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Pelastusarmeija on toiminut jälleen vuonna 2016 hyvin aktiivisesti ympäri Suomea: auttamassa ihmisiä,  
tarjoamassa neuvoja ja ohjausta, järjestämässä käytännön tukea, kuten ruoanjakelua, vaatteita ja huonekaluja, 
pitämässä huolta perheistä, tarjoamassa suojaa ja – yhteistyössä viranomaisten kanssa – toteuttamassa  
pitkäaikaista kuntouttavaa sekä yhteiskuntaan integroivaa toimintaa.

Työmme koskee ihmistä kokonaisuutena, ja painimmepa sitten sairauksien, jokapäiväisten vaikeuksien tai so-
siaalisten ongelmien kanssa, käytännön avustusta ja sopivaa hengellistä hoivaa oli heti saatavilla. 127-vuotisen 
Suomen historiamme aikana moni asia on muuttunut, mutta vuonna 2016 jatkoimme kansainvälistä toiminta-
periaatettamme, jonka mukaan Pelastusarmeija pyrkii käyttämään Jeesuksen esimerkkiä ja myötätuntoa työnsä 
motivaattorina: kohtaamaan ihmisten tarpeet hänen nimissään, ketään syrjimättä. Tarkoituksemme on osoittaa 
kaikille meihin turvautuville samanlaista korkealaatuista hienotunteisuutta, huomiota, rakkautta ja kunnioitusta. 
Kunnioituksen ja ihmisarvon säilyttäminen heijastaa uskoamme Jeesukseen Kristukseen – kärsivän ihmiskun-
nan auttaminen on arvojemme ytimessä ja tehtävämme sydämessä.

Vuonna 2016 olemme kulkeneet ihmisten kanssa heidän jokapäiväisessä elämässään ja iloissamme saaneet 
nähdä, kuinka monet ovat löytäneet itselleen uuden elämänsuunnan ja merkityksellisyyden tunteen.  
Tilanteet ja haasteet ovat harvoin yksinkertaisia, mutta olemme yrittäneet palauttaa lasten, naisten ja miesten 
omanarvontunnon. Tiedostamme, että emme ole saavuttaneet kaikkea haluamaamme; voimavarat eivät aina 
ole olleet riittävät tarpeisiin nähden, mutta olen varma, että Pelastusarmeijan jäsenet ja upseerit ovat tehneet 
parhaansa kunnioittaakseen tehtäväämme.

Kun siirrymme uuteen vuoteen, jatkamme Jumalan kutsuun vastaamista auttaaksemme ja hoivataksemme  
köyhiä sekä haavoittuvia ja niitä, jotka epätoivoisesti haluavat nähdä muutoksen ja uudistuksen elämässään.

Työmme jatkuu, Jumalan rakkauden motivoimana,

Patrick Naud, eversti
Territorion johtaja

21.6.2017

Mukana kulkija

pelastusarmeija.fi
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Pelastusarmeijan paikallisosastoihin 
kaikki ovat tervetulleita

Pelastusarmeijalla on hengellistä ja sosiaalista toimintaa 128 maassa. Suomessa Pelastusarmeija on toiminut 
vuodesta 1889 alkaen.

Osastot ovat Pelastusarmeijan hengellisen ja sosiaalisen toiminnan keskuksia. Osastoja johtavat upseerit  
apunaan paikallinen sotilaiden joukko. Vuonna 2016 toiminnassa oli 25 osastoa eri puolella Suomea.  
Erilaisiin kokouksiin ja tapahtumapäiviin osallistui yhteensä 68 000 henkilöä.

Osastojen toiminnan ytimessä ovat sunnuntain jumalanpalvelukset, joiden ympärille viikko-ohjelmat eri kohde-
ryhmille rakentuvat. Toiminta vaihtelee paikkakunnittain. Useimmissa osastoissa tehdään myös avustustyötä ja 
kohdataan avuntarvitsijoita viikoittain. 

Osastotyö tarjoaa monia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Keskeinen osa ihmisistä huolehtimista on ollut 
seurakuntalaisten mukaan ottaminen päätöksentekoon entistä vahvemmin sekä vanhojen ja uusien kävijöiden 
osallistaminen vapaaehtoistyön kautta. 

