Olen 
itse asiassa ollut tässä Päijät-Hämeen alueella koko työura-
ni. Järkisyitä ei ole etsiytyä muualle töihin ja tarjolla on ollut 
paljon mielenkiintoisia asioita Päijät-Hämeessä.  Olen kotoisin 
Orimattilasta eli jonkin verran painaa sekin, että on oma van-
ha lapsuudenperhe lähellä ja niin poispäin.

Mennään soteuudistukseen, kertaatko                                                                                                                                       
mistä siinä lyhyesti sanoen on kysymys?
-Ensinnäkin termi soteuudistus on hivenen ehkä harhaanjohtava 
– sehän on hyvinvointialueuudistus. Tämä sen takia, että se ja-

Haastateltavamme Mika Forsberg on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
perhe- ja sosiaalialan toimialajohtaja ja osallistunut vuoden 2023 hyvinvointialue-
uudistuksen valmisteluun palvelutuotannon vastuuvalmistelijana. Hän on ollut 
vuodesta 2017 nykyisessä tehtävässään, eli siitä asti, kun hyvinvointikuntayhtymä 
on ollut olemassa.  Pohjakoulutukseltaan hän sanoo olevansa sosiaalityöntekijä.

kaantuu kahteen kokonaisuuteen. On sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistus sekä pelastuspalveluiden uudistus. Ne muodostavat 
hyvinvointialueen uudistuksen. Jos ihan yksinkertaistaa asiaa, 
niin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalvelun toimen jär-
jestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. 

-Päijät-Hämeessä tämä muutos ei itse asiassa ole ihan niin iso 
kuin se useimmilla muilla alueilla on, koska täällä pääosa kun-
nista ovat jo aikaisemmin siirtäneet järjestämisvastuun Päi-
jät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle Heinolaa ja Sysmää lu-
kuun ottamatta. Täällä on siis monella tapaa soteuudistuksen 
keskeiset ratkaisut jo tehty. Pelastustoimikin on täällä jo val-
miiksi maakunnallinen, eli siihenkään ei liity massiivisia muutos-
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”Meillä on hyvä pohja 
ponnistaa hyvinvointialueelle 

tunnistaen samalla, että 
kehitettävää löytyy edelleen.

Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palvelut kaikille
Suomessa.

Parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla.

Turvata ammattitaitoisen työvoiman 
saanti.

Vastata yhteiskunnan muutosten 
mukanaan tuomiin haasteisiin.

Hillitä kustannusten kasvua.

Parantaa turvallisuutta.

Sote-uudistuksen 
tavoitteet

Hyvinvointialueen 
valmistelu vaiheittain

tarpeita. Itse asiassa ne isoimmat asiat, jotka meillä hyvinvoin-
tialueen uudistukseen liittyvät, ovat opiskeluhuollon kuraat-
torien ja psykologien siirtyminen kunnista hyvinvointialueelle, 
erityishuoltopiirien purkautuminen ja sen vuoksi erityishuolto-
piirien palveluiden uudelleenjärjestely. Ja lisäksi Heinolan ja Sys-
män sosiaalipalveluiden tulo mukaan tähän kokonaisuuteen. Sii-
nä oikeastaan ne keskeiset muutokset ja tietysti kuntien kannal-
ta kaikkein isoin muutos on varmaan se, että kunnat eivät enää 
rahoita sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan valtio.

-Aikataulullisesti muutos tapahtuu 1.1.2023 ja siihen asti jatke-
taan valmistelutyötä. Hyvinvointialueethan on jo nyt perustet-
tu. Päijät-Hämeen hyvinvointialuekin on jo olemassa. 1.7.2021 al-
kaen, mutta siellä ei ole ollut vielä mitään toimintaa. Nyt kevääl-
lä hyvinvointialueen toiminta sitten käynnistyy konkreettisesti ja 
Y-tunnuskin sille löytyy, mutta itse asiassa 1.3.2022 alkaen ensim-
mäinen viranhaltija siirtyy hyvinvointialueelle, eli Marina Erhola 
siirtyy hyvinvointialueen vt. johtajaksi. 

Ja nyt, kun tammikuussa 2022 oli vaalit, 7.3. on ensimmäi-
nen aluevaltuuston kokous ja siitähän poliittinen päätöksen-
tekokin lähtee liikkeelle. Uuden valtuuston keskeisiä tehtäviä 
on tänä vuonna hyvinvointialueen hallintosäännön ja strategi-
an hyväksyminen, hyvinvointialueen johtajan valinta sekä vuo-
den 2023 talousarvion hyväksyminen.

Minkälaista valmistelu on ollut, haasteellista?
-Niin kuin edellä sanoin, meille tämä uudistus ei tuo niin isoja 
muutoksia kuin monilla alueille, jonka vuoksi tämä on näkynyt 
valmistelussakin. Ensinnäkään meillä ei ole juurikaan päätoi-
misia valmistelijoita, jollakin toisella alueella saattaa olla kym-
meniä valmistelijoita. Se ehkä osoittaa sen muutoksen laajuu-
den meidän alueellamme. 

-Onhan tässä tuhansia yksityiskohtia, mitä pitää miettiä, 
mutta tässä meidän alueellamme toimijat ovat niin tuttuja, et-
tei Heinolan ja Sysmänkään integroimisessa tähän hyvinvoin-
tialueeseen ole näköpiirissä mitään kauhean isoja juttuja. Mo-
net palvelut ja kriteerit on alueellisesti jo yhtenäistetty ennen 
tätä uudistusta ja sen valmistelua.

-Koulukuraattorien ja psykologien siirto toki työllistää isos-
ti ja se on tärkeä asia. Ja kyllähän tässä käytetään tämä val-
misteluaika toiminnan kehittämisen. Esimerkiksi hyvinvoinnin 
ja terveyden kokonaisuutta on nyt mietitty, eli mitä se voisi ol-
la vielä paremmin toteutettuna kuin tällä hetkellä.

Eli olette olleet siinäkin mielessä ikään kuin etuajassa…
-Meillä on hyvä pohja ponnistaa hyvinvointialueelle tunnis-
taen samalla, että kehitettävää löytyy edelleen.  Uniikki alue 
emme Suomessa ole, onhan Suomessa muutamia muitakin 
maakuntia, joissa on tällainen integroitu sotekunta, esimerkik-
si Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala. Etelä-Karjalassahan ei muu-
tu juuri mikään, koska siellä on hyvinvointialue jo olemassa.

Isoin muutos on siis rahoitusasia?
-Se on varmaan se keskeisin muutos, ettei rahoitus enää tu-
le sotepalveluihin kunnilta ja että nyt ei enää kuntien kanssa 

käydä vuosittain palvelusopimusneuvotteluja, vaan neuvonpi-
dot tapahtuvat valtion kanssa. Rahoituksen osalta Päijät-Hä-
me tulee saamaan siirtymäajan puitteissa hieman lisää rahoi-
tusta, mutta palelutarpeetkin nousevat, kun väestö ikääntyy.

Ja lopuksi, minkälaisena näet Dilan kaltaisen  
toimijan roolin hyvinvointialueella?
Meidän toimintamme on jo yhtymässä perustunut monituot-
tajuusmalliin ja kumppanuusajatteluun. Erilaisten kumppanei-
den kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, yhteistä kehittämistä 
ja palveluita hankitaan tulevaisuudessakin isolta joukolta eri-
laisia palveluntuottajia, yksityisiä ja järjestö- ja säätiöpohjaisia 
toimijoita. Oman toiminnan lisäksi tullaan siis käyttämään ns. 
ostopalvelukenttää kuten nytkin, vastaa Mika Forsberg pai-
nottaen monituottajuusmallia.  

Vapaaehtoinen
alueellinen 
valmsitelu

> kesäkuu 2021

Väliaikais-
hallinnon aika 

heinäkuu 2021– 
maaliskuu 2022

Aluevaltuustot
maaliskuu 2022 >

13.6.2021
kuntavaalit

23.1.2022
aluevaalit

1.3.2022
Alue-
valtuuston
toimikausi 
alkaa

1.1.2023
Järjestämis-
vastuu 
siirtyy
hyvinvointi-
alueelle

2021 2022 2023



36 L A H D E N  D I A K O N I A L A I T O SV U O S I K I R J A  2 0 2 1

”Askel kerrallaan nyt ensin 
Mahiksessa, samoin sen 
jälkeen”, sanoo Edi Tähtinen

24-vuotias Hanna Nousiainen:                                                                                                                                      
”Tämä on huikea työpaikka  
- suosittelen”

ja kertoo prosessista, jonka seurauksena on päätynyt tässä 
elämänsä vaiheessa Dilan kuntouttavaan työtoimintaan, Ma-
hikseen. Häneltä olivat yhteisöpedagogin opinnot keskeyty-
neet Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa korona-aikana, 
jolloin yksinäisyydessä oli iskenyt masennus. Se oli se pääsyy, 
minkä vuoksi hän meni ensin Lahden seudun työllisyyden kun-
takokeiluun, jossa on tavoitteena edistää työttömien työnha-
kijoiden työllistymistä, koulutukseen ohjautumista sekä luoda 
uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

-Sain siinä yhteydessä sosiaaliohjaajakontaktin. Hänen 
kanssaan päätimme, että minun olisi hyvä jatkaa Dilan kun-
touttavanaan työtoimintaan Mahikseen. Tunsin Dilan entuu-
destaan, koska olin ollut opiskelemassa yhteisöpedagogiksi 
Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa.

-Ajattelin Mahikseen mennessäni, että pääsen mahdolli-
sesti vaan johonkin perushommaan, mutta kun kävin haastat-
telussa, minut otettiin mukaan ja sain aloittaa keskiviikkoisin 
OloDila-toiminnassa. Se on tällainen vapaa kohtaamispaik-
ka, johon tulee kaikenikäisiä ihmisiä juomaan kahvia ja jutte-
lemaan. Olen ollut sitä järjestämässä muiden Dilan ihmisten 
kanssa Stoorista ja Mahiksesta. Maanantaisin puolestaan on 
ryhmä, johon tulee muitakin kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuvia ja heidän kanssaan tehdään asioita ja keskustel-
laan, miten kullakin menee. 

-Tiistaisin alkaa seuraavaksi Kärpäsen Noppakorttelissa 
lautapeliryhmä, jota järjestelen niitten ihmisten kanssa. Nä-

Hanna Nousiainen on yksi nuorista, joka on löytänyt kannus-
tavan polun kuntouttavasta työtoiminnasta Dilan sote-työpa-
ja Stoorin kautta jatkoon. ”Tulin Stooriin kuntouttavasta työ-
toiminnasta, jossa ehdin olla kaksi vuotta. Sain silloin PHHY-
KY:n kautta kuulla, että nyt olisi mahdollisuus siirtyä Dilan 
sote-työpaja Stooriin.” Jatko eteni niin, että olin ensin vähän 
aikaa siellä opinnollistettuna, ja kun sitten tuli palkkatukityö-
paikka auki, minä hain ja pääsin sisään. Olen nyt siirtynyt Di-
lalla työkokeilijasta työntekijäksi ja tykännyt olla siellä, kertaa 
Hanna. ’Se on itse asiassa parasta, mitä minulle on tapahtu-
nut’. 

-Minä teen Dilakorttelissa kortteliohjaajan töitä osa-aikai-
sena neljänä päivänä viikossa kaikenikäisten ihmisten kanssa. 
Oma alueeni, missä toimin, ovat maahanmuuttajat ja lapset 
sekä työ meidän Ilmaisessa Puodissa. 

