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 Alkusanat sinulle

Tämä opas kertoo vapaaehtoisten toiminnasta diakoniatyön lähimmäispalvelussa. Opas avaa
vapaaehtoisten toimintaa sekä sitä, miksi vapaaehtoisten antama aika on tärkeää. Lukiessasi
voit pohtia omia valmiuksiasi toimia lähimmäisenä. Oppaan tehtävä on auttaa sinua
ymmärtämään mitä lähimmäisenä toimiminen on ja mitä toiminta vaatii sinulta ja vastaavasti
mitä se antaa. Oppaasta voit lukea myös tarinan Hiljan ja Sannan ystävyydestä ja he myös
esiintyvät oppaan kuvituksessa.

Lähimmäispalvelussa käytetään vapaaehtoisista termiä lähimmäinen tai vapaaehtoinen, kun
vastaavasti järjestöt käyttävät tukihenkilö nimikettä. Sinulla ei odoteta olevan erityistaitoja,
vaan voit tulla mukaan niillä taidoilla ja tiedoilla, joita sinulla jo on. Seurakuntaan
kuuluminen ei ole välttämätöntä. Toiminnassa olemme lähimmäisiä toisillemme ja jokaisen
antama aika on yhtä arvokasta.

Seurakunnan lähimmäispalvelu on kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuvaa ystäväpalvelua.
Se on kulkemista toisen rinnalla elämän eri tilanteissa, tukijana ja ystävänä olemista.
Vapaaehtoistoimintaa on seurakunnassamme monessa muodossa. Tämä opas esittelee
diakoniatyön koordinoimaa lähimmäispalvelua.

Kädessäsi oleva opas on Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijan tekemä
opinnäytetyö. Opas on syntynyt yhteistyössä Varkauden seurakunnan diakoniatyön kanssa.
Kiitos teille kaikille, jotka olette mahdollistaneet Minustako ystävä- oppaan tekemisen.

Teija Männikkö
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 Vapaaehtoisten toiminta lähimmäispalvelussa

Lisääntynyt vapaa-aika ja halu auttaa lähimmäistä ovat yleiset syyt miksi lähdetään mukaan
vapaaehtoistoimintaan. Tämän lisäksi innostavina tekijöinä voivat olla halu jakaa
kokemuksia, halu oppia uusia asioita sekä sosiaalisuus. Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä osa
seurakuntamme toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja näin
vähentää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Seurakunta myös haluaa tarjota ihmisille
mielekkäitä tehtäviä, joiden kautta he pääsevät todellisesti mukaan seurakunnan toimintaan
ja kantamaan vastuuta lähimmäisestä.

Hilja ja Sanna ulkoilevat aina sään salliessa.
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Vapaaehtoisten toimintakenttä on laaja ja onkin hyvä, että jokainen voi toimia omien
aikataulujen ja mieltymyksien mukaan. Lähimmäisenä oleminen on yleensä kuuntelemista,
ulkoilua, lukemista heikkonäköisille ja vaikkapa kauppa-asioissa auttamista. Vapaaehtoiset
käyvät myös lukemassa ja laulamassa palvelutaloissa asuville.
Seurakunta järjestää myös vuosittain yhden koulutuspäivän, mutta osallistuminen sille on
vapaaehtoista. Koulutuspäivästä voit keskustella yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa ja näin
voitte sitten yhdessä miettiä osallistumistasi.
Vapaaehtoistoiminta parhaimmillaan tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua uusiin
ihmisiin,
virkistävään
yhdessä
oloon
ja
mahdollistaa
uuden
oppimisen.
Vapaaehtoistoiminnan kautta saat uusia ystäviä ja se auttaa myös sinua jaksamaan eteenpäin
omassa elämässä.

