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Hannu Happonen

suoraan ammattiauttajalle.
– Psykososiaalisen tuen yksi
pääajatus on, että sitä pystyy antamaan ihan tavallinen ihminen,
jos hän on saanut siihen koulutusta. Tukea voisi kutsua eräänlaiseksi rinnalla kulkemiseksi.
– Oleellista on tällöin tunnistaa
omat voimavaransa ja toimia sellaisella tasolla, johon taidot riittävät.
Hyvää palautetta

– Psykososiaalisen tuen antaminen on tärkeä osa avustustyötä, projektiassistentti Silja Koski toteaa. Humanitaarisen avun päämääränä on ihmishenkien pelastaminen, hädän
lievittäminen kriisien keskellä, yhteisöjen tukeminen toipumisessa sekä riskialttiiden maiden katastrofivalmiuden vahvistaminen.

Afrikan kirkoilla merkittävä rooli psykososiaalisen tuen tarjoamisessa

”Työmme tavoitteena on suojella
lapsen oikeutta lapsuuteen”
marika Anttila

Itä-Afrikan suurten
järvien alueella autetaan
katastrofin kokeneita lapsia ja heidän perheitään
kohti toivorikkaampaa

H

tulevaisuutta.

elluntaiseurakuntien lähetysja kehitysyhteistyöjärjestö Fida
Internationalin
yksi toimintasektori on humanitaarinen apu. Se tarkoittaa äkillisen kriisin, kuten sodan tai luonnonmullistusten, uhriksi joutuneiden ihmisten auttamista paitsi
aineellisesti myös antamalla heille psykososiaalista tukea.
– Teemme humanitaarisissa
hankkeissa psykososiaalista työtä kriisin läpikäyneiden ja traumatisoituneiden lasten ja perheiden parissa, jotka ovat joko pakolaisia tai maan sisällä siirtymään
joutuneita ihmisiä, projektiassistentti Silja Koski kiteyttää.
Koski koordinoi psykososiaalisen tuen osa-aluetta Fidan humanitaarisen avun ohjelmissa Ugan-

dassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.
– Humanitaarisessa työssä keskitytään antamaan ensiapuluonteista psykososiaalista tukea, jotta lapset ja perheet pääsevät pahimman yli ja jollain tavalla kiinni
”normaaliin” elämään.
– Tukea annettaessa pyritään
huomioimaan niin ihmisen fyysinen, psyykkinen, hengellinen,
emotionaalinen kuin älyllinen
osa-alue. Näitä kaikkia osa-alueita ympäröi perhe ja yhteisö, jossa
elämme, Koski kertoo.
Kriisitilanteessa nämä eri osaalueet vaurioituvat ja ihminen vetäytyy helposti syrjään.
lapset kriisien jaloissa

Ugandassa työtä tehdään kahdessa kohteessa. Kongon demokraattisessa tasavallassa kohdekyliä on
viisi.
Kussakin kohteessa työskentelee tiimi, joka koostuu palkatusta paikallisesta psykososiaalisen tuen työntekijästä sekä häntä
avustavista vapaaehtoistyöntekijöistä.
Koulutusta saaneet työntekijät auttavat tukea tarvitsevia esimerkiksi tekemällä kotikäyntejä,
keskustelemalla sekä järjestämäl-

lä toimintaa lapsille.
Katastrofien keskellä lapset
ovatkin yksi heikoimmassa asemassa oleva ihmisryhmä. Monet heistä ovat menettäneet vanhempansa ja sisaruksensa. Erityisesti konfliktialueilla lapset ovat
myös joutuneet kokemaan ja todistamaan monenlaista julmuutta, riistoa ja hyväksikäyttöä.
– Työmme tavoitteena on, että
lapset saavat kokea, että he ovat
rakastettuja ja että heistä huolehditaan ja heitä suojellaan, Koski
sanoo.
Yksi osa työtä on rakentaa lapsille turvallisia leikkipaikkoja,
joissa nämä voivat osallistua erilaisiin aktiviteetteihin. Esimerkiksi Kongossa leikkipaikkoihin on
hankittu erilaisia soittimia. Näin
lapset voivat prosessoida traumaattisia tapahtumia musiikin
ja tanssin kautta, mikä on heille
kulttuurisesti sopiva ja oma tapa
käsitellä asioita.
Psykososiaalisen tuen työntekijät viettävät aikaa ja juttelevat
leikkipaikoilla lasten kanssa. Siten he pyrkivät löytämään ne lapset ja perheet, jotka tarvitsevat tukea.
Eräs leikkipuistotilanne Rwamwanjan pakolaisasutuksessa

