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Naisjohtajuus, spiritualiteetti,
yhteisöllisyys
Opintomatka suuntautui Espoon hiippakunnan
ystävähiippakuntaan Edinburghiin, missä
tutustumiskohteet valikoituivat kohdistumaan
yhteiskunnan sosiaalisiin ongelmiin, kirkon
kysymyksiin sekä työntekijöiden spiritualiteetin
vahvistamiseen.
Matkalle osallistuivat johtavassa diakonian
tehtävässä olevia diakoniatyöntekijöitä Espoon,
Helsingin ja Porvoon hiippakunnissa.

Ensimmäinen kohde oli pieni St Ninian’s
Scottish Episcopal Church.
Sinne siirryttiin kävellen, josta tulikin koko
matkaa leimaava siirtymätapa paikasta
toiseen. Kävellessä prosessoi kokemaansa
tehokkaasti ja toisten kanssa kokemaansa
jakaen. Pientä pyhiinvaellusta kohteesta
toiseen.
St Ninian’s Scottish Episcopal Church
https://www.stninians-edinburgh.org.uk/
Seurakunta on pieni, 38 taloutta yhdistävä
uskonyhteisö. Ryhmämme osallistui
keskiviikko aamun ehtoolliseen ja sen
jälkeen kirkkokahville. Vapaaehtoisia riitti
jokaisen kohdattavaksi. Iso prosentti
seurakuntalaisista oli paikalla.
Mietimme - miten erilaista yhteisöllisyyden
kokeminen on pienessä seurakunnassa
verrattuna vaikka omiin seurakuntiimme.
Jokainen otettiin vastaan kädestä pitäen. Ei
jätetty yksin, ohjattiin seurakuntayhteyteen.

Opimme - episkopaalisen ja presbyteerisen
kirkkojärjestyksen sisältöjä. Opimme käyttämään
tyrnimarjoja monipuolisesti. Koimme kiitollisuutta
hyvästä huolenpidosta ja vastaanottamisesta.

St John´s
http://www.stjohns-edinburgh.org.uk/
Pastori Clephane Hume esitteli kirkkoa ja sen toimintaa.
Clephane on pitkänlinjan toimija, joka on vaikuttanut St
Johnissa lähes koko elämänsä ajan erilaisissa tehtävissä.

Cornerstone Centre
Cornestone Centre on elinvoimainen, avoin ja vieraanvarainen
tila niin yksilöille, yhteisöryhmille kuin paikallisille
organisaatioillekin. Se tarjoaa monikäyttöisen
tapahtumapaikan, joka helpottaa sitoutumista jatkuvasti
muuttuvaan maailmaan, ymmärrettävällä ja myötätuntoisella
tavalla. Kirkon kivijalassa oli kauppoja joissa myytiin
uskonnollisen materiaalin lisäksi myös runsaasti ekotuotteita.
Kirkkosalissa oli laaja hyväntekeväisyysjoulukorttien myynti.

St Paul's ja St George’s Church

Rukous on elämän
keskiössä

https://www.psandgs.org.uk/
Hengellisyys ei ole minkään kirkon tai uskonnon omistamaa. Se
on sitä, kuinka kuljemme elämän läpi suhteessa niihin asioihin,
jotka ovat merkityksellisiä itsellemme. Ne voivat olla
henkilökohtainen koskemattomuuden tunne, eettiset arvot syvä
henkilökohtainen sitoutuminen ympäröivään elämään ja
yhteiskuntaan.
Esittelijänä rehtori Dave Richards

Kirkkotilan luovaa
käyttöä
Useissa vierailemissamme kirkoissa
kirkkotila oli otettu luovaan käyttöön.
Kaikissa oli tuolit, jotka voitiin siirtää sivuun.
Tilassa voi luennoida, tanssia, katsoa
elokuvia, pelata, näytellä. Tai mihin ikinä
voikaan olla tarvetta. Laaja eri toimijoiden
verkosto tekemässä yhdessä niin että
kaikkia yhdistävä arvopoja toteutuu.
Opimme - Vanhaakin tilaa voi modernisoida sen arvokkuuden karsimättä. Kirkkotila voidaan käyttää
tehokkaasti.
Kysymme - olemmeko kotikirkossamme luoneet itse sääntöjä, säädöksiä jne esimerkiksi historiallisesti
arvokkaiden rakennusten käyttöä ja tilojen muunneltavuutta vaikeuttaen.

