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Opettajalle
TAVOITE
•
•

Oppilas saa tietoa diakonian periaatteista ja diakoniatyön kohteista.
Keskustellaan oppilaiden kanssa siitä, miksi täytyy välittää toisista ihmisistä.

TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ
•

Diakonia on tärkeä osa kirkon toimintaa. Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvan
palvelun ajatus on, että jokainen ihminen on yhtä arvokas hänen taustoistaan riippumatta.
Diakonialla on pitkät perinteet, ja sen perusta on Jeesuksen opetuksissa.

•

Oppilaiden isovanhempien sukupolvi on ehkä kokenut diakonissojen suuren merkityksen
maaseudun terveydenhuollossa. Tämän päivän diakonia on erilaista, mutta sen taustalla
vaikuttavat samat periaatteet.

•

Vanhuksia, sairaita, alkoholisteja, ongelmaperheitä tai pakolaisia ei kuitenkaan pidä kuvata
joukkona, joista vain seurakunnan työntekijät huolehtivat, jotta meidän muiden ei tarvitsisi
välittää heistä.

•

On hyvä tuoda esille diakoniatyön kohteena olevien ihmisten tarpeita ja sitä, miltä heistä
itsestä tuntuu. Monet diakoniatyötä tekevät esimerkiksi kertovat, että vanhuksia huolettaa
eniten se, miten heidän lapsensa tai lapsenlapsensa pärjäävät elämässä.

❶ Kutsukaa seurakunnan diakoni tai diakonissa kertomaan työstään.
❷ Vierailkaa vanhainkodissa tai sairaalan vuodeosastolla. Suunnitelkaa vierailu hyvin. Ottakaa
		 mukaan päivän lehti, kirja tai kiinnostava kuva. Anna oppilaiden lukea tai kertoa jotain
		 vanhuksille. Sovi etukäteen henkilökunnan kanssa, mitä vastaavasti vanhukset voisivat
		 kertoa lapsille omasta elämästään.
❸ Kerro mahdollisuudesta keskustella aikuisen kanssa silloin, kun on vaikeaa.
		 Oppilaat voivat kirjoittaa, milloin ja minne voi ottaa yhteyttä. Tällaisia tahoja on esimerkik		 si seurakuntien tekstiviesti- ja nettipalvelu nuorille sekä seurakuntien palvelevat puheli		 met. Lapset saattavat tarpeen tullen käyttää tätä tietoa.
❹ Kutsu pakolainen koululle kertomaan elämästään.
❺ Tutustukaa päivän lehteen ja leikatkaa sieltä talteen kaikki artikkelit, jotka käsittelevät
		 esimerkiksi jotain inhimillistä kärsimystä. Keskustelkaa aiheesta.
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DIAKONIA

Sana diakonia tulee kreikan kielestä.
Se tarkoittaa palvelua.
Diakonia perustuu Jeesuksen opetuksiin.
Jeesus opetti,
että ihmisen pitää rakastaa
lähimmäistä kuin itseään.
Diakonia on seurakuntien hyväntekeväisyyttä.
Diakonit ja diakonissat yrittävät
eri tavoin auttaa ihmisiä,
jotka ovat joutuneet hätään.

Diakoni tulee käymään
Vanhat ja sairaat ihmiset voivat asua kotonaan,
vanhainkodissa tai sairaalan vuodeosastolla.
He voivat tuntevat itsensä
yksinäiseksi ja unohdetuksi,
vaikka he saisivatkin hyvää hoitoa.
Silloin diakonin vierailu on tervetullut.
Diakoni kyselee, miten sairas voi
ja millaisia huolia hänellä on.
Voidaan järjestää hartaushetki
ja rukoilla yhdessä
tai vain pitää kädestä vähän aikaa.
Kun ihminen on vakavasti sairas
ja kuolema on lähellä,
voi olla hyvä tuntea
toisen ihmisen läheisyys
ja huolenpito.

Keskustelkaa!

○◌ Kopiointi sallittu
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Sielunhoito
Joskus ihmisillä voi olla mielessään
raskaita ja vaikeita ajatuksia.
Ne voivat lopulta viedä jopa elämänilon.
Silloin on hyvä puhua jonkun kanssa.
Kun kertoo vaikeista asioista toiselle ihmiselle,
olo voi tuntua heti vähän paremmalta.
Seurakunnassa on työntekijöitä
ja myös vapaaehtoisia,
jotka haluavat kuunnella.
Tällaista diakoniatyötä sanotaan
sielunhoidoksi.
Henkilö voi puhua kahdestaan papin,
diakonin tai diakonissan kanssa.
Jos on kokenut surua,
voi osallistua keskusteluryhmään.
Diakoniatyötä tehdään myös puhelimessa.
Ihminen voi saada apua
soittamalla huolistaan
Tietoa:
vaikka nimettömänä.

Nimettömänä soittaminen tarkoittaa,
että ei tarvitse sanoa nimeään.

Diakonian muita kohteita
Seurakunnan diakoniatyö voi auttaa myös
• perheitä rahavaikeuksissa
• ihmisiä, joilla on ongelmia alkoholin
tai huumeiden kanssa
• vankeja
• pakolaisia.

Tehtävä:

Keskustelkaa!

1. Millaiset diakonin tehtävät ovat sinusta tärkeimmät?
2. Miksi joku haluaa kertoa ongelmistaan nimettömänä?
3. Etsi lehdistä kuva, joka liittyy diakoniaan
tai toisten auttamiseen. Liimaa se vihkoosi.
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