-Suosittelen, jos nuoria kiinnostaa, niin Sote-työpaja on pa-
rasta. Saat tutustua siinä kaikenikäisten kanssa tekemiseen. 

mä kolme aktiviteettia ovat niitä, joita olen tehnyt Mahikses-
sa tai teen lähiaikoina.

-Nyt on ollut puhetta myös siitä, että voisin pikkuhiljaa lisä-
tä näitä toimintapäiviä niin, että myöhemmin tulisi myös neljäs 
toimintapäivä. Minun toiveeni on, että pääsisin torstaisin Wal-
kers’iin. Tämä siis sen jälkeen, kun on saatu tiistain Noppakort-
telin lautapeliryhmän toiminta rullaamaan.

Edi kertoo myös jatkoajatuksista. Hänen seuraava tavoitteen-
sa olisi päästä Dilan tiloissa toimivan Suomen Diakoniaopiston 
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutukseen. ”Ja toivoisin niin, 
että sen voisi suorittaa samaan aikaan oppisopimuskoulutuk-
sen kanssa sen jälkeen, kun kuntouttava työtoiminta päättyy.”

-Olen hakenut Dilaan myös kesätöihin ja toivon myös pää-
seväni siihen tehtävään. Tarkoitus olisi päästä myös nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjaajan kouluun ja jos sen jälkeen pääsisi oikein 
töihin Dilaan. Sitten joskus myöhemmin tarkoituksena olisi 
mennä takaisin ammattikorkeakouluun suorittamaan kesken 
jäänyt yhteisöpedagogin koulutus tai sosionomin koulutus.  
Nämä ovat siis pidemmän ajan tähtäimenä, että saisin työpai-
kan ja ammattinimikkeen, kertoo Edi Tähtinen nykyisistä ja tu-
levista tavoitteistaan.

Ja, siinä voi samalla opinnollistettuna saada parhaimmillaan 
puoli vuotta hyväksi luetuksi tuleviin opintoihisi.

-Tarkoitukseni on jatkaa tästä joko oppisopimuksella johon-
kin työpaikkaan tai töihin. Ja, jos ei tärppää, niin olen jatkuvas-
sa haussa työmarkkinatuella opiskelemaan nuoriso- ja yhtei-
söohjaajaksi Suomen Diakoniaopistoon. 

-Tämä Sote-työpaja on huikea työpaikka, johon kannattaa 
tulla joko työkokeiluun tai töihin – suosittelen, toistaa ja va-
kuuttaa Hanna Nousiainen.

Dilan nuorten palvelujen kautta 
löytyi polku eteenpäin elämässä
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”Se oli alkuun aika haipakkaa”, naurahtaa  
Henna Niemi Stoorin käynnistämisajoista
Suomen Diakoniaopistosta tammikuussa 2022 valmistuneen 
nuoriso- ja yhteisöohjaaja Henna Niemen kertomus ammatin 
vaihdosta, uuden opiskelusta ja Dilan eri toimintoihin liittyneistä 
yhteyksistä on rohkaiseva esimerkki oman polun löytymisestä.

-Tein oppisopimuksella opintoni Diakonialaitoksen puolella. 
Ennen sitä olen aikaisemmalta ammatiltani parturi-kampaa-
ja, johon valmistuin 2016, mutta en työllistynyt sillä ammatilla. 

-Kaikki lähti siitä, kun aloitin Diakonialaitoksella 2019 hank-
keessa, jossa oli tarkoitus työllistää alle 29-vuotias vaikeasti 
työllistyvä nuori. Se oli sellainen Paikka auki-hanke, mikä kesti 
vuoden. Sen vuoden ajan tein töitä, kunnes keksittiin hakea mi-
nulle se oppisopimusmahdollisuus, jolloin haettiin jatkorahoi-
tusta, joka saatiin 2020.

-Siirryin silloin siitä tuetusta vapaaehtoistoiminnasta nuor-
ten työpajaan Stooriin, ja aloin siinä töitten ohella tehdä opin-
toja. Se oli alkuun aika haipakkaa, kun yritettiin saada Immosen 
Sailan kanssa sitä työpajatoimintaa rullaamaan ja kun aloitte-
lin opintoja samaan aikaan. Siitä se alkoi vähitellen suttaan-
tumaan, työpajatoimintakin alkoi kasvamaan, tuli enemmän 
työntekijöitä ja päästiin tekemään oikein kunnolla duunia. Sii-
nä minä tein niitä opintoja työn ohella, pääsääntöisesti verkko-
kursseina ja joskus koulun puolella paikan päällä. Ja nyt jo tam-
mikuussa sain opinnot pakettiin, vaikka helmikuun loppuun as-
ti olisi ollut aikaa.

-Muistan tilanteen vuonna 2019, kun työpajatoiminta alkoi, 
että meillä oli Sailan kanssa vaan tyhjä toimitila ja muutama 
pyökin värinen huonekalu. Ja siitä lähdettiin sitten yhdessä ra-
kentamaan. Alkuun Stooriin tuli vain muutama työpajalainen ja 
heidän kanssaan pyöritin ns. korttelitoimintoja ja erilaisia ryh-
miä, joita Dilakorttelissa kokoontui. Minun tehtäväni oli ohjata 
työpajanuoria ohjaamaan asiakkaita niissä ryhmissä. Siitä toi-
minta jatkui kehittymistään, tuli toinenkin kortteliohjaaja ja sen 
jälkeen tulevaisuusvalmentaja. 

-Kun nuorten työpajajakso loppui, osallistujalla oli vielä puo-
lisen vuotta mahdollisuus olla mukana tulevaisuusvalmennuk-
sessa. Se tarkoitti sitä, että tulevaisuusvalmentaja oli hänen 
mukanaan apuna esimerkiksi koulu- ja tarvittaessa esimerkik-
si asuntoasioissa, eli toimi lähinnä sellaisena rinnalla kulkijana. 

-Stoorin toiminnan kehittyessä, tuli tarve isommille tiloille ja 
kesällä 2021 muutettiinkin Sibeliuksenkatu 6 A:han. Siellä käyn-
nistettiin työkokeilu, toiminta lähti laajentumaan, henkilökun-
taa tuli lisää ja yhteisesti kehitettiin toimintaa.

-Ja olihan siinä välissä aika, kun korona iski, jouduttiin sopeu-
tumaan koronaoloihin ja esimerkiksi valmennus siirrettiin verk-
kovalmennuksiksi. Kunnes taas myöhemmin saatiin avata vä-
hän ovea ja ottaa muutamia nuoria ihan paikan päälle.

Ja nyt ovat tiedossa  seuraavat askeleet…
-Itse asiassa jo tammikuun lopulla 2022 jäin pois Stoorista. 

Sain aika nopsakasti uuden työpaikan ja tällä hetkellä olen Lah-
den Klubitaloilla työvalmentajana. Eli perehdyn siellä parasta 
aikaa uuteen työnkuvaan. Siinä on paljon samoja elementtejä, 
mutta Klubitaloilla asiakasryhmä on pääsääntöisesti mielen-
terveyskuntoutujia. Aikaisemmassa työssä siellä vapaaehtoi-
sessa kuntoutustoiminnassa oli myös useita näitä Klubitalojen 
asiakkaita mukana vapaaehtoistoiminnassa. Eli tässä uudessa 
työssä on siinäkin mielessä paljon samaa, että minä toimin heil-
le nyt työvalmentajana. Kuljen eri työtehtävissä heidän muka-
naan ja tukena ja ’koutsaan’ työnhakutaitoja.

-Polkuni Diakonialaitoksella on ollut todella opettavainen. 
On tullut itse asiassa varsin lyhyessä ajassa paljon uutta, jos-
ta on oppinut. Ja, vaikka siinä on ollut toki kova työtahti, se on 
opettanut myös paineensietokykyä sekä ongelmaratkaisutai-
toa ja itsensä johtamista. Koen, että minulle on jäänyt erittäin 
hyvät eväät siitä ajasta näihin uusiin työmahdollisuuksiin.

Olen alun perin kotoisin Kärkölästä, mutta kymmenisen vuotta asunut Lahdessa ja koen lahtelaistuneeni, kertoo Henna Niemi.

Dilan nuorten palvelujen kautta...
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Jani Annaniemi: ”Tässä on minun kertomukseni – löysin Dilan  
toimintojen kautta yllättäen vahvuuksia itsestäni”

Niko Hietakunnas: ”Löysin Stoorin kautta polun  
SDOn nuoriso- ja yhteisöohjaaja-koulutukseen”

-Menin peruskoulun jälkeen ammattikouluun, mutta se keskey-
tyi melko äkkiä mielenterveysjuttujeni vuoksi. Minulla ei ollut 
silloin elämässä oikein mitään muuta kuin kaverit ja urheilu, olin 
aika toivoton elämäni suhteen. Tuntui siltä, etten kuulu tähän 
yhteiskuntaan ja olin varma, etten ikinä pääsisi normiarkeen, 
enkä työelämään.

-Mutta, vuoden 2019 lopulla lähdin hakemaan apua mielen-
terveysjuttuihin ja sain sitä kautta kuulla Vamoksesta. Se oli Di-
lan ja Helsingin Diakonissalaitoksen hanke, johon menin mukaan 
vuoden 2020 alussa. Olin Vamoksella aika pitkän aikaa, aina vuo-
den 2021 lokakuuhun, eli melkein kaksi vuotta. Sitä kautta sain 
kuulla DIGI-pajasta, että sellainen on perustettu. Koin heti, että 
se kuulosti ihan minun jutultani, että voisin mennä sinne.

-Kun lähdin, jännitti ensin, että pystynkö pitämään arkeani 
kasassa, pystynkö heräämään aamulla. Mutta, kun olin ollut 
siellä pari kuukautta, rupesin löytämään itsestäni kauheasti eri-
laisia vahvuuksia. Sellaisia, mistä mulla olisi varmaan apua työ-
elämässä. Löysin vahvuuksia myös sosiaalisissa taidoissa, joi-
ta en aikaisemmin tajunnut olevan olemassa. Silloin aloin miet-
tiä ihan oikeaa työpaikkaa, että olisin ehkä valmis lähtemään 
oikein töihin. Puhuin näistä kokemuksista DIGI-pajan projekti-
päällikkö Suvin kanssa, hänkin oli sitä mieltä, että voisin katsel-
la työpaikkoja. Aloin katsella työpaikkoja tammikuun puolella, 
eikä siinä mennyt kuin päivä sen jälkeen, kun olin laittanut ha-
kemuksen, sain soiton, että työpaikka on sinun.

-Ja nyt olen maanantaina aloittamassa oikeissa töissä – eli 
näin siinä sitten kävi, kertoo Jani haastattelupäivänä innoissaan!

 -Se aika Dilan hankkeissa, viimeksi DIGI-pajassa vahvisti mi-
nua tosi paljon. Lupasin olla vielä yhdessä heidän hankkeessaan 
mukana, vaikka ei olisi välttämätöntä, mutta tykkään siitä toi-
minnasta tosi paljon. Sovittiin myös, että voin milloin tahansa 
mennä sinne kahville, eli pidän heihin yhteyttä. Ja tietenkin, jos 
tuolla töissä ei nyt sitten onnistuisi, niin sittenhän voisin palata 
sinne DIGI-pajalle. Sinne on aina tervetullut.

-Olin ollut pitkään työttömänä ja aloitin sivarin 2020 syksyllä. 
Sen jälkeen löysin tieni Stooriin. Sain siellä käydä koulua opin-
nollistettavana.

