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Enemmän kuin soppatykki ja kirpputori

P

elastusarmeijan tavaramerkkinä voidaan varmasti pitää auttamaan
ojennettua kättä. Kuullessaan nimen Pelastusarmeija monelle tulee ensimmäisenä mieleen soppatykki tai leipäjono. Se on kuitenkin suunnilleen
sama kuin uskoisi, että koulussa on
vain välitunteja ja lomapäiviä. Niitä on
siellä sen vuoksi, että oppilaat jaksaisivat opiskella, mutta ilman itse opetusta
koululla ei olisi merkitystä.
Pelastusarmeijassa sosiaalinen työ on
tärkeää ja keskeistä. Ilman sitä emme
olisi Pelastusarmeija, ja tunnemme nöyryyttä sen luottamuksen edessä, jota yksittäiset lahjoittajat, viranomaiset ja
päätöksentekijät meille osoittavat. Tärkeintä meille on kuitenkin se miksi me
teemme tätä työtä. Tausta. Peruste. Lähtökohta.
On monia toimijoita, jotka tekevät paljon sosiaalista hyvää yhteiskunnassa,
mutta meille Pelastusarmeijassa on tär-

keää kohdata koko ihminen. Henki, sielu ja ruumis. Emme keskity vain yhteen
osa-alueeseen. Yhteys toisiin ihmisiin,
usko, turvallisuus, ilo, työ, ja sänky jossa
nukkua, kuuluvat kaikki mielestämme yhteen. Vuosikertomuksemme kertoo tiivistetysti siitä, mitkä asiat mielestämme
kuuluvat yhteen, kun katsomme kunkin
yksilön tarpeita. Tarpeita, joihin 400
työntekijäämme ja tuhannet vapaaehtoiset pyrkivät vastaamaan sosiaalisen
työn laitoksissamme, osastoissamme ja
eri toimipaikoissamme.
Miksi siis teemme tätä työtä? Ei meillä
ole voitontavoitteita tai markkinataloudellisia näkökohtia yhteiskunnallisessa
työssämme. Sen sijaan olemme vakuuttuneita siitä, että juuri tällä tavoin hyvän
yhteiskunnan pitäisi voida toimia. Raamattu kehottaa: ”Niin kuin te tahdotte
ihmisten tekevän teille, niin tehkää
te heille.” Siinä on Jumalan vastaus kysymykseemme miksi! Siinä on meidän
tehtävämme.

Kiitos että tuet meitä tässä työssä.
Jumala sinua siunatkoon!

Johnny ja Eva Kleman
Suomen ja Viron Pelastusarmeijan johtajat

125 VUOTTA PALVELUA

PELASTUSARMEIJAN TYÖN PÄÄMÄÄRÄNÄ ON

Jumalan
armolahjoja
Turussa

V

uosi 2014 jäi historiaan Turun
osastolla erityisenä Jumalan ilmestymisen vuotena.

Maalaus: Raimo Mattsson

Pelastusarmeijalla on toimipisteitä
noin 30 paikkakunnalla. Ovet ovat
avoinna kaikille, tervetuloa mukaan!

Yhteisöllinen Väinölä

T

uetun asumisen asumispalveluyksikkö Väinölä avasi ovensa maaliskuussa 2014 Espoon Viherlaaksossa.

Yksikössä on 33 asuntoa, joista kaksi on
tarkoitettu pariskunnille. Asukkaita yksikössä on 35, joista maahanmuuttajataustaisia on 15.

Yksikkö toimii Asunto ensin -periaatteen
mukaisesti ja toimintaa ohjaa yhteisökasvatus. Väinölässä järjestetään työtoimintaa asukkaille, joka sisältää muun muassa yleisien tilojen siivousta, ruoanlaittoa
sekä ympäristötyötä ja josta saa työosuusrahaa 2 € / tunti. Osallistujia on päivittäin
keskimäärin 17.

Asumis- ja majoituspalvelumme
antavat kodin 400 ihmiselle
viidellä eri paikkakunnalla.