Hiljan ja Sanna yhteisiin hetkiin kuuluu aina kahvittelu.
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 Lähimmäisiä tarvitaan

Tämän päivän yksi suurimmista ongelmista on yksinäisyys. Yksinäisyydellä tarkoitetaan usein
tilannetta, jossa ihmisellä ei ole yhtään läheistä ihmissuhdetta. Yksinäisyyden taustalla voi
olla monenlaisia asioita. Kiireinen elämä ja yhteiskunnan muuttuminen yhteisöllisyydestä
yksilöä korostavaksi luo yksinäisyyttä, esimerkiksi naapuriapu ja suhteet naapureihin ovat
hävinneet. Myös sukuyhteys on viime vuosikymmenten aikana heikentynyt, sukulaiset voivat
olla kaukana tai heidän antama tuki ei riitä poistamaan yksinäisyyttä.
Yksinäisyyden kokemus on aina myös henkilökohtainen. Huolimatta siitä, että yksinäisyyttä
kokevan lähipiirissä on ihmisiä, niin välttämättä nämä ihmissuhteet eivät riitä poistamaan
yksinäisyyden tunnetta. Yksinäisyyden tunnetta voi jo helpottaa tieto siitä, että jossakin on
lähimmäinen, jolla on aikaa minulle ja jolle minä olen tärkeä.
Viimeaikaisissa keskusteluissa on nostettu esille vanhusten kokemaa yksinäisyyttä ja se
tuntuu oleva yksi syy vanhusten masennukseen. Vanhusten elämäntarinoita leimaavan
synkkyyden on todettu usein johtuvan yksin vietetystä vanhuudesta. Yksinäinen vanhus
tuntee usein itsensä tarpeettomaksi ja jopa taakaksi läheisilleen. Lähimmäispalvelu tekee
tässäkin mielessä arvokasta työtä ja jokainen mukana oleva vapaaehtoinen antaa omalla
osallistumisellaan iloa ja valoa lähimmäisen elämään.

Hilja on ollut leskenä 11 vuotta ja sanoo ikävän vieläkin olevan kova.
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 Rohkeasti mukaan lähimmäispalveluun

Tulemalla mukaan toimintaan, sinulla on mahdollisuus kantaa vastuuta lähimmäisestä ja
rakentaa parempaa lähiympäristöä omalta osaltasi. Toisen ihmisen auttaminen koetaan usein
myös etuoikeutena. Lähimmäispalvelussa on mukana eri-ikäisiä, erilaisia taustoiltaan ja
elämäntilanteiltaan ja onkin tärkeää, että hyväksyt ja kunnioitat erilaisuutta ja kohtaat
jokaisen tasa-arvoisena. Vapaaehtoisena toimiminen ei vaadi sinulta erityisiä tietoja ja taitoja,
vaan oma elämänkokemus on itsessään arvokas voimavara.
Lähimmäissuhteessa toimitaan samalla periaatteella kuin missä tahansa ystävyyssuhteessa.
Yhdessä tehdään asioita, joista kumpikin osapuoli saa voimia ja iloa elämään.
Lähimmäissuhde, joka perustuu vuorovaikutukseen ja tasa-arvoiseen kohtaamiseen vahvistaa
tunnetta, että on tärkeä ja voi vähentää näin ollen yksinäisyyden kokemusta. Periaatteena on,
että lähimmäinen ja lähimmäisen tarjoama apu ei saa korvata ammattiapua, vaan
lähimmäinen toimii rinnalla kulkijana ja ystävänä.
Lähimmäisenä toimiessasi voi tulla tilanteita, jotka ovat henkisesti raskaita sekä kuormittavia.
Tällöinkään sinun ei tarvitse jäädä yksin vaan voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään.
Osallistumalla lähimmäispalvelun tapaamisiin voit saada tukea toisilta vapaaehtoisilta ja
jakaa omia kokemuksiasi. Tapaamiset ovat mukavaa yhdessä oloa ja kokemusten jakamista.
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 Lähimmäissuhteen muodostuminen

Pyynnöt lähimmäistä tarvitsevista henkilöistä tulevat usein diakoniatyön tietoon kotipalvelun
tai muun palveluja tarjoavan tahon kautta. Omaisten ja naapureiden huoli läheisistään johtaa
myös yhteydenottoihin. Lähimmäistä kaipaava henkilö voi itsekin olla yhteydessä
diakoniatyöhön. Yhteydenottoihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti, jotta lähimmäistä
kaipaava saisi mahdollisimman pian ystävän. Yhteydenoton jälkeen diakoniatyöntekijä tekee
kotikäynnin saadakseen kokonaiskuvan tilanteesta. Varsinaista ystävää voi joutua
odottamaan joitakin kuukausia, koska tarve ystävistä on suuri ja uusia vapaaehtoisia ei tule
mukaan yhtä nopeasti.