-Alkuun vähän mietin sitä, lähdenkö siihen ja vähän epäilin, 
onko itsestäni siihen. Se oli kuitenkin minulle hyvä vaihtoehto. 
Sain tehdä siellä opintoja sillä tavalla, että sain tarvittaessa 
henkilökohtaista tukea ja pystyin täten kysymään ne tyhmim-
mätkin kysymykset. Se oli turvallinen ympäristö opiskella. On 
erittäin hyvä, että on tuollainen vaihtoehto.

-Olin Stoorissa kolme kuukautta, jona aikana suoritin kou-
lutuksen yhden osan. Ja, kun lähdin Stoorista, aloitinkin tam-
mikuussa 2022 opinnot SDOlla nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. 
Olin löytänyt alan, jota halusin opiskella. Ja nyt maaliskuussa 
on alkamassa työssäoppiminen, jonka kautta tulee taas uusia 
juttuja. Olenkin menossa työssäoppimaan Stooriin, jossa pää-
sen nyt näkemään asioita uudesta kulmasta, olemalla itse oh-
jaajana.

-Vinkkinä vain muille, jotka etsivät omaa polkuaan - jos vä-
hänkin kiinnostaa sote- tai kasvatus- ja ohjausala, kannattaa 
kyllä lähteä Stooriin sitä kokeilemaan. Voin melkeinpä luvata, 

ettet tule sitä päätöstä katumaan. Itse ainakin tykkäsin tosi 
paljon olla siellä ja sain varmuutta siihen, mikä on se oma ala 
ja missä sitä voi lähteä opiskelemaan.

Dilan nuorten palvelujen kautta...
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-Yhteistyö Dilan kanssa vauvaperheiden parissa on kestänyt 
yli 10 vuotta, ensin Löydä Timantit ja sitten Vauvan Taika, sa-
noo Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lapsiperhepal-
veluiden tulosaluejohtaja Eija Kallio.

-Vauvan Taika on Dilan tuottamaa palvelua ja ylipäätään 
tärkeää nyt, kun perhekeskus-toimintamalliin kuuluvat myös 
järjestöjen ja kolmannen sektorin toimintaa. Minusta Vauvan 
Taika kuvastaa hyvin sitä, että kaiken palvelun, mitä kuntalai-
sille tarjotaan, ei tarvitse olla julkisen sektorin lakisääteistä, 
eikä myöskään ei-lakisääteistä palvelua. Meillä on hyviä kol-
mannen sektorin järjestöjä, jotka ovat kehittäneet ja tuottavat, 
kuten Dila, ensin Löydä Timantit toiminnan ja siitä aikojen saa-
tossa muodostuneena Vauvan Taika -toimintamallin. Se täy-
dentää erinomaisesti julkisen sektorin lakisääteistä tehtävää. 
Useille asiakkaille on myös tärkeää, että on, miten sen nyt sa-
noisi, helpommin lähestyttävää kuin esimerkiksi Hyvinvointi-
kuntayhtymän eli viranomaispuolelta tuleva palvelu.

Tämä on pitkän ajan kehitystä ja yhteistyötä
-Vauvan Taika on hyvä esimerkki siitä, että se on omanlaistaan 
palvelua, mikä täydentää julkisen sektorin tehtävää. Se tuo yh-
den vaihtoehdon vauvaperheille, vauvalle, äidille, isälle vuorovai-
kutussuhteen vahvistamiseen. Siihen ei tarvita julkista toimijaa.

Entä, miten näet tulevaisuudessa hyvinvointialueiden ja 
kolmannen sektorin yhteistyön?

-Se on tärkeää, sitä ei saa missään tapauksessa hukata, 
päinvastoin, sitä pitää vahvistaa. Nyt meillä on hyvää pohjaa 
esimerkiksi juuri täällä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-
män alueella julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoi-
den välillä. Näen sen yhtä tärkeänä myös hyvinvointialueella.

Mikä Vauvan Taika toiminnassa on erityisesti sitä,  
mikä palvelee myös tätä yhteistyötä?
-Se on hyvin semmoista matalan kynnyksen palvelua. Se on 
vauvan ja äidin/isän vuorovaikutukseen panostavaa. Se on sel-

laista palvelua, mitä meillä ei julkisena toimijana tämän muo-
toisena ole tuotettu. Toki meillä on lapsiasioissa kotipalvelua 
ja perheohjausta, mutta Vauvan Taika, siinä käytetty menetel-
mä ja miten he sitä toteuttavat, on sitä hyvää yhteistyötä. Se 
laajentaa sitä palveluvalikoimaa mitä meillä on tarjota. Ja kos-
ka, kun se on tällaista hyvin ehkäisevää, varhaista, niin kuin me 
puhumme julkisella puolella, kynnyksetöntä palvelua, se on se 
yhteistyön rikkaus.

Vauvan Taika liittyy myös ammattilaisiin  
HoiLei-koulutuksen kautta…
-Vauvan Taika järjestää kyseistä (Hoivaa ja Leiki) HoiLei-me-
netelmäkoulutusta, johon myös meiltä hyvinvointikuntayhty-
män lapsipalvelusta on osallistuttu. Mutta, me emme toteu-
ta sitä sellaisenaan, vaan käytämme sen menetelmää omassa 
työssämme. Vauvan Taika-toimintaan liittyvä (Hoivaa ja Lei-
ki) HoiLei- on selkeästi Dilan omaa toimintaa, eli ne eivät me-
ne päällekkäin.

-On erittäin tärkeää, että meillä on lapsille, perheille, vau-
vaperheille erilaisia palveluita tarjolla. Ja kun mietin tätä ko-
konaisuutta, mistä itse vastaan, eli lapsiperhepalveluita, jo-
hon kuuluu palveluita äitiys- lastenneuvolasta eli sieltä uni-
versaalista palvelusta aina lastensuojeluun, sijaishuoltoon ja 
jälkihuoltoon, niin meidänhän pitäisi pystyä enenevässä mää-
rin olemaan valmiita auttamaan ja tukemaan yhteistyötaho-
jenkin tuottamaa palvelua silloin, kun kuntalainen on valmis 
ottamaan sitä vastaan. Ja juuri tällainen Vauvan Taika toimin-
ta, kun se on kynnyksetöntä, ei viranomaisen tai julkisen toi-
mintaa, on erityisen tärkeää. Ja, vaikka meillä on tarjota mo-
nenlaisia palvelua ja apua, joillekin se ei riitä ja silloin tarvitaan 
näitä muita palveluita. Eli ne tulevat kysymykseen silloin, kun 
sellaiseen on tarvetta. 

-Vauvan Taika on hyvää palvelua ja se palaute, jota toimin-
taan osallistuneilta on saatu, on positiivista, summaa Eija 
Kallio samalla Vauvan Taika toimintaan liittyvää hyvää yh-
teistyötä. 

Vauvan Taika on hyvää  
palvelua ja palaute  

osallistuneilta positiivista

Vauvan Taika on hyvä 
esimerkki omanlaisestaan 
palvelusta, mikä täydentää 
julkisen sektorin tehtävää, 
sanoo lapsiperhepalveluiden 
tulosaluejohtaja Eija Kallio.
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Eija Heikkilä aloittaa kertomalla olleensa ensin pitkään ravin-
tola-alalla. ’Olin 20 vuotta Lahden Seurahuoneella kylmäk-
könä. Ajankohtana, kun olin vanhempain vapaalla, mietin mi-
tä muuta voisin vielä tehdä. Ja tein päätöksen lähteä opiske-
lemaan lähihoitajaksi tuolloin vielä Dilaan, Lahden diakonian 
instituuttiin. Olin tuona aikana pariin kertaan täällä Marie-ko-
dissa työharjoittelussa ja valmistuttuani pari kertaa kesälo-
man sijaisena. Syksyllä olin hetken poissa, mutta palasin teke-
mään sairasloman sijaisuuksia. Ja seuraavana vuonna tammi-
kuussa sain täältä vakituisen työpaikan.

Eija sanoo, että hänellä on aika pitkä historia Dilassa huomi-
oiden myös lähihoitajan opintojen ajan. Hän kertoo pitäneen-
sä jo työharjoitteluajasta ja totesi, että hänellä oli hyvät oh-
jaajat ja työkaverit. 

- Työharjoitteluaika oli samalla ikään kuin Marie-kodin työ-
hön sisään ajoa, jota täydensivät kesälomansijaisuudet. Sen 
jälkeen oli tosi helppo tulla töihin, asiakkaat olivat jo tuttuja, 
samoin työkaverit. Siitä se sitten lähti, muistelee Eija.

Vera puolestaan toteaa, että on ollut Marie-kodilla vähän 
kauemmin, mutta suurin piirtein samaan aikaan on tultu. Hän 
tuli Suomeen vuonna 1997, opiskeli kielen ja valmistui lähihoi-
tajaksi vuonna 2000. Vera oli ensin vähän aikaa sijaisena ja pal-
kattiin 2001 vakinaiseksi.
                                                                                                                          
Eija ja Vera muistelevat ja kertovat yhdessä toinen 
toisiaan täydentäen kuluneista lähes 20 vuodesta. 

-Aika on muuttanut Marie-kodin toimintaa melko paljon. Al-
kuvuosina asiakkaat olivat hyvinkin omatoimisia, useat eivät 
tarvinneet kovinkaan paljon auttamista, lähinnä pientä oh-
jausta jokapäiväisessä elämässä. Vuoteessa olevia potilaita ei 
muistaakseni ollut ainuttakaan. Se oli sitä aikaa, jos asukas ei 
itse enää kyennyt toimimaan, hän ohjautui kaupunginsairaa-
laan. Ja meille tuli vastaavasti tilalle uusi, suurin piirtein oma-
toiminen asukas. Nyt kaikki ovat hyvin muistisairaita ja työ 
on muuttunut paljon raskaammaksi kuin mitä se oli silloin 20 
vuotta sitten. Nyt joudutaan tekemään parityöskentelyä hyvin 
paljon, koska asukkaat eivät pysty enää itse liikkumaan, jalat 
eivät kanna. Työparina autamme asukasta joko kahdestaan tai 
esimerkiksi toimenpiteeseen tarkoitetulla nosturilla. Tällaisia 
toimenpiteitä silloin alkuaikoina ei ollut juuri lainkaan. 

Kun sanallinen kommunikointi ei enää toimi
-Kun meille nyt tulee asukkaita, he ovat olleet kotihoidossa jo 
aika pitkään – ja sielläkin hyvin huonokuntoisina. He tarvitse-
vat paljon apua, ohjausta ja hoivaa. Kun on hyvin muistisairas 

Marie-kodissa eletään ja tehdään 
työtä asukkaiden elämänrytmissä

ihminen, hän ei luonnollisestikaan aina ymmärrä kaikkea. Siinä 
tarvitaan ensinnäkin aikaa, mutta myös erilaisia keinoja, joilla 
saadaan se yhteisymmärrys aikaan, koska sanallinen kommu-
nikointi ei ehkä enää toimi. Jos sanoo vaikka, että laitapa nyt 
paita päällesi, niin sanallinen viesti ei välttämättä enää me-
nekään perille.

-Varsinkin silloin, kun uusi asukas tulee, hän saattaa olla vä-
hän hädissään. Alussa saattavat kysyä miksi hän on täällä, mi-
kä paikka tämä on ja miksei hän pääse kotiin. Siinä täytyy rau-
hallisesti antaa sitä aikaa ja yrittää kertoa miksi hän on tääl-
lä. Mutta ei hän sitä välttämättä kauaa muista ja saattaa tul-
la kohta kysymään uudelleen samaa asiaa. Joillakin saattaa 
mennä pidempi, toisilla lyhyempi aika, kun jokainen kaipaa 
alussa sinne kotiin, mutta kotiutuu tänne vähitellen. Useimmi-
ten aikuisuus jää pois ja palataan sinne lapsuuteen. Monet kai-
paavat äitiä ja isää, missä äiti on missä isä on, ja asukas on kui-
tenkin itse jo 80 tai yli. Siinä täytyy aina osata luovia sillä taval-
la, mikä kullekin asukkaalle on parasta.