Ugandassa on erityisesti jäänyt
Silja Kosken mieleen. Sen päivän
palaverit oli pidetty, eikä Koskella ollut enää varsinaisia työtehtäviä. Juteltuaan hetken puistoon
saapuneiden vanhempien kanssa hän alkoi laulaa lapsille ja leikkiä näiden kanssa.
Aluksi kovin varautuneet ja pelokkaatkin lapset alkoivat vähitellen vapautua ja lopuksi taputtivat
ja tanssivat nauraen.
Myöhemmin paikallinen koordinaattori kertoi, että tällainen
suhtautuminen lapsiin on hyvin
poikkeuksellista. Kovia kokeneet
vanhemmat eivät jaksa tai osaa
antaa huomiota lapsilleen.
– Sain pienen maistiaisen siitä, miten arvokasta työtä paikalliset työntekijämme tekevät. Rakkaus ja syli eivät maksa mitään,
ja niiden vaikutus lasten elämään
voi kuitenkin olla valtava, Koski
toteaa.
Kirkot avainasemassa

Fidan kumppanina näissä humanitaarisissa hankkeissa ovat paikalliset helluntaikirkkokunnat.
Kirkoilla onkin Itä- ja Keski-Afrikassa merkittävä asema ja mahdollisuus kriisejä kohdanneiden
ihmisten auttamisessa ja psyko-