Lähimmäissuhteen luomisessa on aluksi mukana diakoniatyöntekijä, jonka kanssa sovitte
yhteiset ”pelisäännöt” ja allekirjoitatte sopimuksen, joka määrittelee toiminnan kehyksen.
Sopimuksessa sovitaan yleensä tapaamisiin ja toimintaan liittyvistä periaatteista. Diakonia
työntekijän mukana olo taustahenkilönä varsinkin lähimmäissuhteen alkuvaiheessa
rohkaisee ja tukee sinun uutta roolia lähimmäisenä ja tekee myös suhteen aloittamisen
turvalliseksi.

Toimiessasi lähimmäisenä voitte sopia tapaamisajankohdat teille molemmille sopiviksi ja
samalla voitte sopia muistakin teille tärkeistä yksityiskohdista liittyen tapaamisiinne.
Esimerkiksi miten menettelette, jos joudutte perumaan tapaamisen. Puhelinnumeron ja
muiden yhteystietojen antaminen lähimmäissuhteessa on vapaaehtoista. Tällä pyritään
siihen, että lähimmäisenä toimiessasi voit halutessasi säilyttää oman yksityisyytesi.
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 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet
 Jokainen tulee mukaan toimintaan omasta tahdostaan ja palkkio
osallistumisesta on hyvä mieli. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa.
Vapaaehtoisena voit toimia omin tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistoiminta on
päihteetöntä.
 Luotettavuus on tärkeää vapaaehtoistoiminnassa. On tärkeää, että tehdään niin
kuin on sovittu. Mahdollisista muutoksista ja esteistä tulee ilmoittaa
välittömästi diakoniatyöntekijälle. Tahtoessasi sinulla on aina oikeus lopettaa
vapaaehtoistoiminta, muistathan ilmoittaa myös tästä!
 Meitä diakoniatyön vapaaehtoisissa ja toiminnoissa on monenlaisia: eri-ikäisiä
ja näköisiä, erilaisia taustoiltaan ja elämäntilanteiltaan. Hyväksytään erilaisuus
ja kunnioitetaan toisiamme. Kohdataan toisemme tasa-arvoisina.
 Tekemäsi työ on tärkeää lähimmäisesi hyväksi. Nauti siitä yhdessä toisten
kanssa. Muista myös itseäsi ja pidä huoli jaksamisestasi. Me kaikki tarvitsemme
vapaa-aikaa, eikä kenenkään tarvitse jaksaa kaikkea.
 Vapaaehtoistoiminta on yhteistyötä. Ongelmat pyritään ratkaisemaan
mahdollisimman pian keskustelemalla. Ota aina yhteyttä diakoniatyöntekijään,
kun koet tarvetta jutella tai jos toiminnassa on asioita, jotka herättävät
kysymyksiä.
 Vapaaehtoistoiminta perustuu luottamukseen, jota ei saa rikkoa. Toimiessasi
vapaaehtoisena sitoudut vaitiolovelvollisuuteen.
 Sinut perehdytetään omaan tehtävääsi ja diakoniatyön toimintaan. Vastuu
toiminnasta on diakoniatyöllä. Vapaaehtoisilla on vuosittain yhteisiä
tapaamisia, joissa kehitetään toimintaa ja virkistytään.
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 Ystävykset Hilja ja Sanna