-Toteutamme toki monenlaista viriketoimintaa, johon osal-
listuvat kaikki siihen kykenevät. Meillä on mm. sellainen jät-
titabletti (Yeti), jonka näytölle saa erilaisia pelejä. Asukas voi 
vaikka keilata, hän istuu tuolilla ja heittää pehmopalloa siihen 
Yetiin. He, jotka ovat parempikuntoisia, tykkäävät kovasti täm-
möisistä peleistä. Eli on pelejä ja tietokilpailujakin heille, jotka 
vielä pystyvät siihen.

Omaiset ja korona-aika
-Korona on kohta kaksi vuotta sotkenut aiempaa yhteistyötä 
omaistenkin suhteen. Nyt omaiset saavat kyllä tulla ihan mi-
hin aikaan haluavat. Ja omaiset kyllä käyvät katsomassa näitä 
läheisiään, vaikka on näitä huonompikuntoisempiakin.  Ennen 
koronaa meillä on ollut joulu- ja muita juhlia, joissa asukkaiden 
omaiset ovat voineet olla mukana. Mutta lahjoja on nytkin kyl-
lä jaettu ja joulupukkikin kävi, mikä oli kaikille tosi mieluista. 

-Aiemmin oli enemmän yhteistyötä myös lasten, Teemulan 
päiväkodin kanssa, mutta sitäkin korona nyt sotkee. He kävi-
vät aina välillä laulamassa ja esimeriksi pääsiäisenä virpomas-
sa. Asukkaat tykkäävät lapsista ja ilahtuvat hyvin paljon, kun 
näkyy pientä väkeä. 

Tuleeko mieleenne näiltä vuosilta joku tarina tai kertomus 
tai asia, jonka voi kertoa?

-Tietysti se jää mieleen, kun asukas ei sanoja enää kauheasti 
löydä, niin kun on hoitotoimenpiteet tehty, sieltä tulee kuiten-
kin se kiitos. Kun on siinä lähellä ja vaikka silittää tai pitää kä-
destä kiinni ja näkee, että asukas tuntee olonsa turvalliseksi, 

Eija Heikkilä ja Vera Samushenkova ovat muutamaa päivää vaille saman ikäiset, takanaan 
töitä kummallakin n. 20 vuotta Diakonialaitoksen Marie-kodissa, molempien aviomiehet jääneet 
samaan aikaan eläkkeelle, kummallakin kaksi lasta. Ja nyt molemmat jäämässä samaan aikaan 

eläkkeelle, toteavat Eija ja Vera nauraen elämänsä yllättävistä samankaltaisuuksista.

Marie-koti
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se on parasta palkintoa. Silloin tietää, että hänellä on hyvä ja 
turvallinen olo. Koska monet muistisairaat vanhukset kaipaa-
vat sinne kotiin, on tärkeää, että yrittää tehdä hänen olonsa 
mahdollisimman mukavaksi ja kotoisaksi.

Marie-kodin puitteethan ovat verrattuna moneen muuhun 
paikkaan hyvin kodinomaisia…

-Sisätilojen lisäksi meidän piha on tosi ihana kesällä. Voim-
me laittaa ovia auki ja he pääsevät ulos ja sisälle. Pihalla kah-
vitellaan kesällä ja on joitakin pelejä, joita siellä voi harrastaa. 
Kesällä he, jotka pystyvät paremmin liikkumaan voivat mennä 
pihamaalle, kiertää siellä ja nautiskella. Keväällä ja alkukesäs-
tä se on tosi kaunis, koska siellä on sireenipensaita ja koristeo-
menapuita, joissa on punaiset omenat.

Loppuelämän koti
-Meillä on näissä kahdessa yksikössä (Koivu ja Tähti) yhteen-
sä 26 huonetta, joista yhdessä tarjotaan omaishoidon vuoro-
hoitoa ja 25 huonetta on vakituisille asukkaille. Tarjoamme siis 
yhdellä paikalla omaishoidon vuorohoitoa PHHYKYn palvelu-
setelillä omaishoidettaville, jolloin omaishoitaja voi pitää la-
kisääteisiä vapaapäiviään. Eli ainoastaan siinä huoneessa on 
vaihtuvuutta, kaikille varsinaisille asukkaillemme tämä on lop-
puelämän koti. Täällä he saavat aikanaan myös nukkua rau-
hassa pois.

-Kun asukas on ollut täällä pitkään, asunut ehkä jo useam-
man vuoden, olemme tavallaan jo perhe. Ja kun lähdön aika on, 
on tämä meille hoitohenkilökuntana lähinnä poikkeavaa ver-
rattuna johonkin muuhun hoitotoimintaan.

-Aikaisemmin, kun asukkaina oli vielä puhuvia ja keskustele-
via henkilöitä, välillä oli hauskoja kommelluksia ja mukavia jut-
tuja. Pidettiin hauskaa ja käytiin retkillä. Oli kesäjuhlat ja pihal-
la makkaran paistoa ja asukkaita ja omaisia oli mukana. Ne oli-
vat mukavia hetkiä ja niistä on hyviä muistoja.

Kiitos…
-Aina on ollut mukava tulla töihin, meillä on ollut hyvä työyh-
teisö ja työkaverit. On voitu puhua kaikista asioista ja on voi-
tu kantaa myös toistemme kuormia, kiittävät kohta eläkkeelle 
siirtyvät Eija ja Vera. 

Kun meille tulee uusia asukkaita, jotka ovat olleet pitkään kotihoidossa ja sielläkin 
hyvin huonokuntoisina, he tarvitsevat paljon apua, ohjausta ja hoivaa. Muistisairailta 
aikuisuus jää useimmiten pois ja palataan sinne lapsuuteen, sanovat Eija ja Vera.

Hannele Kesäniemi: 
Marie-koti on tiloiltaan kodinomainen
Tapaamme Hannele Kesäniemen kanssa Marie-kodin toimis-
tohuoneessa, pandemian vuoksi erillään sen varsinaisista toi-
minnoista. Hän on haastatteluhetkellä toiminut Marie-kodin 
esimiehenä vähän vajaat kaksi vuotta.

Hannele kertoo tulleensa Dilan palvelukseen Marie-kotiin 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä, jossa toimi kehit-
tämisyksikössä keskittyen lähinnä lääkehoidon osaamisen 
varmistamiseen, ohjeistamiseen ja tenttien valvontoihin. Pe-
rusterveydenhuollon yksikössä hän toimi koulutusylilääkärin 
työparina keskittyen lääkärikoulutuksiin ja hoitoketjutyöhön. 
Tätä ennen Hannele Kesäniemellä on yli kymmenen vuoden 
kokemus tehostetun palveluasumisen yksikön esimiestehtä-
vissä sekä varahenkilöstöyksikön esimiestehtävissä perus-
palvelukeskus Oivassa. Terveyskeskuksen vastaanottotyös-
tä ja päivystystyöstä on myös kertynyt työkokemusta reilut 10 
vuotta.

-Aikaisemmassa työpaikassani palveluasumisen esimiehe-

nä oikeastaan kaikki olivat muistisairauksia sairastavia, jotka 
eivät enää pärjää kotonaan, vaan vaativat sijoitusta palvelu-
taloon. Eli, jos on vaikka muuten kuinka sairas, mutta muisti 
pelaa, niin pärjää vielä kotonaan paremmin kotihoidon turvin. 
Mutta muistamattomat ovat se ryhmä, joka vaatii sijoitusta 
tehostettuun palveluasumiseen, jossa hoitaja on läsnä ympä-
ri vuorokauden. 

- Tullessani Marie-kotiin, kyseessä oli hyvin paljon aikaisem-
paan palveluasumisen esimiestyöhön verrattava tehtävä. Tu-
lin Marie-kotiin vuoden 2020 alussa, jolloin heti maaliskuus-
sa alkoi koronapandemia kaikkine ohjeineen täällä Päijät-Hä-
meessä ja koko Suomessa. Se muutti ja muokkasi asioita varsin 
merkittävästi. Olin siinä lyhyellä ajalla ennen pandemiaa jo eh-
tinyt saada yhteyksiä yhteistyötahoihin ja sopia erilaisten yh-
distysten ja muiden tahojen kanssa toiminnasta, jolla he toisi-
vat virikkeitä tuolta ulkopuolelta asukkaille. Mutta sehän tys-
säsi sitten heti kättelyssä.
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Hannele Kesäniemi muistelee pandemian alkuaikoja, sen 
tosi tiukkoja rajoituksia. Hän kertoo, että esimerkiksi omaiset-
kaan eivät päässeet asumisyksiköihin tapaamaan läheisiään. 

-Koko ajan olemme toimineet yhtymän ja THL:n ohjeistuk-
sien mukaan ja näin oli myös tosiaan aivan alussa. Sen jälkeen 
kontakteja on hoidettu puhelimen välityksellä, ja kun hankim-
me iPadit, eli ns. tablettitietokoneet, niiden avulla on kyetty to-
teuttamaan näköpuheluita. Omaiset saivat pidettyä yhteyksiä 
ja näkivät näin läheisiään, se oli hieno juttu.

- Sitten tuli kesä, jolloin ulkona pihallamme vierailut ja ul-
koilut olivat mahdollisia. Mutta, koska meillä asuu henkilöitä, 
joilla muistisairaus on edennyt jo hyvin vaikealle tasolle, suurin 
osa asukkaista ei näkyvästi edes tunnista läheisiään. Ei oikein 
päästy selville, että ymmärsivätkö tai tunnistivatko he omai-
siaan näköpuhelun avulla. Aika paljon he katselivat ympäriin-
sä, että mistä se ääni tulee, eivät osanneet oikein sinne pienel-
le tablettitietokoneelle kohdistaa katsettaan.

Miltä nämä pari vuotta tässä yksikössä ovat 
tuntuneet?
- No, silläkin tavalla tämä on mukava yksikkö, että tämä on so-
pivan kokoinen ja yhdessä kerroksessa. Kaikki ovat tekemisis-
sä keskenään. Myös asukkaille tämä on hyvin ideaali paikka 
asua. Marie-koti on tiloiltaan kodinomainen. Talon sisällä ole-
valla pitkällä käytävällä voi kävellä. Koskaan ei tule seinä vas-
taan, aina voi kiertää. Se on muistisairaalle tosi tärkeää, et-
tä ei tule ovea tai seinää vastaan, mistä ei pääse minnekään. 

- Kesäisin sisäpihalla asukkaat voivat kävellä ja oleskella. 
Ovet voi pitää huoletta auki niin, että asukkaat voivat mennä 
sinne. 

Lahden Diakoniasäätiön omistamassa Teemuntalossa ovat 
sen omina toimintoina muistisairaiden yksikkö Marie-koti sekä 
päiväkoti Teemula kiinteistön toisessa päädyssä. Talossa toi-
mivat lisäksi Rinnekotisäätiö ja kaupunginkirjaston sivupiste.

Entä aiempi yhteistyö päiväkodin ja Marie-kodin välillä, toi-
miiko se nyt pandemian aikana? 