Soppakeittiö Väinölän avajaisissa

– Saimme kokea, miten Jumalan armolahjat tulivat toteen aivan uudella tavalla seurakuntamme ylle. Eikä se suinkaan loppunut, kun vuosi vaihtui, vaan
kasvaa ja ihmiset saavat opetella ja rohkaistua hengellisestä todellisuudesta.
– Saimme uusia nuoria Deo-nuorteniltoihin. Oli hienoa myös huomata miten
erityisesti Power-leireillä nuortenjoukko hitsautui yhteen. Näillä leireillä Jumala kohtasi monia nuoria. Iloitsemme
muun muassa Katjasta, joka tuli keväällä 2014 uskoon, ja siitä miten hän on
saanut kasvaa ja vahvistua uskossaan,
kertoo osastonjohtaja, kapteeni Juha Jokiniemi.

Viikoittaisia ryhmiä ovat mm. luovan
toiminnan ryhmä ja kokkikerho. Joka
toinen viikko kokoontuu yhteisökokous, johon osallistuu 15–20 asukasta.
– Yhteisöllisyys on meille voimavara,
toteaa vastaava ohjaaja Pilvi Cole.

AUTTAA IHMISTÄ KOKONAISVALTAISESTI – HENGEN, SIELUN JA RUUMIIN TARPEIDEN MUKAAN

Kierrätyksellä tulevaisuutta

K

irpputorimme Suomessa työllistävät yli 100 henkilöä. Laajasalossa
työskentelevä Mira on yksi heistä.

– Kirpputoreilla olen käynyt säännöllisemmin nuoresta aikuisesta lähtien. Pelastusarmeijan kirpputori on lähes aina
sijainnut kotini lähettyvillä ja tullut sitä
kautta tutuksi. Työpaikkana en ollut
aiemmin kirpputoria miettinyt, mutta
ollessani pidempään työttömänä päätin

erään ystäväni esimerkin rohkaisemana
laittaa hakemuksen ja pääsinkin palkkatuella työskentelemään Pelastusarmeijan Laajasalon myymälään.
– Tutuksi on tullut mm. hinnoittelu, hyllyjen järjestely sekä kassatyö. Kierrätys
on hyvin vahvasti tätä päivää ja tulevaisuutta, on hyvä olla mukana auttamassa.
Mira työskentelee Laajasalon myymälässä

Kirpputoreillamme eri puolella Suomea vierailee
lähes 400 000 henkilöä vuosittain.

Iloisia leiripäiviä

L

omakodilla järjestetään lapsille virikkeellisiä ja iloisia leiripäiviä maalaismaisessa ympäristössä. Leireillä
saadaan kavereita, nautitaan luonnosta ja opitaan yhdessä elämisen taitoja.
Lomakodilla leireilee vuoden aikana lähes 300 lasta. Suurin osa leireistä järjestetään kesällä, mutta muutaman viime vuoden aikana leirejä on järjestetty
myös talvi- ja syysloman aikaan.
– Leireillä on kivaa. Siellä tutustuu hyviin kavereihin, pääsee uimaan, soutamaan ja kalastamaan, ohjaajat ovat kivoja, ja joskus leireillä grillataan, se on
tosi kivaa. On kiva päästä maalle lomailemaan, kun meillä ei ole mahdollisuuksia sellaiseen usein, kertovat leiriläiset Kimi ja Leevi.

Iloisia leiriläisiä

Marraskuussa 2014 Pelastusarmeija täytti 125 vuotta Suomessa.
Käy katsomassa juhlatunnelmia: bit.ly/125vpa

VUOSI 2014 LUKUINA:

Vuonna 2014 avustusten kokonaismäärä oli 3,6 miljoonaa euroa.
Ruoka-, vaate ja raha-avustuksia jaettiin 1,3 miljoonan euron arvosta.
Paikallisten osastojen kautta sosiaaliseen yöhön, yksinäisyyden ja
syrjäytymisen torjuntaan käytettiin lähes 750 000 euroa.
Ulkomaisia avustuskohteita tuettiin lähes 470 000 eurolla.

Vuonna 2014 keräys- ja lahjoitustuotot
olivat yhteensä 5,7 miljoona euroa.