sosiaalisen tuen tarjoamisessa.
Hankkeissa yhtenä keskeisenä
tavoitteena on vahvistaa kumppanikirkkojen kykyä huomioida
itsenäisesti lasten ja perheiden
tarpeita sekä vastata niihin.
– Pyrimme antamaan työkaluja vaikeissa tilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen järjestämällä esimerkiksi koulutuksia. Lisäksi haluamme välittää tietotaitoa
niin, että kumppanimme puolestaan voivat tukea ja kouluttaa kyläyhteisöjä auttamaan oman yhteisönsä lapsia, Koski kertoo.
Koulutus koostuu useista eri
työpajoista, joiden teemoja ovat
muun muassa yhteisöllinen vanhemmuus, surevien lasten tukeminen ja elämäntaitojen opettaminen lapsille.
Kaikessa toiminnassa halutaan
rohkaista ihmisiä löytämään voimavarat ja ratkaisut tilanteisiin
omasta yhteisöstään.
– Tällöin työ on kestävää ja
voimaannuttaa pakolaisia pääsemään uhrin asemasta aktiiviseksi
toimijaksi, Koski toteaa.
Tärkeää on sekin, että auttaja huolehtii myös itsestään. Fidan ohjelmassa ei ole psykologeja
eikä psykiatreja, joten esimerkiksi mielenterveyspotilaat ohjataan
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Fidan Ugandan ja Kongon humanitaarisen avun hankkeissa on tavoitteena saavuttaa tämän vuoden aikana yhteensä noin 35 000
ihmistä, joista noin 6 300:lle pyritään tarjoamaan psykososiaalista tukea.
Määrä on vain pisara meressä,
kun sitä vertaa etenkin Kongon
demokraattisen tasavallan levottomuuksia paenneiden ihmisten
kokonaismäärään. Silti työllä on
merkitystä.
Nelisen vuotta sitten aloitetusta
psykososiaalisen tuen antamisesta on saatu hyvää palautetta.
– Esimerkiksi Itä-Kongossa
työmme sai viime vuonna positiivista huomiota, koska olimme
onnistuneet lähentämään eristyksissä asuvia ja usein syrjittyjäkin
pygmiheimoon kuuluvia lapsia ja
perheitä osaksi muuta yhteisöä,
projektiassistentti iloitsee.
Humanitaarinen työ lasten ja
perheiden parissa on paitsi mielenkiintoista, myös kuluttavaa.
Nyt toukokuussa Kosken perheellä on jälleen edessä kodin purkaminen, tavaroiden pakkaaminen
ja muutto, tällä kertaa Suomeen.
– Olemme noin kymmenen
vuoden sisällä tehneet kuusi ulkomaanmuuttoa ja eläneet läpi isoja
muutoksia. Koemme, että nyt on
aika asettua joksikin aikaa aloilleen ja antaa 7-vuotiaalle Benjamin-pojallemme mahdollisuus
luoda suomalaiset juuret.
– Työssä myös eletään jatkuvasti katastrofista toiseen, ja kaikki tapahtuu nopealla syklillä. Välillä on hyvä tehdä toisenlaista työtä,
Silja Koski toteaa.
Perhe palaa Suomeen hyvillä
mielin.
– Jumala tietää tulevaisuutemme. Haluamme edelleen palvella
häntä ja edistää lähetystyötä sillä
paikalla, jonka hän meille osoittaa.
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Meitä on monta
SuomAlAISEEn herätyskristillisyyteen ja helluntailaisuuteen
on aina kuulunut yhteen tulemisen kaipuu. Vuodesta toiseen
hengelliset kesäjuhlat ovat olleet olennainen osa herätysliikkeiden identiteettiä. Niissä koetaan yhteenkuuluvuutta sekä iloitaan suuresta joukosta samalla tavalla uskovia ja ajattelevia
kristittyjä.
Herätyskristityt ovat aina olleet vähemmistönä suuren kirkon
varjossa, ja tämän vuoksi he selvästikin tarvitsevat nostattavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Viimeisin osoitus tästä olivat vappuna eri puolilla Suomea järjestetyt Jeesus-marssit, jotka ovat jälleen
kasvattaneet suosiotaan. Monilla paikkakunnilla koetaan tarvetta
tulla esiin yhtenä joukkona.
Herätyskristityt ovat pitkästä aikaa jälleen huomanneet, että
evankeliumin sanoman ja raamatullisten arvojen esille tuominen
on yhteinen etu ja velvollisuus.
Helluntaiherätys luettiin Suomessa alun perin protestiliikkeeksi.
Jotain samankaltaista on jälleen ilmassa, kun maamme henkinen
arvoilmapiiri on muodostumassa entistä maallisemmaksi.
Kristittyjen ääni on uudelleen kasvamassa. Se saa entistä
enemmän tilaa, eikä sitä voida enää ohittaa. On pelkästään hyvä asia, kun kristityt uskaltavat pikku hiljaa tulla

Jyrki Palmi

Kirjoittaja on Jyväskylän helluntaiseurakunnan
johtaja ja Aikamedian hallituksen puheenjohtaja.

Kristittyjen ääni on
kasvamassa. Se saa
entistä enemmän
tilaa, eikä sitä voida
enää ohittaa.

Mihin SVKN pyrkii
hallitusohjelmaesityksellään?

kuka
Silja Koski
» koordinoinut vuodesta 2011 lähtien psykososiaalisen tuen osaaluetta humanitaarisen avun
ohjelmissa Ugandassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa
» koulutukseltaan tradenomi
» asuu Kampalassa, Ugandassa
» Helsingin Saalem-seurakunnan jäsen
» naimisissa, yksi lapsi. Puoliso Juha Koski työskentelee
Fidan humanitaarisen avun
alueellisena koordinaattorina
Ugandassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa
» harrastaa lukemista, leipomista
ja ruoanlaittoa