- Hetken aikaa silloin, kun tulin työhön, ehdittiin tehdä yh-
teistyötä. Päiväkodin lapset kävivät asukkaita tervehtimässä, 
laulamassa ja leikkimässä, mutta pandemian vuoksi se piti lo-
pettaa. No, tänään viimeksi lapset kävivät laulamassa muuta-
man joululaulun ja tirkistelemässä ikkunoista. Ikkunat pidet-
tiin auki, että heidän laulunsa kuului. Se oli asukkaille tosi mu-
kava tapahtuma, tykkäsivät siitä kovasti. Ja Lucian päivänä he 
tulivat pikku tonttuina kurkkimaan ikkunan takaa, että onkos 
kilttiä lapsia!

- Lapset merkitsevät asukkaille paljon.  Kyllä sen näki, että 
he olivat haltioissaan, kun ikkunoiden takana ulkona oli sem-
moisia pieniä taatiaisia tonttulakit päässä, jotka tekivät lisäk-
si lumienkeliä valkoiseen hankeen. Meidän asukkaistamme tä-
tä kaikkea oli mukava katsella

Entä yhteistyö omaisten kanssa pandemian aikana?
-Omaisten kanssa tehdään yhteistyötä. Hoitajat ovat omai-

siin yhteydessä ja kertovat asukkaiden voinnista ja siinä tapah-
tuneista muutoksista. Ja nyt omaiset taas voivat käydä katso-
massa läheisiään paikan päällä. Omaiset ilmoittavat hoitajille 
ennen yksikköön tuloaan ajankohdan, milloin he tulevat. Hoi-
tajat hakevat omaiset ovelta ja johdattavat heidät asukkaan 
huoneeseen. Yleisissä tiloissa omaiset eivät voi olla koronan 
takia. Omaisille kerrotaan joka kerta, että he ovat terveitä tul-

leessaan vierailulle. 
- Uuden asukkaan tullessa yksikköön, omaisia pyydetään täyt-
tämään lomake, jossa kartoitetaan asukkaan elämään liittyviä 
asioita, asukkaan toiveita, harrastuksia ja muutenkin elämän-
tyyliinsä liittyviä asioita. Näin osaamme ottaa ne huomioon 
päivittäisessä työssä. Eli, jos joku on tottunut nukkumaan ko-
tona kymmeneen asti, niin miksi me menisimme herättele-
mään häntä seitsemän aikaa sängystä ylös. Eletään heidän 
elämänrytmissään.

Mitä muuta haluaisit kertoa Marie-kodista?
- Hyvä asia on se, että henkilökunnassa on ollut pieni vaihtu-
vuus. Henkilökunta on viihtynyt Dilassa. On lähinnä eläkkeelle 
jäämisiä tai äitiys- tai hoitovapaalle jäämisiä, mutta ei jatkuvia 
vaihdoksia. Se helpottaa ilman muuta asukkaiden hoitoa, kun 
on tutut hoitajat hoitamassa. Omahoitaja tuntee asukkaan ja 
päivittäiset tehtävät, eli ei ole jatkuvaa perehdyttämistä. Kun 
uusi asukas tulee, hänelle nimetään omahoitaja, joka huoleh-
tii asukkaan ei-kiireellisistä asioista ja laatii hänelle hoito- ja 
palvelusuunnitelman ja tekee myös RAI-arviointia eli asuk-
kaan toimintakyvyn arviointia. Arviointi päivitetään puolen 
vuoden välein ja aina tarvittaessa. Arviointia käytetään lisäksi 
ihan valtakunnallisesti, mutta myös paikallisesti tehostettujen 
palveluasumisyksiköiden vaikuttavuuden ja laadun arviointiin. 
Siinä ovat mukana niin julkiset kuin yksityiset yksiköt.

- Valtakunnallisen ja kaikille avoimen RAI-arvioinnin perus-
teella palveluja tarvitsevat voivat katsoa minkä laatuiseen yk-
sikköön haluaisi omaisensa viedä. Yhä enemmän tulee kiinnit-
tää huomio asukkaan yksilölliseen hoitoon, huomioitava tar-
kemmin asukasta ja asukkaan toimintakykyä. 

Edelleen paikan päällä voi käydä katsomassa yksikköä, kun 
omainen tekee valintoja läheisensä sijoittamisesta.

- Itse asiassa näkisin, että fyysinen käynti, tutustuminen 
hoitoyksikköön on tärkeämpi kuin pelkkiin tilastoihin turvau-
tuminen. Kun meillä hoitopaikka vapautuu, ja jonossa on asuk-
kaita, soittelemme omaisille ja annamme heille mahdollisuu-
den tulla käymään yksikössä. Toki nyt korona-aikaan ei tehdä 
kiertokäyntejä ihan noin vaan. Täytyy olla jo vakaa ajatus siitä, 
että haluaa sijoittaa läheisensä tänne, jolloin käydään katso-
massa paikkoja ja keskustellaan yksikön toiminnasta.

-Marie-kodin tilat ovat varmaan yksi asia, mikä nähdään po-
sitiivisena, tilat ovat niin kodinomaiset ja luontoa on ympärillä. 
Ei ole minkäänlaista laitosmaisuutta.

- Mielestäni hyvä asia on myös tämä uusi vanhustenhuol-
tolaki, mikä velvoittaa lisäämään henkilöstöä pikkuhiljaa sin-
ne 0,7:ään. Siinä jää aikaa enemmän asukkaiden perushoidon 
lisäksi asukkaiden aktivointiin. On aikaa suunnitella erilaisia vi-
rikkeitä asukkaille. Huhtikuuhun 2023 mennessä henkilökun-
nan vahvuuden pitää olla se 0,7 ja nyt vuoden 2022 alusta vä-

- Valtakunnallisen ja kaikille avoimen RAI-arvioinnin perus-
teella palveluja tarvitsevat voivat katsoa minkä laatuiseen 

yksikköön haluaisi omaisensa viedä. Mutta itse asiassa 
näkisin, että fyysinen käynti, tutustuminen hoitoyksikköön 
on tärkeämpi kuin pelkkiin tilastoihin turvautuminen, kun 

omainen tekee valintoja läheisensä sijoittamisesta.
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sanoo Tiina Katajisto ja kertoo, että hän on tullut vuo-
den 2020 joulukuussa työhön Marie-kodille heti valmistut-
tuaan Diakoniaopiston lähihoitajakoulusta lähihoitajaksi. 
- Ensin oli pitkäaikainen sijaisuus ja sitten keväällä avau-
tui vakipaikka, jota hain ja kesällä allekirjoitettiin vaki-
tuinen työsopimus. Olen sitä ennen tehnyt sijaisuuksia, 
olin täällä jo kesätöissä ja tein ensimmäiset harjoittelut 
myös täällä. Eli paikka on tuttu! Mutta joka päivä oppii 
aina jotain uutta, naurahtaa Tiina Katajisto.

Ajattelitko opiskellessasi alun alkaen juuri 
tällaista työtä?
- Kyllä, ajattelin, että vanhukset olisivat se juttu. Mutta tä-
mä on vielä ihan oma juttunsa tämä dementia, oma sairau-
tensa. Jokainen vanhus on ihan oma persoonansa, jokai-
nen on yksilö, käyttäytyy ja toimii omalla tavallaan. Eli ei-
vät kaikki muistisairaat suinkaan ole samalaisia. Joidenkin 
kanssa pääsee hyväänkin kontaktiin ja tietenkin myös van-
husten omaisiin saa sitä kontaktia ja voi tehdä yhteistyötä 
heidänkin kanssaan. Siinä saa samalla lisää taustatietoja ja 
historiaa asukkaasta, jolloin on aina helpompi orientoitua 
työssään kuhunkin persoonaan.

Teet käytännössä kolmivuorotyötä…
-Minulla on aamu, ilta ja yövuoroja. Aamuvuoro al-
kaa seitsemän aikaan ja loppuu iltapäivällä kolmen ai-
kaan. Ja silloin, jos tulen ns. pitkään iltaan, työvuoro al-
kaa 13.30 ja loppuu 21.30. Ns. lyhyt ilta puolestaan alkaa 
12.00 ja loppuu kello 20.00. Yövuoro alkaa klo 21 ja lop-
puu siihen aamu seitsemään, kun aamuvuorolaiset tu-
levat töihin. Silloin pääsee antamaan raportin siitä mi-
tä yön aikana on tapahtunut ja sen jälkeen kotiin nuk-
kumaan.
- Ainakin itse olen pärjännyt yllättävän hyvin kolmivuoro-
työssä. Tosin joskus päivät ovat mielessä vähän sekaisin, 
varsinkin juhlapyhinä. Ja kun on työssä viikonloppuina, 
ne eivät tunnu viikonlopulta. Mutta esimerkiksi nyt jou-
lun tienoilla, kun laitetaan joulukoristeita yksikköön, niin 
tuntuu että hei, nythän on oikeasti joulu! Ja kun kuunnel-
laan joulumusiikkia asukkaiden kanssa, niin tulee oikeasti 
semmoinen joulutunnelma, eikä enää olekaan niin sekai-
sin päivistä. Yksikössä on eri aiheisia teemoja juhlapyhinä, 
kuten pääsiäinen ja juhannus, se on tosi kiva asia. Itsenäi-
syyspäivänä olin itse vapaalla, mutta täällä oli katsottu 
linnan juhlien uusintoja. Sisällä Marie-kodissa oli Suomen 
lippu ja koko koristelu oli sinistä ja valkoista.
- Asukkaat osallistuvat tällaisiin teemajuhliin muiste-

Jokainen asukas on oma persoonansa
lemalla. Esimerkiksi pari viikkoa sitten, kun oli Jean Si-
beliuksen päivä, aloin muistella heidän kanssaan, että 
kukas tämä Jean Sibelius oli. Ja, kun kerroin netistä vä-
hän lisää tietoa, tosi moni muisti Sibeliuksen. Meillä on 
myös sellainen iso Yeti-tabletti, mistä voi katsoa kaiken-
laisia musiikkiesityksiä. Laitoin soimaan Jean Sibeliuk-
sen konserttikappaleen, jonka avulla he saivat samalla 
myös musiikkikokemusta Sibeliuksesta.

Onko sinulla pidemmän tähtäimen suunnitelmia, ja 
onko tämä sellainen työ mitä haluaisit tehdä jatkos-
sakin?
- Haluan olla työelämässä ja saada lisää työkokemusta. 
Sen vuoksi olen miettinyt, lähtisinkö jossakin vaiheessa 
jatko-opiskelemaan ammattikorkeaan jotain lisää van-
hustyöstä, vastaa  Tiina Katajisto kysymykseen tulevai-
suuden ajatuksistaan.

hintään 0,6. Työt jaetaan välittömään ja välilliseen hoitotyö-
hön. Välillinen työ on keittiötehtäviä, tiskikoneen täyttöä ja tyh-
jennystä ja vaatehuoltoa sekä roskien vientiä, erilaista akuuttia 
siistimistä. Työn kuvat on selkeytetty, myös tutkinnon suorit-
taneet hoitajat tekevät niitä välillisiäkin tehtäviä. Osin se riip-
puu hoiva-avustajien määrästä, koska heidän tehtäviinsä sisäl-
tyy enemmän välillisiä tehtäviä, että hoitajat voivat enemmän 
keskittyä hoitotyöhön. Hoiva-avustajat tekevät myös hoiva- ja 

hoitotyötä. Lääkehoitoon hoiva-avustajat eivät puutu.
-Ja lopuksi, Hannele Kesäniemi toteaa, ’Pandemian kes-

toajastahan meistä kukaan ei tiedä. Sehän voi jatkua, vaikka 
kuinka pitkään, mutta sen mukaan eletään. Hoitohenkilökun-
tana pyrimme tietenkin itse kaikin tavoin suojautumaan, että 
se virus ei tulisi Marie-kotiin. Tähän asti kaikki on toiminut tosi 
hienosti ja vastuullisesti - jokainen on hoitanut osaltaan asian-
sa hyvin’. 