Pelastusarmeijan osastotoimintaan ovat kaikki tervetulleita, eikä osallistuminen vaadi jäsenyyttä.

pelastusarmeija.fi
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Sosiaalista apua 
monin tavoin

Pelastusarmeijan sosiaalinen työ jakautuu sosiaalisen työn 
yksiköissä toteutettaviin palveluihin sekä osastojen yhteydessä 
tehtävään sosiaaliseen auttamistyöhön.

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö on vuonna 2016 ylläpitänyt 
neljää päiväkotia, yhtä lasten lomakotia, kahta vanhusten laitosta/ 
asuintaloa ja kolmea asunnottomien/päihdeongelmaisten 
asumispalveluyksikköä. Pelastusarmeijan tarjoamat palvelut ovat 
olleet kysyttyjä, kaikkien yksiköiden käyttö- ja täyttöaste on ollut 
lähes 100 %. 

Kolmessa sosiaalipalvelukeskuksessa ja 21 osastossa jaettiin avus-
tuksia tarvitseville. Lisäksi tukea on jaettu päämajan keskustoimis-
tosta käsin niille paikkakunnille, jossa Pelastusarmeijan toimintaa 
ei ole. Taloudellista tukea annettiin viime vuonna yli 152 000 
henkilölle ympäri Suomea.
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Asumispalvelut antavat 
tukea myös työelämään

Asunto ensin -periaatteella toimivissa asumispalveluyksi-
köissä asuu kaikkiaan n. 400 henkilöä. Jokaisella asukkaalla 
on oma asunto. Yksikön henkilökunta on valmiina tuke-
maan asukasta hänen elämänsä erilaisissa haasteissa ja 
kysymyksissä.

Keskuksissa iso merkitys on myös työtoiminnalla, jon-
ka avulla työelämästä pitkään sivussa olleet ihmiset tai 
työkokemusta vailla olevat nuoret pääsevät kokeilemaan 
työntekoa. Matalan kynnyksen työtoiminnan tavoite on 
tukea asumisen onnistumista toiminnallisella menetelmäl-
lä, lieventää haittatekijöitä sekä synnyttää osallisuutta yh-
teisössä. Työhön osallistuvat saavat pientä kannustinrahaa.
 

Asumisen tuki auttaa
arkipäivässä

Vuonna 2016 Pelastusarmeija aloitti Turussa uuden tuetun 
asumisen työmuodon, jossa kaupunki on yhteistyö-
kumppanina. Toiminnan avulla tuetaan mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujia siten, että he kykenevät itsenäiseen 
asumiseen ja pystyvät säilyttämään asuntonsa. Työntekijät 
käyvät asukkaiden kotona jopa päivittäin, jos tarve niin 
vaatii. Työntekijöitä on tällä hetkellä seitsemän.

Myös Porissa on aloitettu tuetun asumisen toimintaa.

Tuetun asumisen tiimi valmiina auttamaan
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Lapsi- ja nuorisotyö tukee lasten kasvua

Pelastusarmeijan lapsi- ja nuorisotoiminnassa yhdistyvät hengellinen ja sosiaalinen ulottuvuus, jotka yhdessä 
vahvistavat ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.  Toiminnan tavoitteena on tarjota turvallinen kristillinen toimin-
taympäristö lapsille ja nuorille sekä rohkaista heitä löytämään oma paikkansa elämässä. Kannustavien aikuis-
kontaktien, itsetuntoa tukevien kokemusten ja turvallisessa yhteisössä syntyneiden ystävyyssuhteiden ja osallis-
tumismahdollisuuksien kautta halutaan tukea lapsia, nuoria ja perheitä ja näin ennaltaehkäistä syrjäytymistä. 

Pelastusarmeijan osastoissa järjestettiin mm. pyhäkoulu-, kerho- ja partiotoimintaa sekä perhetapahtumia. 
Lomakodilla Vihdissä järjestettiin kahdeksan leiriä 4–12-vuotiaille lapsille koulujen loma-aikoina syksyllä,  
talvella ja kesällä. Niille osallistui yhteensä noin 400 lasta. 
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Nopeus on valttia  
kierrätyksessä
Pelastusarmeijan kirpputorit tarjoavat myy-
mälätoiminnan ohella noutopalvelua.
 