Iltamusiikki St Mary’s Cathedral

Huomaamme: Tutustuminen eri kirkkojen toimintaan kiinnitti
ajatukset entistä vahvemmin yhteisöllisen työotteen ja
yhteisöllisyyden luomaan vahvuuteen toiminnassa.
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HIIPPAKUNNALLISTA HOUSTAAMISTA
Piispa John Armes on toiminut Edinburghin
piispana vuodesta 2012 lähtien.
Edinburghin hiippakunnan väki piti hyvää
huolta opintomatkalaisista aamusta iltaan.
Saimme tutustua useisiin kirkkoihin,
toimintoihin, työntekijöihin ja ennenkaikkea
lämpimään ja vieraanvaraiseen ilmapiiriin.

Ruokapöytäkeskusteluissa käytiin vilkasta
ajatustenvaihtoa kaikilta elämän alueilta.
Omassa pöytäseurueessa perehdytttiin
kotikäyntityöhön, jota toteutetaan laajasti
kaikenikäisten ihmisten kohdalla. Erityisesti
lasten terveydenhoito ja kotineuvolatoiminta
herätti keskustelua. Yhteiskunnan ja kirkon
vastuunjako ihmisten hyvinvoinnin turvaajana
on hyvin erilainen kummassakin yhteiskunnassa.
Espoon hiippakunnan ja Edinburghin
hiippakunnan vahva yhteistyö leimasi päivän
kulkua ja yhdessä oloa.
Pohdimme: Miten diakonia asettuu eri
kirkoissa/kirkkokunnissa? Mikä on sen tehtävä ja
paikka? Ymmärrämmekö diakonialla tehtävänä
samoja asioita eri toimintaympäristöissä?

Lämmin kiitos houstaajallemme
Edinburghin hiippakunnan
dekaani Frances Burberrylle

Programme Manager Calum Strang esitteli
Skotlannin kirkon yleistä järjestystä sekä
rohkeasti valittuja seitsemää + 1 projektia,
joita edistetään. https://
www.churchofscotland.org.uk/speak-out
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Paikallinen
Kirkkohallitus
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7) Kukoistavat yhteisöt. Tietoinen

Eko-seurakunnat, jotka sitoutuvat
pienentämään hiilijalanjälkeä ja pitämään
huolta luomakunnasta.
Terveys ja hyvinvointityö kohdistuu
mielenterveyden ongelmien,
eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden
ehkäisemineen yksilö ja ryhmätoiminnan
keinoin
Globaalin ystävyyden synnyttäminen.
Seurakuntien työ pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden hyväksi.
Vieraanvaraisuus, lämmin vastaanotto,
osallisuus ja rukous. Yhteinen rukous
keskiössä.
Toisenlainen tapa tehdä politiikkaa.
Yhteiskunnan päätöksiin osallistaminen ja
osallistuminen. Osallistavan budjetoinnin
mahdollisuudet luoda luottamusta
ihmisten, päättäjien, yhteiskunnan ja
kirkon kesken.
Nuoriin sijoittaminen.
Lapsiperheköyhyys ja syrjäytymisen
ylisukupolvisuuden ehkäiseminen.
Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien
tuominen nuoren lähelle
Taloudellisen eriarvoisuuden
vähentäminen. Skotlanti on yksi
maailman taloudellisesti eriarvoisimmista
maista. Rikkaimmat 10% väestöstä
omistaa 45% varallisuudesta, kun taas
puolet väestöstä omistaa 9%
varallisuudesta. Keinoina velkaneuvonta,
edulliset lainat ja työllistymisessä
tukeminen.

toiminta yhteisön hyvinvoinnin,
yhteisöllisyyden ja turvallisuuden
vahvistamiseksi. Kirkko on ollut
perinteisesti yhteisöjen kokoaja ja se on
tehnyt paljon työtä ihmisarvoisen elämän
mahdollistamiseksi olosuhteista tai
elämäntilanteesta riippumatta. Keskiössä
työ asunnottomien parissa,
ruokapankkitoiminta ja yhteistyö
vankiloiden sekä
rikosseuraamusasiakkaiden kanssa.
8) Naisiin kohdistuvan väkivallan
lopettaminen. Kirkot sitoutuvat
tarjoamaan turvallisen tilan tulla.
https://www.churchofscotland.org.uk/__data/
assets/pdf_file/0006/54690/
Violence_Against_Women_Charter.pdf
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Grassmarketyhteisöhanke
http://grassmarket.org/