-Ajattelin jo lähihoitajakoulutuksessa, että vanhukset olisivat se minun juttuni. 

K
U

VA
: 

SA
R

IT
A

 R
A

N
N

A
N

K
A

R
I



44 L A H D E N  D I A K O N I A L A I T O SV U O S I K I R J A  2 0 2 1

Tuula Kilpinen kertoo toimineensa nyt jo kolmekymmen-
tä vuotta ammattikorkeakoulun piirissä, ja tällä hetkel-
lä LAB ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön johtajana.                                                                                                                                       
     Hän kertoo, että LAB ammattikorkeakoulu on tehnyt Dilan kans-
sa erittäin aktiivista yhteistyötä jo vuosien ajan niin koulutuksen 
kuin tutkimustoiminnan alueilla. 

-Olemme tehneet myös virallinen yhteistyösopimuksen vuon-
na 2018, jonka johtajamme ovat allekirjoittaneet. Siihen sisältyy 
useita eri yhteistyön muotoja, joita olemme jo tehneet sekä uu-
sia, joita olemme juuri aloittaneet. Meillä on ollut ja on meneil-
lään useita hankkeita, joihin kumpikin osallistumme.

Meidän opiskelijoitamme on ollut Dilassa harjoittelemassa, 
mm. sosionomiopiskelijat, samoin liiketoimintapuolelta traden-
omiopiskelijoita. Hyvin monialaista harjoittelua ja aika monet opis-
kelijat ovat myöhemmässä vaiheessa myös työllistyneet Dilaan.

On Kotoa kotiin hanke, Digi-paja hanke, Osallisuuskortteli 
hanke ja nyt myös aloitettu Askelmat hanke. 

Meillä oli nyt 2022 alussa Dilan diakoniajohtajan Anne-Ma-
ria Karjalaisen kanssa tapaaminen yhdessä Kati Peltosen kans-
sa, jossa totesimme, että Osallisuuskortteli hanke on tosi pal-
jon lähentänyt yhteistyötämme. Päijät-Hämeen Hyvinvointi-
kuntayhtymän jälkeen Dila on myös erittäin merkittävä harjoit-
telupaikka meidän opiskelijoillemme. Opiskelijat ovat olleet eri 
projekteissa mukana, saaneet harjoittelustaan opintopisteitä 
ja tehneet myös opinnäyte- ja lopputöitään Dilassa. 

Vastauksena toimittajan kysymykseen, Tuula Kilpinen sa-
noo, että tämä uusi sote ei vaikuta LAB:n ja Dilan väliseen yh-
teistyöhön. Mutta, koska Dila on uudistamassa strategiaansa, 
me voimme tiivistää yhteistyötä mm. kansainvälisestä näkökul-
masta. Voidaan hakea myös yhteisiä kansainvälisiä hankkeita, 
joissa voimme käyttää molempien vahvuuksia. Voisi sanoa, että 
yhteistyömme on jokapäiväistä, muodossa tai toisessa.

-Kun meillä puhutaan toiminnan painopisteistä ja kasvualus-
toista, Dilalla kohtaaminen ja vastuullisuus ovat johtavina ar-
voina, eli meillä on paljon yhteistä, paljon yhteistä leikkauspin-
taa. Ja, kun on kaksi sekä tekemässä että kehittämässä, täy-
dennämme toisiamme ja levennämme samalla toinen toisem-
me hartioita, toteaa Tuula Kilpinen. 

Kati Peltonen jatkaa kertomalla hankkeista ja niiden sisällöistä
Omasta taustastaan TKI-johtaja Kati Peltonen vastaa toi-

mittajan kysymykseen todeten, että on ollut nykyisessä tehtä-
vässään vuodesta 2016 lähtien, eli jo siis Lahden ammattikor-
keakoulun aikana. 

Kotoa kotiin, Osallisuuskortteli, 
Digi-paja ja Askelmat
LAB ammattikorkeakoulun Tuula Kilpinen ja Kati Peltonen

kertovat Dila-yhteistyöstä ja hankkeista.

Esimerkkejä yhteistyöhankkeista
-Yhteistyötä Dilan kanssa on tehty jo pitkään. En varmaan edes 
muista kaikkia hankkeita, joita on vuosien aikana toteutettu. 
Tällä hetkellä käynnissä olevassa Osallisuuskortteli – hank-
keessa kehitetään opinnollistamisen toimintamalli yhdessä 
työelämän kanssa. Samalla kehitetään oppimisympäristöjä tu-
kemaan paremmin niitä LABin sosiaali- ja terveysalan opiske-
lijoita, joiden opintojen etenemisessä on haasteita. Hanke ra-
kentuu tavallaan sen Dilakorttelin ympärille. Hankkeen tavoit-
teena on luoda sellainen yhteinen toimintamalli, jossa LABin 
opiskelijat voivat suorittaa opintoja menemällä ihan käytän-
nön töihin Dilakortteliin. 

-Kun opiskelija hakeutuu hankkeen kautta tällaiseen uuden-
tyyppiseen oppimisympäristöön tai toisenlaiseen tapaan suo-
rittaa opintojaan, niin Dilakorttelin puolelta henkilö katsoo, 
minkä tyyppiset tehtävät voisivat olla ne, joihin kulloinenkin 
opiskelija sopisi. Siinä luodaan opiskelijalle tavallaan räätälöi-
ty oppimismahdollisuus. LABin puolelta katsotaan, että se teh-
tävä, mihin opiskelija menee, tai voi olla useampikin opiskelija, 
vastaa tiettyjä oppimistavoitteita. 

-Oppiminen tapahtuu siis Dilakorttelissa, josta opiskelijat 
ovat antaneet hyvää palautetta. Heidät on otettu Dilan puo-
lella vastaan täysvaltaisina ja vertaisina. Eli he eivät ole siel-
lä ikään kuin tarkkailijoina, vaan heille annetaan konkreettisia 
tehtäviä, joita he sitten lähtevät suunnittelemaan ja toteutta-
maan. Ohjaus tulee Dilan puolelta ja oppimisen näkökulmas-
ta katsominen meidän puoleltamme. Tehtävät voivat olla hy-
vin erityyppisiä, ne voivat liittyä Dilakorttelin joidenkin ryhmien 
vetämiseen tai mitä muita tarpeita Dilakorttelissa löytyykin.

Kati Peltonen korostaa, että Dilakortteli-toiminta on siinä 
mielessä opiskelijoille todella antoisaa, koska he saavat tuntu-
man työelämään jo opintojen aikana, mikä on myös LABin stra-
tegiassa tosi tärkeä asia.  Dilan näkökulmasta opiskelijat toimi-
vat samalla ikään kuin lisätyövoimana ja varsinaisina hyödyn-
saajina ovat ne Dilakorttelin asiakkaat. 

-Dilakorttelissa tehtävä yhteistyö on minusta yksi niistä hie-
noista hanketoteutuksista, joita meillä on tällä hetkellä yhteis-
työssä käynnissä, sanoo Kati Peltonen ja kertoo vielä kolme 
muuta esimerkkiä.

-Yhteistyössä toteutettiin myös hiljattain päättynyt Kotoa 
kotiin hanketta, jossa kohderyhmänä ovat maahanmuuttaja-
taustaiset naiset. Hankkeen tavoitteena oli edistää naisten ko-
toutumista vahvistamalla sosiaalista osallisuutta, yhteiskun-



45L A H D E N  D I A K O N I A L A I T O SV U O S I K I R J A  2 0 2 1

nallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta se-
kä mielen hyvinvointia. Tässä hankkeessa on luotu maahan-
muuttajataustaisille naisille erityyppisiä ryhmiä ja ryhmätoi-
mintaa, joissa on mahdollisuus käsitellä kaikkia arjen asioita ja 
samalla tutustua, olla toistensa kanssa tekemisissä ja samal-
la oppia Suomen kieltä.

- Tähän liittyy hieno esimerkki. Kun hanke alkoi 2019, korona 
iski päälle, ja koska hankkeen toiminta perustui vahvasti sille, 
että olisi kohtaamispaikkoja, ryhmätapaamisia, ne estyivät ai-
ka totaalisesti. Tällöin hankkeessa otettiinkin käyttöön virtu-
aaliset välineet, mm. WhatsApp’it ja Teams’it. Näin pystyttiin 
todella hienosti kohtaamaan kohderyhmäläisiä, joille hanke on 
ollut äärimmäisen merkityksellinen. 

-Kolmas hanke, joka on käynnistynyt juuri hiljattain, on ni-
meltään DIGI-paja - nuorten digityöelämävalmiuksien kehittä-
minen. Se liittyy Dilan työllistämispalveluihin ja nuorille tarkoi-

tettuihin erityyppisiin työllistämistoimiin. Hankkeessa kehite-
tään nuorten DIGI-pajan toimintamalli, johon nuoret voivat 
kiinnittyä työkokeilijoina tai vapaaehtoisuuden periaatteel-
la. Nuoret saavat valmennusta digityöelämätaitojensa kehit-
tämiseen ja heitä valmennetaan kohti työ- ja ja opiskelupaik-
kaan kiinnittymistä.

-Ja, kerron vielä neljännen esimerkin. Meillä on käynnis-
sä myös yhteinen Askelmat hanke, jossa kohderyhmänä ovat 
18-29-vuotiaat osatyökykyiset. Hankkeessa luodaan yhteis-
työssä toimintamallia, jonka avulla osatyökykyisiä - puhumme 
myös täsmätyökykyisistä - voidaan auttaa löytämään polku-
ja työelämään. Eli miten löytyisi työpaikka ja miten tunnistaa 
omia vahvuuksiaan sekä mahdollisuuksiaan, päättää Kati Pel-
tonen mielenkiintoisen tietopaketin Dilan kanssa yhteistyössä 
toteutettavista hankkeista. 

-Meillä oli vuoden 2022 alussa yhdessä Kati Peltosen ja Dilan diakoniajohtajan Anne-Maria Karjalaisen kanssa tapaaminen, jossa totesimme, että Osallisuuskortteli 
hanke on tosi paljon lähentänyt yhteistyötämme, ja että Dila on myös erittäin merkittävä harjoittelupaikka meidän opiskelijoillemme, toteaa Tuula Kilpinen (oikealla).

”Dilakortteli-toiminta on siinä mielessä opiskelijoille 
todella antoisaa, koska he saavat tuntuman 

työelämään jo opintojen aikana, mikä on myös 
 LABin strategiassa tosi tärkeä asia. 
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’On hienoa voida jakaa samat arvot työnantajan kanssa’, sa-
noo Onni Ikonen ja kertoo omaa tarinaansa Dilan Betel-ko-
din työntekijänä. ’Olen valmistunut 2014 lähihoitajaksi ja ollut 
työssä erilaisissa paikoissa, ennen kuin päädyin tänne Dilaan. 
Oikeastaan se, miksi päädyin tänne, oli työnantajan voiton ta-
voittelemattomuus, se vaikutti hyvältä’.