– Nopeimmillaan olemme noutamassa 
tuotteet jo samana päivänä, kertoo pääkau-
punkiseudun noutopalvelussa työskentelevä 
Börje Blomqvist.

Kirpputoreille voi antaa hyväkuntoisia vaatteita, astioita ja huonekaluja. Rikkinäisiä tai likaisia tuotteita ei voida 
ottaa vastaan, mutta muuten noudettavaksi voi tarjota kaikenlaista hyväkuntoista tavaraa.  Erityisesti suoma-
laiset astiat ovat kysyttyjä – muumimukit eivät kauan hyllyllä pölyty! 

– Palkitsevinta on, kun noudetun tuotteen laittaa myyntiin ja joku tulee sen ostaessaan hyvin onnelliseksi.  
Siitä tulee hyvä mieli. Samoin kun viet tuotteen jonkun kotiin, ja näet ettei asunnossa ole paljon mitään  
– jolloin kyseisestä tuotteesta on todellista apua. Silloin työllä on merkitys! Kohtaamme myös paljon yksinäi-
siä ihmisiä. Joskus vuoden aikana saatamme käydä saman henkilön luona kuusikin kertaa, Börje Blomqvist 
kertoo.

Pelastusarmeijalla on 25 kirpputorimyymälää eri puolella Suomea ja ne työllistävät 116 henkilöä.
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Uusia upseereita riveihin 

Pelastusarmeijan upseerikoulutuksessa toteutetaan joustavan koulutuksen mallia, jossa opiskelu  
tapahtuu työn ohessa. Upseerikoulutuksella on tärkeä merkitys Pelastusarmeijan toiminnassa, koska sen  
tarkoituksena on kouluttaa Pelastusarmeijan työn johtajia. Upseerikoulutusta järjestetään sekä  
Suomen että Virossa. Vuonna 2016 valmistui neljä uutta upseeria.

Upseereiden lisäksi Pelastusarmeijan toiminnassa on n. 500 palkattua eri ammattikuntia  
edustavia henkilöitä ja lisäksi suuri joukko vapaaehtoisia. 

Joulupatakeräys 
täytti 110 vuotta
Pelastusarmeijan perinteinen joulupata- 
keräys on ollut suomalaisessa katu- 
kuvassa jo 110 vuotta. Keräyksen tuotoilla 
annetaan jouluapua tuhansille perheil-
le sekä ennen joulua että sen jälkeen. 
Vuoden 2016 tuotto oli 834 000 euroa ja 
jouluapua annettiin 10 081 ihmiselle.

Yhteistyökumppaneiden avustuksella 
joulupatakeräys oli viime vuonna näky- 
västi esillä sekä bussipysäkeillä että 
sähköisessä mediassa. Make It Simple 
–mainostoimiston suunnittelemaa kam-
panja-mainontaa palkittiin hopeajyvällä 
Kultajyvä-kilpailussa sekä kahdella  
Hopeahuipuilla Vuoden Huiput  
–kilpailussa.

Joulupadan avajaisissa tarjoiltiin riisipuuroa
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VUOSI 2016 LUKUINA:

Tilaisuuksiin 

osallistuneita

Nuorisotyön 

leireille ja retkille 

osallistuneita

Osastojen ja  

palvelukeskusten  

avustamia ihmisiä

Pelastusarmeijan 

toimipisteitä 

Suomessa

Paikkoja 

kodittomien

asumispalveluissa

Pelastusarmeijan 

henkilöstön 

määrä

67 000 400 152 000

60 400 500

Vuonna 2016 keräys- ja lahjoitustuotot  
olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 avustusten kokonaismäärä oli 3,76 miljoonaa euroa. 
Ruoka-, vaate- ja raha-avustuksia jaettiin 2,2 miljoonan euron arvosta. 
Paikallisten osastojen kautta sosiaaliseen työhön, yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen torjuntaan käytettiin lähes 830 000 euroa. 
Ulkomaisia avustuskohteita tuettiin yli 730 000 eurolla.


