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Lokakuun kokouksemme liittyi hyväntekeväisyyteen, kun kävimme tutustumassa 13 sisaren voimin 

kauden 2012-2013 lahjoituksemme saajaan, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyöhön. 

Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esitteli sekä diakonian historiaa että nykyistä työtä ja toiminta-

ympäristöä. Lahjoituksemme ehtona oli, että varat ohjataan vähävaraisten lasten koulutuksen ja 

harrastusten tukemiseen – ja kuinka ollakaan, tämäkin tehtävä mainittiin diakonian monimuotoisen 

avustamisen yhtenä osana.  

Tällaisen hyväosaiseksi itsensä tuntevan ihmisen on hyvä välillä ”mennä ravistettavaksi” ja herätä 

näkemään avuntarvetta ympärillään, tässä lähellä. On vaikea uskoa, että yhteiskuntamme turva-

verkko on niin hatara, että sen läpi putoaa diakoniatyön autettavaksi ihmisiä, ”joita ei muulla tavoin 

auteta”. Kuitenkin diakoniatyöstäkin on resursseja karsittu!  

Sairaanhoitajakoulutuksesta 1850-luvulla alkanut diakoniatyö on sisältänyt sosiaalityöhön kuuluvia 

elementtejä 1950-luvulta lähtien. Viimeistään 1990-luvun lama lisäsi diakonian sosiaalityön merki-

tystä, kun terveydenhoitoon liittyvät tehtävät olivat siirtyneet kokonaan terveyskeskuksiin 1970-

luvun uudistuksessa. Mainitusta lamasta lähtien diakonian auttamismuodot ovat olleet ruoka-apu 

(ensin ruokakasseina, nyttemmin maksusitoumuksina ruokakauppaan), velkaneuvonta, taloudellinen 

tuki ja neuvonta sekä työttömyyden ja syrjäytymisen aiheuttaman hädän lieventäminen.  

Diakoniatyössä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa, koska tukemisessa ja auttamisessa kaikki 

yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot ovat ensisijaisia, mutta kun ”äärimmäinen hätä” on käsillä, ih-

misellä on vielä mahdollisuus hakea apua diakoniasta. Hannu Suihkosen sanoin: ”Diakoniatyöstä on 

tullut monelle ihmiselle viimesijainen turvaverkko”. Eikä diakonia katso ihmisen väriä, kansalli-

suutta tai kirkkoon kuulumista tai kuulumattomuutta. Kaikkia pyritään auttamaan, koska Jeesuskin 

kohtasi yhteiskunnan reuna-alueilla eläviä ihmisiä.  

    

Varsinaisia kokousasioita ei ollut. Presidentti totesi syyspiirikokouksen ja Suomen Rallyn olevan 

seuraavana viikonloppuna (terveiset Kuopiosta) ja allekirjoittanut kertoi klubin kotisivujen nyky-

vaiheesta. Jokainen klubi on vastuussa sivuistaan ja koulutusta on saatu!  

Suomen IW:n kotisivujen osoite on www.innerwheel.fi. Sivultamme [polku: yläbannerista organi-

saatio > linkki piirin 141 sivulle > IW Turku-Linna (linkki)] löytyvät perinteiset matrikkelitiedot: 

hallitus, jäsenet, entiset presidentit. Samalla sivulla oikealla on päävalikko, jossa on linkki Turku-

Linna Ohjelma. Linkin takaa löytyy tällä hetkellä syksyn ohjelma.  

Jäsenten yhteystiedot ovat suojattuna Arkussa. Klikkaamalla yläbannerin tai päävalikon Arkkua 

avautuu sivu, joka pyytää kirjautumista. Salasana on Länsi-Suomi. Onnea kokeiluille! 
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