-Olen viihtynyt täällä hyvin. Mielestäni on ensiluokkaista ja-
kaa luottamus työantajan kanssa. Pidän tärkeänä, että työn-
antajan kanssa pystyy käymään avoimia keskusteluja sellai-
sistakin aiheista, mitkä eivät aina ole kaikkien osapuolien mie-
leen, näin on helppo tehdä töitä, eikä tarvitse keskittyä vatvo-
maan vaikeita asioita. Olen kokenut, että Diakonialaitoksella 
työntekijöistä välitetään. Se ei aina näy välttämättä rahallise-
na korvauksena, mutta mielestäni tärkeintä onkin Diakonialai-

On hienoa, kun voi jakaa 
työnantajan kanssa samat arvot

Betelissä kaikki työntekijät 
ovat ”samalla viivalla”

toksen avoin, lämmin ja joustava ilmapiiri.
Kysymykseen korona-ajan vaikutuksista Betel-kodin toimin-

taan, Onni Ikonen toteaa, ’että kyllähän korona-aika on muutta-
nut käytäntömalleja, mutta en minä ole kokenut työtä normaa-
lia raskaammaksi.’ Tietysti itselläkin on aina hyviä ja huonoja 
päiviä, mutta parhaimmillaan tämä ei tunnu työltä laisinkaan.’ 

-Tulen lähes joka päivä mielelläni töihin, nekin päivät mil-
loin olen väsyneempi tai mitkä muutoin tuntuvat raskaimmil-
ta kääntyvät yleensä parahin päin työyhteisön hyvän yhteis-
hengen avuin. Mielestäni on hienoa, kun voi jakaa samat ar-
vot työnantajan kanssa. Silloin työ tuntuu helpolta. Se ei ra-
sita henkisesti, kun saa tehdä sellaisia asioita, mitkä tuntuvat 
oikeilta. Asiat eivät tällöin kasaannu taakaksi itsellekään, va-
kuuttaa hyväntuulinen Onni Ikonen. 

sanoo Kirsi Lappalainen, jonka tie ammattiin ja Betel-kodin 
esimieheksi on kulkenut seuraavasti. Lähtökoulutuksena sai-
raanhoitaja ja terveydenhoitaja AMK vuodelta 2004 ja ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto vuodelta 2011. 
-Ikäihmiset ovat olleet koko minun työuran ajan minun kiin-
nostuksen kohteenani. Vuonna 2006 muutin kesätöiden takia 

Lahteen. Aluksi työskentelin keskussairaalassa, kunnes itse-
näisempi työ veti puoleensa ja siirryin kotihoidon palvelukseen. 
Kesäkuussa 2011 aloitin Betel-kodissa tiimivastaavana. Siitä as-
ti olen ollut Diakonialaitoksella, jossa viime vuonna tuli 10 vuot-
ta täyteen. Nykyisessä tehtävässä Betel-kodin esimiehenä olen 
toiminut heinäkuusta 2019.

-Olen kokenut, että Diakonialaitoksella työntekijöistä välitetään, täällä on avoin, lämmin ja joustava ilmapiiri, sanoo Onni Ikonen.

Betel-koti
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Pidän tärkeänä, että työnantajan kanssa pystyy käymään avoimia keskusteluja  
sellaisistakin aiheista, mitkä eivät aina ole kaikkien osapuolien mieleen, näin on  

helppo tehdä töitä kertoo Onni Ikonen yhteistyöstä Dilassa.
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Surullista, että vielä 2000-luvulla tulee näin ylivoimainen 
covid-19 virustauti, joka maailmanlaajuisesti leviää pande-
miaksi. Betelissä tehostetussa palveluasumisessa hoidetaan 
ikäihmisiä, jotka kuuluvat riskiryhmään ja elävät meillä elä-
mänsä loppuun asti. Pandemia-aika on vaatinut meiltä kaikilta 
paljon. Pyrimme pitämään kaikki meidän asukkaamme tervei-
nä, tämä on vaikuttanut niin työ- kuin siviilielämäämmekin. Se 
on tuonut vielä enemmän varovaisuutta ja vastuullisuutta kai-
kille. Olemme määrätietoisesti yrittäneet itse pysyä terveinä, 
jotta saadaan myös meidän asukkaamme pysymään terveinä.

Korona-aika on hitsannut entisestään yhteistyö- ja peli-
sääntöjen merkitystä yksikössämme. Meillä on ollut hyvät ko-
ronaohjeistukset, joita olemme yksikössä käyneet läpi ja miet-
tineet mitä ne tarkoittavat juuri meillä, myös äärivaihtoehdot 
on otettu huomioon. Asioista on puhuttu avoimesti ja niiden 
oikeilla nimillä. Se on ollut oikein hyvä, sillä kaikki ovat tien-
neet, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Meillä Betelissä kes-
kustellaan asioista paljon ja jokaisella on mahdollisuus sanoa 
mielipiteensä. Olen avoin kuuntelemaan mielipiteitä ja otta-
maan asioita yhteiseen keskusteluun. Meillä Betelissä yhdes-
sä mietitään ja täsmennetään omia toimintaohjeita Diakonia-
laitoksen yhteisten raamien puitteissa. Meillä kaikki ovat ’sa-
malla viivalla’ eri tehtävänkuvista riippumatta. Kaikkien pää-
määränä on meidän 29 asukkaan hyvinvointi.

Asukkaiden omaisille korona-aika on luonnollisesti ollut ras-
kas, koska heidän vierailujaan on rajoitettu. He ovat joutuneet 
etukäteen ilmoittamaan ja sopimaan vierailut. Ennen pande-
miaa omaiset saivat vapaasti vierailla asukkaiden luona. Asuk-
kaille pandemia aika on ollut rankkaa. Osalla omaisista on ollut 
vaikea hyväksyä meidän ohjeitamme ja rajoituksiamme, mutta 

hyvällä yhteistyöllä olemme niistäkin selvinneet. Videopuhe-
lut tulivat uutena käyttöömme ja omaisille tehdyt soitot ovat 
lisääntyneet. Olemme oppineet näissä tilanteissa erilaisia uu-
sia toimintatapoja, jotka ovat syventäneet omaisten kanssa 
tehtyä yhteistyötä, toteaa Kirsi Lappalainen. 

-Ikäihmiset ovat olleet koko työurani ajan minun kiinnostukseni 
kohteena, sanoo Kirsi Lappalainen.

Kati Lampen on terveystieteiden maisteri, diakonis-
sa-sairaanhoitaja ja siirtyi uuteen tehtäväänsä Suo-
men Diakoniaopiston palveluksesta, jossa hän on 
toiminut lehtorina ja opinto-ohjaajana sekä useissa 
erilaisissa kehittämishankkeissa. Tätä ennen Kati 
Lampen on toiminut johtavana diakoniatyöntekijä-
nä ja apulaisosastonhoitajana. Lisäksi Kati Lampe-
nilla on monipuolinen hallinnon, johtamisen ja ke-
hittämisen koulutustausta. Kati Lampen aloitti Di-
lassa 28.3.2022. 

”Olemme iloisia saadessamme Kati Lampenin ja hä-
nen osaamisensa osaksi Dilan johtoa ja toivotamme 
hänet lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!” to-
teaa Dilan toimitusjohtaja Tiina Mäkelä.

Dilan uudeksi 
palvelujohtajaksi on 
valittu TtM Kati Lampen
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Pro Puu-gallerian Monitaide-näyt-
telyssä keväällä 2022 oli Theatrum 
Olgan – Suomen Diakoniaopiston 
Lahden kampuksen opiskelijateat-
terin projekteja, prosesseja ja inno-
vointeja vuosien varrelta. Esillä oli 
mm. Metsän rukous, yli vuoden mit-
tainen matka pyhän metsän, myyt-
tien, sen tarinoiden ja hahmojen ää-
relle. Prosessi syntyi halusta mennä 
metsään, jota kannatteli huoli. Laji-
kato, ilmastonmuutos, luonnon mo-
nimuotoisuuden katoaminen, pölyt-
täjien väheneminen. Minne menivät 
ahot, niityt ja hakomaat? Mikä on iki-
metsä? Ketä siellä tarinoiden, satu-
jen ja myyttien muodossa asuu? Mu-
kana oli ammattilaisia, eri oppilaitok-
sien opiskelijoita, kuvaajia, maskee-
raajia, kampaajia. Hahmojen puvus-
tus, lavastus, tarpeisto, kampaukset, 
maskit ja kuvauspaikkojen löytämi-
nen saivat meidät kerta toisensa jäl-
keen pysähtymään -miten metsä voi 
olla kirkko, katve, kaveri, suojapaikka 
ja kirjasto? Me olemme ensimmäinen 
sukupolvi, joka kohtaa ilmastonmuu-
toksen rajut vaikutukset ja viimeinen 
sukupolvi, joka voi tehdä asialle jo-
tain.

Dilakorttelissa osana Suomen Diakoniaopistoa, toimiva Theatrum Olga on tehnyt draamapeda-
gogi Lasse Kantolan johdolla jo 15 vuotta merkittävää työtä taiteen ja ilmaisutaidon parissa. 
Keväällä 2006 Ahvenistonkatu 2:n hiilikellarista remontoidussa harjoitustilassa käynnistynyt 

toiminta antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella ryhmässä toimimista ja yhteistyötaito-
ja taiteen avulla. Vuosien kuluessa lahtelaiset ovat saaneet nauttia Theatrum Olgan projektien 

upeista tuloksista, joihin on sisältynyt erilaisia esityksiä, elokuvia ja tapahtumia.

Toivotamme lämpimät onnittelut 15 vuoden innostavasta,  
luovasta ja vaikuttavasta työstä taiteen parissa Theatrum Olgalle!

Dila onnittelee                                                                                                                                       
yhteistyökumppaniaan                                                                                                                             

Theatrum Olgaa

Metsän rukous oli 2 vuoden matka suomalaisiin 
myytteihin, tarinoihin, viisauksiin ja metsään.Työt 
olivat esillä Pro Puu- galleriassa helmikuussa 2022. 
Kuva: Siunaus, rukous, runsaus.  Kuva Jaana Lilja Monitaide- 

näyttelyssä

K U V A T :  T H E A T R U M  O L G A N  A R K I S T O T
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Tuleva kesä jatkaa aloitettua yhteistyötä 
4Hn Talliteatterin kanssa. SDOlta valmistu-
via opiskelijoita työllistyy lasten kesäteatte-
riin Marolan kotieläinpihan vanhaan talliin. 
Työn alla on tarina ikipuista, pienen tytön ja 
omenapuun ystävyydestä sekä ahon laitaan 
eksyneistä mehiläisistä. Kuvan päähine Alina 
Lutai.

Olgan yhteisöoppimisen 
projekteihin osallistuu 
usein vapaaehtoisia 
taiteilijoita, oppilaitoksia 
ja eri ammattikuntien 
edustajia. Oppiminen 
taoahtuu molempiin 
suuntiin, toista kunnioit-
taen ja ryhmässä toimien. 
Cyberpunkin kolmessa 
lyhytelokuvassa olivat 
mukana tanssijat Leena 
Keizer ja Mika Seppälä. 
Kuva Tiia Hyvärinen

Theatrum Olga valmisti linnunpönttöjä Euroopan 
ympäristöministeri Virginijus Sinkeviciuksen tapaami-
seen. Niitä kiinnitettiin Pikku Veskulle EU-vieraiden 
ja kaupungin johdon kanssa keväällä 2021. Kuvassa 
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Sinkevicius, Lasse 
Kantola ja olgalaisia sekä kansainvälisiä vieraita.

Yhteistyö museon, teat-
terin ja Sinfonia Lahden 
kanssa on osa Olgan 
toimintaa. Musiikkikas-
vatus ja museopedago-
giikka ovat työvälineitä 
itsen, yhteisön ja teeman 
tutkimiseen. Tässä ollaan 
historiallisella museolla 
Fringe-festivaaleilla.