Grassmarket-yhteisöhankkeen ovat kehittäneet Greyfriars
kirkko ja Grassmarket Mission. Grassmarket Missionilla on
pitkät historialliset juuret kodittomien ihmisten parissa
työskentelyssä Grassmarketin alueella. Alue on perinteisesti
koonnut avun tarvitsijoita. Vuonna 2010 kirkko ja
hyväntekeväisyysjärjestö perustivat yhteisöhankkeen
edistämään alueen hyvinvointia.
Mentoroinnin, sosiaalisen yritystoiminnan, koulutuksen ja
erilaisen tukitoiminnan avulla hanke pyrkii kehittämään
taitoja, joiden avulla osallistujat voivat kehittyä
kokonaisvaltaisesti ja siirtyä elämänhallinnassaan eteenpäin.
Kiinteistössä toimii kahvio, työskentelytiloja ja verstas.
Lisäksi tarjolla on keitto- ja leivontakursseja, taide-, draamaja IT,-osaamisen ryhmiä. Lukeminen ja kirjoittaminen,
ompelu ja valokuvaus tai mikä muu tahansa johon syntyy
kiinnostusta voidaan ottaa ohjelmaan mukaan.

Grassmarket Furniture
Grassmarket Furniture aloitti toimintansa vuonna 2006 ja on yksi
Grassmarket Community Projektin sosiaalisista yrityksistä.
Verstas on avoinna neljä päivää viikossa ja joka päivä siellä toimii
6-8 vapaaehtoista tai työkokeilijaa. Suuri osa materiaalista on
kirkoista poistettuja puuosia ja penkkejä. Näistä syntyy erilaista
käyttötavaraa. Ryhmä tekee myös tilaustöitä.
Verstaalla kohdattiin joukko innokkaita nuoria työstämässä
paikallisen urheilutapahtuman mitaleita.
Sosiaalisten yritysten teemoina on myös tekstiilityöt ja ompelupaja
sekä keittiöön, ruokapalveluun ja pitopalveluyritys. Näiden
kaikkien avulla tuetaan heikossa ja haavoittuvassa asemassa
olevien ihmisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä pidetään
toivoa yllä.
Viikottain tarjolla on myös ilmaista ruokaa. Hintataso kiinteistön
kahvilassa oli huomattavan edullinen muutenkin.
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Ymmärsimme: Mielekkään tekemisen kautta löytyy kokemus oman itsen
arvokkuudesta, selviämisen kokemuksesta ja elämän merkityksellisyydestä.

Vision for the next five years:
changing lives,
transforming society, and
deepening influence.

Scottish Churches Housing Action -kodittomuudelle ei ole tilaa!
Skotlannin kirkkojen asuttamistoiminta yhdistää eri
kirkkokunnat ja kristilliset järjestöt työskentelemään sen
puolesta että jokaisella olisi oikeus turvalliseen kotiin. Joka
vuosi jää n. 30 000 henkilöä kodittomaksi. Koska ei riitä vain
lämmin siisti huone ihmiselle tai perheelle joilla ei ole mitään,
on ryhdytty jakamaan ns. aloituspakkauksia. Niiden sisältö on
perustarvikkeita hygieniaan ja nukkumiseen yms.
Tukea saa myös eri riskikohdissa kuten esim. avioero,
vankeus/vapautuminen tai muu tilanne jossa kodittomuus on
uhkaamassa.

Viimein lautasella oli myös Fish&Chips! Yliopiston vanhassa
kirjastorakennuksessa :)

Edinburghin yliopiston uskonnollinen työ
Edinburghin yliopiston Alison Newellin kanssa
keskusteltiin uskonnollisen oppilaitostyön menetelmistä.
Alison Newell on kristitty pappi joka aloitti työnsä
Edinburghissa 2011. Oppilashuollollisessa hengellisessä
tehtävässä voi olla minkä uskontokunnan edustaja
tahansa. Toiminta on avoin kaikille opiskelijoille ja
henkilökunnalle uskonnollisesta taustasta riippumatta.
Paikka on rauhallinen tila yliopiston muuten kiireisessä
miljöössä. Toimintamuotoina keskustelut,
ryhmätapaamiset, tapahtumat, sielunhoito jne. meille tutut
elementit, hyvin moniuskontoisessa kontekstissa.
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Paljon jäi prosessoitavaa ja
mietittävää kotiinviemisiksi.
Oli hyvä ja antoisa kokemus,
Kiitos :)

Mare Kinanen
Helsingin seurakuntayhtymä
Diakonia