ulos bunkkereistaan ja antavat äänensä kuulua.
Samaan kategoriaan voidaan luokitella myös hengelliset suurtapahtumat. Vaikka pienryhmä- ja solutoiminnalla on oma tarpeellinen paikkansa, ei suurten yhteen tulemisten aika ole suinkaan ohi.
Itse asiassa sen parhaat ajat ovat vielä edessäpäin.
Yhteenkuulumisen merkitystä palvelevat myös nykyiset mahdollisuudet osallistua jumalanpalveluksiin nettilähetysten välityksellä. Aiemmin tätä loistavaa mahdollisuutta ei ollut olemassa, ja
siksi syystä tai toisesta tilaisuuksiin pääsemättömyys tarkoitti kokonaan yhteyden ulkopuolelle jäämistä. Virtuaalinen osallistuminen ei kuitenkaan korvaa henkilökohtaista osallistumista. Siksi se
jopa lisää tarvetta tulla fyysisesti yhteen toisten kanssa.
Uskovien yhteys on äärimmäisen tärkeä asia. Aitoa kohtaamista ei voi korvata mikään. Uskovien kohtaamisessa koetaan myös
jotain sellaista, mitä ei mistään muusta yhteisöllisyydestä saa. Se
vahvistaa, ruokkii ja antaa rohkeutta elämään. Kun kristityt kaikista sosiaaliluokista ja kansallisuuksista tulevat yhteen, siinä on voimaa, joka muuttaa maailmaa.
Tämän lisäksi yhteenkuulumisen tunteella ja kokemuksella
on suuri merkitys kristittyjen omalle identiteetille.

EduSKunTAVAAlIEn jälkeen Suomeen on
syntymässä uusi hallitus. Asiasta uutisoidaan lähes päivittäin. Hallituksen muodostamista, hallitusohjelman laatimista
ja myös ministerivalintoja seurataan tarkkaan.
Monet etujärjestöt ja erilaiset yhteiskunnalliset toimijat esittävät uudelle hallitukselle omia vaatimuksiaan, joita ne haluavat
saada kirjatuksi hallitusohjelmaan.
Myös Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) on tehnyt kirjallisen esityksen
asioista, jotka sen mielestä tulisi huomioida hallitusohjelmassa.

Onko Suomen vapaakristillinen neuvosto pyrkinyt aikaisemmin vaikuttamaan Suomen hallitusohjelman sisältöön, Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

ja SVKN:n hallituksen jäsen Esko Matikainen?
– Yhteiskunnallista vaikuttamista on
jonkin verran ollut, mutta hallitusohjelmaa
varten SVKN ei ole koskaan aikaisemmin
tuonut näkemyksiään esille. Nyt olemme
valmistelleet oman esityksen, jonka lähetämme uudelle hallitukselle.
Miten tämä asiakirja on syntynyt ja mihin kysymyksiin sillä pyritään vaikuttamaan?
– Eduskuntavaalien lähestyessä totesimme, että nyt on oikea aika ilmaista kantamme vapaakristillisinä yhteisöinä joihinkin yhteiskunnallisiin asioihin, sillä kesken
hallituskauden vaikuttaminen on vaikeampaa. Asiakirjassa nostetaan esille uskonnollisten yhteisöjen tärkeä rooli muun muassa yhteiskunnan radikalisoitumisen ehkäisemisessä, yhteiskuntaan integroitumisen
tukemisessa sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemisessä. Lisäksi kiinnitämme esityksessä huomiota positiivisen

uskonnonvapauden toteutumiseen sekä
koulukasvatuksen ja katsomusopetuksen
tukemiseen. Vetoamme sen puolesta, että
uskonnolliset yhteisöt voivat toteuttaa arvokysymyksissä omaa eetostaan.
Millainen merkitys SVKN:n esityksillä
voi parhaimmillaan olla?
– Toivottavasti ohjelmapaperimme tuo
esille sen seikan, että vapaakristillinen yhteisö on varsin laaja ja aktiivinen kolmannen sektorin toimija, jolla on vahvat juuret
suomalaisessa yhteiskunnassa.
(RV)

Nyt on oikea
aika ilmaista
kantamme.