Elävistä veistoksista on 
rakentunut Olgan 15 vuoden 
toiminnan aikana merkittää 
työväline. Performanssi 
tutkii valittua teemaa 
patsastekniikalla. Yleisö voi 
aktivoida ihmiskollaasiin ja 
vaikuttaa sen muotoon ja 
liikkeeseen. 
Kuvat Pia Rautio

Theatrum Olga esitti 
Lealiisa Kivikarin käsi-
kirjoittaman näytelmän 
Juhlan aika Dilan 
140-vuotisjuhlavuonna. 
Kuva Maiju Saari

Kultakausi, matka juuriin ja historiaan. 
Theatrum Olga tutki kahden vuoden ajan 
toiminnallisesti suomalaista kuvataidetta, 
musiikkia ja runoutta. Prosessi synnytti 
pastisseja: Lemminkäisen äiti, Poika ja 
tuohitorvi, haavoittunut enkeli, lapsen 
ruumissaattue. Tässä Ruokolahden eukot 
Kirkonmäellä. Kuva Sonja Siikanen

Theatrum Olga oli Euroopan ympäristökau-
punki 2021 kulttuurilähettiläs. Tammikuussa 
2021 ryhmä esiintyi Karirannan valopuistossa 
40 kertaa. Toukokuussa tapasimme Euroopan 
ympäristöministeri Virginius Sinkeviciuksen. 
Kuva on Oodin edessä toteutetusta viiden 
tunnin kestoisesta ilmastonmuutos- perfor-
manssista. Kansalaistorilla jäädytettiin jäätor-
neja, jotka sulivat viikon aikana symboloiden 
maailman sulavia jääpeitteitä. Kuva Sonja 
Siikanen.
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Dilan nuorten sote-työpaja Stoori                                                                                                                                           
oli toteuttamassa avustuskuormaa                                                                                                                                   

Romanian köyhiin romanikyliin
Lahden Diakonialaitos toteutti vuonna 2021 tiivistä yhteistyötä romanialaisen People to People -järjes-
tön kanssa Romanian romaniperheiden auttamiseksi. Vuoden aikana pakkasimme kaksi rekkalastillista 

lahtelaisten lahjoituksia. Rekat ajoivat lahjoitukset Romaniaan Oradeaan ja sieltä yhteistyöjärjetön 
toimesta myös muihin kohteisiin, mm. Cluj Napocan kaatopaikka-alueen romaniperheille.

People to People-järjestön johtaja Nicu Gal vieraili syksyllä Dilakorttelissa, kuvassa vasem-
malta: Theatrum Olgan Lasse Kantola, yhteisö- ja kortteliohjaaja Henna Niemi, Nicu Gall 
sekä diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen.

Lahden Diakonialaitoksen nuorten työpajoilla ahkeroitiin 
myös vuonna 2021 lahjoitusten keräämiseksi Romanian roma-
nikyliin. Etsintäkuulutimme sosiaalisessa mediassa lahtelai-
sia lahjoittamaan ehjiä vaatteita, kodin tarvikkeita, vaattei-
ta, leluja ja huonekaluja romanikyliin toimitettavaksi. Keräys-
tä toteutettiin yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston Lahden 
kampuksen Theatrum Olgan kanssa. Lahjoituksia saapuikin 
tasaisena virtana koko vuoden ajan Dilakortteliin. Nuoret la-
jittelivat, pesivät ja pakkasivat kaiken kaikkiaan kaksi rekal-
lista lahjoitustavaraa vuoden aikana. Jälkimmäisessä rekka-
kuormassa oli esimerkiksi 91 laatikollista vaatteita, 115 pöy-
tää, 180 tuolia, neljä laatikkoa vaippoja ja kolme keinutuolia.

People to People -järjestön johtaja Nicu Gal vieraili Suomes-
sa ja Dilakorttelissa syyskuussa ja kertoi työntekijöille ja nuo-
rille Romanian romaneiden vaikeista elinolosuhteista ja kuin-
ka pulaa on kaikesta arjen tavaroista ja välineistä. Useat ro-
manit, romanikylät elävät sähkö-, vesi- ja viemäriverkostojen 
ulkopuolilla, eristyksissä muista romanialaisista. Usein roma-

niperheet ovat asettuneet asumaan myös kaatopaikoille, jois-
ta penkovat sekä omiin tarpeisiin että mahdollista metalli- tai 
muuta romua myytäväksi. Näissä olosuhteissa esimerkiksi lap-
set saattavat olla pitkään ilman kenkiä. Kengät ja kattilat ovat-
kin mitä tervetulleimpia lahjoitustarvikkeita Romaniaan. Myös 
ehjät ja käyttökuntoiset vaatteet sekä esimerkiksi lelut autta-
vat romaniperheitä selviämään arjen suurimmista haasteista. 

Lahjoitusprojekti on mitä silmiä avaavin myös suomalaisille 
nuorille: toisaalta tavarapaljous, suorastaan kestämätön tavara-
tulva Suomessa ja toisaalta äärimmäinen köyhyys ja puute koh-
taavat Romania-projektissamme. Moni nuori on tullut projektin 
myötä pohtineeksi omaa kuluttamistaan ja toisaalta mikä omas-
sa arjessa on itsestään selvyys ja puuttuu toisilta kokonaan.  

Romania-projekti jatkuu edelleen vuonna 2022. Kuntoutta-
va työtoimintamme, Mahis, ottaa vastaan lahjoituksia ja sen 
työntekijät pesevät, lajittelevat ja pakkaavat sekä varastoivat 
lahjoitukset Romaniaa varten. Voit olla yhteydessä Dilakortte-
lin sosiaaliohjaaja Jonna Juutiin, jonna.juuti@dila.fi. 
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Lahden Diakonialaitos 1869–2021
2.3.1869
Perustava kokous Viipurissa

25.5.1869
Senaatti vahvisti laitoksen säännöt

29.9.1869
Viipurin Diakonissalaitos vihittiin

1.9.1872
Ensimmäinen Suomessa vihitty 
diakonissa Mathilda Hoffman

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

14.2.1940
Pommitus hävitti osan laitosta

9.7.1940
Päätös siirtyä Lahteen

23.9.1940
Ensimmäinen silmäpotilas Lahdessa

1941
Ensimmäinen sisarvihkimys Lahdessa

1945
Sisarkoti Vuorikadun tontille

1950
Sairaalarakennus Lahteen

1963
Vajaamielisten päivähoitotoiminta

1964
Vanhainkoti- ja juhlasalirakennus 
Betel

1964
Lahden diakonissakoululle lupa 
sairaanhoitajakoulutuksen 
aloittamisesta

1967
Silmälääkäri prof. Signe Löfgren  
eläkkeelle 38 työvuoden jälkeen 

1972
Sairaalatoiminnan 100-vuotistaival 
päättyi

1972
Tutkimuslaitos, röntgen ja  
laboratorio

1978
Vuokratalo ja opistorakennus

1978
Fysikaalinen hoitolaitos

1985
Sotainvalidien sairaskoti

1.4.1992
Teemuntalo

10.8.1992
Ammattikorkeakouluopetus

6.3.1995
Kotihoitopalvelutoiminta

1.2.1997
Diakonialaitoksen Lääkäriasema Dila

12.5.1997
Diakonialaitoksen Silmäklinikka

3.6.1997
Viipurin katulasten huoltokoti 
Dikonin työ käynnistyi Viipurissa

1998
Löydä Timantit -toiminta

31.12.1998
Sairaalatoiminta päättyi 
Diakonialaitoksella

1.8.1999
Diakonia-ammattikorkeakoulun  
(Diak) Lahden yksikkö aloitti 

1.8.1999
Lahden diakonian instituutti 
laitoksen omaksi koulutusyksiköksi 

1999
Päärakennuksen (entinen 
sairaalarakennus) peruskorjaus

1.1.2000
Mathilda-koti

1.8.2001
Päiväkoti Teemula 

2003
Ahvenistokatu 2 hankittiin

2005
Lääkäriasema myytiin  
Mehiläinen Oy:lle

2006
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
loppui Lahdessa 

2009
Särö-vapaaehtoistoiminta
lapsiperheiden tueksi

1.1.2010
Dikoni Inkerin kirkolle

1.6.2012
Säätiön ensimmäinen naisjohtaja  
TTM Tiina Mäkelä

2012
Vauvan Taikaa-toiminta masennus-
riskissä oleville odottaville äideille 
alkaa

2016
Tammipuiston ulkoilu- ja virkistysalue 
sekä päiväkoti Teemulan piha-alueen 
uudistaminen

2016
Fysioterapian peruskorjaus ja 
Marie-kodin korjausremontti

2016
Mentoritoiminta syrjäytysmis-
vaarassa oleville nuorille

2016
Tammipuiston ensimmäiset 
senioriasunnot 

2017
Dilakortteli-toiminta alueen 
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi 
alkaa

2017
Toisen asteen koulutuksen fuusio 
Suomen Diakoniaopisto Oy:ksi

2017
Sotainvalidien Veljeskodin 
toiminta loppui 

2018
Betel-kodin peruskorjaus

2018
Fysioterapiapalvelujen myynti 
Fysios Oy:lle

2018
Ravitsemuspalvelujen myynti
Juvenes Oy:lle 

2018-2021
Päärakennuksen kerrosten 1–7
peruskorjaus  Mehiläisen 
lääkärikeskukselle 

2018
Kotikummit-toiminta  
yksinäisille ikäihmisille

2018
Tuettu vapaaehtoistoiminta

2019
Kotipalvelujen myynti 
Med Group Oy:lle

2019
Nuorten sote-työpaja Stoori

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

2020
Yhteisö- ja osallisuustoiminta 
Kärpäsen kaupunginosaan

2020
Tulevaisuusvalmennus osaksi 
nuorten työllisyystoimintoja

2021
20-vuotiaan Päiväkoti Teemulan 
laajennus

2021
Digi-paja, Kuntouttava 
työtoiminta ja Walkers 
aloittavat toimintansa



Lahden Diakonialaitos on halunnut osaltaan olla auttamassa 
sodasta kärsiviä ihmisiä niin Ukrainassa kuin täällä Päijät-Hämeessä. 

Olemme tukeneet lahjoituksilla sekä Kirkon Ulkomaanavun että 
pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme, PeopletoPeople-järjestön 

sota-alueilla toteuttamaa auttamistyötä. Näiden lahjoitusten avulla on 
hankittu vettä, ruokaa ja suojaa sotaa pakeneville perheille ja lapsille. 
PeopletoPeople-järjestö on pelastanut sodasta turvaan Romaniaan 

kehitysvammaisia lapsia.

Dilakorttelissa järjestämme yhteistyössä SPR Lahden vastaanotto-
keskuksen kanssa asumista ukrainalaisille perheille ja lapsille. 

Meille on tärkeää, että jokainen sodan jaloista paennut ja 
kotinsa menettänyt ihminen voi kokea turvaa, arvostusta ja 

myötätuntoa. Tärkeää on myös mahdollisuus jatkaa omannäköistä 
arkea täällä Lahdessa ja kokea yhteenkuuluvuuden ja ilon hetkiä. 

Dilakorttelin monipuoliset toiminnat, erilaiset ryhmät ja tapahtumat, 
antavat mahdollisuuden ukrainalaisille perheille ja heidän 

lapsilleen tulla osallisiksi ja kokea yhteenkuuluvuutta kanssamme. 

Lämmin kiitos kaikille kanssamme tätä arvokasta auttamistyötä
 tekeville ja tavaralahjoituksin mahdollistaneille tahoille!

Ukrainan sota ja sen 
aiheuttama inhimillinen 
kärsimys on koskettanut 

meitä jokaista tämän kevään 
2022 aikana. 