Sanna on ollut tällä hetkellä reilun kaksi vuotta Hiljan ystävänä. Ennen kun Sanna tuli Hiljan
elämään, Hilja oli odottanut ystävää seurakunnan lähimmäispalvelusta yli kaksi vuotta.
Vaikka Hiljan lapset ovat kiinteästi mukana Hiljan elämässä, niin siitä huolimatta hän tunsi
itsensä yksinäiseksi. Hilja on aina tykännyt liikkua ulkona ja tavata ystäviään, mutta terveyden
huononnuttua ulkoileminen oli mahdollista ainoastaan lasten avustamana.
Sanna on toiminut lähimmäispalvelussa jo seitsemän vuoden ajan ja Hilja on hänen kolmas
”mummonsa”, niin kuin hän itse asian ilmaisi. Sanna lähti mukaan lähimmäispalveluun, koska
halusi antaa omaa aikaansa lähimmäisen hyväksi ja tehdä samalla jotain hyödyllistä. Sanna on
aina tykännyt olla ihmisten parissa ja lähimmäispalvelussa toimiminen vastasi tähän
tarpeeseen.
Hiljaa oli kovasti jännittänyt, että minkälainen ihminen sieltä lähimmäispalvelusta tulee
hänen luokseen. Heti ensimmäisestä kerrasta lähtien ystävysten kemia on toiminut ja Hilja
totesikin, että ”Sanna on oikee immeinen”. Sanna kokee tärkeäksi, että myös Hiljan lapset
ovat hyväksyneet hänet ja luottavat häneen, jopa niin paljon, että Sannalla ovat avaimet Hiljan
kotiin.

Hilja toteaa että ” Sanna on oikee immeinen”. Sanna sanoo saaneensa Hiljasta ystävän lisäksi
”varaäidin”.
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Hilja ja Sanna tapaavat kerran viikossa ja tapaamisessa saattaa kulua kahdesta kolmeen tuntia.
Kahvittelu kuuluu ohjelmaan joka kerta. Kesällä ystävykset suuntaavat kohti torikahvilaa, joka
on Hiljan lempi paikka. Talvella poiketaan lähikahviloissa tai kahvitellaan Hiljan luona.
Ulkoilemaan ystävykset pyrkivät aina sään ja Hiljan voinnin niin salliessa. Hilja ja Sanna
käyvät myös yhdessä ikäihmisten kerhossa, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Hilja on
aloittanut myös vanhuksille tarkoitetun päivätoiminnan. Toiminnan aloittaminen jännitti,
mutta Sannan ja muiden läheisten rohkaisema Hilja lähti mukaan toimintaan ja sanoikin
siellä olevan: ”mahottoman mukavaa.”

Hiljan
ennen

lakataan
lähtöä.

kynnet
kerhoon

Lähimmäisenä oleminen on:









Luottamusta
Kunnioitusta
Tasa-arvoista kohtaamista
Ystävyyttä
Kuuntelemista
Yhdessä tekemistä
Rinnalla kulkemista
Erilaisuuden hyväksymistä
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Kun vapaaehtoistoiminta kiinnostaa

 Ota yhteyttä seurakunnan lähimmäispalvelusta vastaaviin työntekijöihin.
Diakoniatyöntekijät: Pia Hosio, p. 040 572 7810 ja Ellen Väntti
p. 040 523 7960
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
 Sovitte tapaamisen.
 Tapaamisessa
diakoniatyöntekijän
kanssa
sinut
perehdytetään
vapaaehtoistoimintaan, kerrot omasta elämäntilanteestasi ja miksi haluat
toimintaan mukaan. Sovitte käytännön asioista ja sinulle kerrotaan
mahdollisesta lähimmäistä kaipaavasta henkilöstä.
 Diakoniatyöntekijä sopii teille tapaamisen yleensä lähimmäistä haluavan
kotiin ja menette yhdessä tapaamaan häntä.
 Tapaamisen aikana allekirjoitatte sopimuksen, jossa sovitte miten tulette
toimimaan jatkossa. Sopimus on tärkeä, koska se luo selkeyttä ja varmuutta
toiminnalle.
 Sinulle selvitetään vaitiolovelvollisuuden tärkeys.
 Vapaaehtoiset eivät hoida raha-asioita ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti
sovittu myöskään rahan lainaaminen puolin ja toisin ei ole suotavaa.
 Lähimmäissuhteen aloittaminen on turvallista, kun asioista on sovittu ja
diakoniatyöntekijään voi olla yhteydessä aina kun jokin asia alkaa
mietityttämään.
 Jos toimintaan tulee muutoksia tai tahdot lopettaa toiminnan on
velvollisuutesi kertoa se välittömästi diakoniatyöntekijälle.

12

