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HEI YSTÄVÄT!
Kevät on puhjennut kauneuteensa. Ruoho viheriöi kauneimmillaan runsaiden
sateiden jälkeen. Kukat ovat nostaneet päätään ja nuput auenneet. Linnut
sirkuttavat kauniisti jo aamulla auringon noustessa ja rakentavat pesiään.
Työssäkin tuntuu kevään kauneutta. Jotkut töistä ovat alkaneet viheriöidä,
jotkut nuput ovat alkaneet avautua. Puhelin on soinut, on yhteistyön
rakentamista ja toteuttamista. Paljon on kiitoksen aiheita.
Yksi pitkä prosessi on saanut päätöksen. Meille on valittu uusi aluepäällikkö, Raudaskylän kristillisen
opiston rehtori Jukka Hautala. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Sijaisuutta siihen asti tekee Miikka
Kallio. Ilolla odotan Jukkaa ja hänen vaimoaan työyhteisöömme.
Puolitoista vuotta sitten kummikoulujemme yksi rehtoreista kysyi minulta,
voisinko sosiaalityöntekijöiden kanssa kartoittaa heidän Mediatorohjelmaansa (vastaa vähän Suomen tukioppilastoimintaa). Mikä toimii ja
mitä tarvitsee kehittää? Selkeästi nousi esiin tarve johtajuuskoulutukseen.
Suomessa sitä vastaava on lähinnä isoskoulutus.
On ollut monia tapaamisia, keskusteluja, pohdintoja ja ajatusten vaihtoa.
Nyt tämän vuoden puolella on löydetty selkeä runko siihen, miten
lähdemme kehittämään ohjelmaa. Meidän upeat nuorisotyön
asiantuntijamme Kirsi ja Marko Piittala työstävät sitä yhdessä
sosiaalityöntekijöiden kanssa. He ovat upea ryhmä! Koulutuksen
tarkoituksena on kasvattaa nuoria vastuulliseen aikuisuuteen koko yhteisössä.

Pari vuotta sitten aloitin kahden muun diakoniatyöntekijän kanssa säännölliset
tapaamiset. Jo ensimmäisellä tapaamisella tuntui voimaannuttavalta ja
virkistävältä tavata kollegoita. Ryhmäämme on tullut matkan aikana pari lisää.
Meitä on nyt viisi. Työskentelemme eri sektoreilla. Täällä diakonia käsitteenä
on joillekin tuttu, ja joillakin on muistoja diakoniatyöntekijöistä. Tällä hetkellä
luterilaisen kirkon seurakunnissa ei ole yhtään
paikallista diakoniatyöntekijää. Viime vuoden puolella
lähdimme tapaamisissamme keskustelemaan tästä
aiheesta ja pohtimaan, voisimmeko käydä
vuoropuhelua paikallisen kirkon kanssa. Sovimme
tapaamisen piispan kanssa, ja hän suhtautui asiaan erittäin myönteisesti. Asiaa
lähdettiin viemään eteenpäin hänen toiveestaan niin, että meidän
diakoniatiimimme järjesti diakoniaseminaarin. Syvennyimme raamatulliseen
näkemykseen diakoniatyöstä ja diakonian historiaan tähän päivään asti. Me
diakoniatyöntekijät tulemme eri maista. Kerroimme omien kirkkojemme diakoniatyöstä. Seminaari sai
paljon myönteistä palautetta ja herätti paljon keskustelua. Jatkamme asian kehittelyä…
Kuvassa vasemmalla: piispa Ibrahim Azar, minä, Marleen Anthonissen (Hollanista), Jonas Bodin
(Ruotsista), Adrainne Gray (Yhdysvalloista). Kuvasta puuttuu Angleena Keizer (Englannista).

Uutiskirje
Runsas kuukausi sitten kävin tapaamassa erästä työntekijää, joka oli ollut viime
vuoden työnohjauksessani. Hän kertoi iloissaan siitä, miten hänen työnsä on
lähtenyt sujumaan hyvin. Hän oli löytänyt uusia näkökulmia omaan työhönsä ja
saanut käytännöllisiä työkaluja työhönsä. Oli ilo kuunnella ja katsella tätä
työntekijää. Hän oli niin erilainen kuin runsas vuosi sitten, kun aloitimme
työnohjauksen. Olen kiitollinen siitä, että voimme olla tukemassa ja
voimaannuttamassa paikallisia työntekijöitä tällaisellakin työmuodolla.

Yudit, paikallinen työntekijämme, joka vastaa keskuksemme
toiminnasta, järjesti hienon tilaisuuden yhdessä erään paikallisen naisen kanssa, joka on
aktiivinen Woman wage peacessä. Aikaisemmin
olimme keskustelleet siitä, voisimmeko me tehdä
jotain yhdessä. Olikin hyvä aloittaa työmme
esittelyllä: keitä olemme, mistä tulemme jne. Joukko
ihmisiä saapui paikalle. Me työntekijät kerroimme
vuorollamme työstämme. Tilaisuuden jälkeen tarjolla
oli kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Monenlaisia
keskusteluja syntyi ennen tilaisuutta ja sen jälkeen.
Kuljetaan matkaa eteenpäin, saa nähdä, mitä seuraava
askel tuo.

Kaiken keskellä soivat virren sanat: "Totuuden Henki, johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä.
Työtämme ohjaa… Kaikessa näytä käsiala Luojan, mahtavan, viisaan, kaiken hyvän suojan. Kristuksen
luokse, rakkauden tuojan, johdata meidät. Kristus on tiemme, valo sydäntemme, toivomme ainut, pyhä
totuutemme. Armosi, Jeesus, anna voimaksemme, uudista meidät." (Virsi 484)
Turvallista matkaa aalloilla elämän! Tavataan rukoussillalla. Kiitos, kun olet matkassa mukana.
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