
Lehdistötiedote 
Julkaisuvapaa heti 
 
Lapsiperheiden tilanne huolettaa seurakunnan työntekijöitä 
 
Työttömyys ja tiukka taloudellinen tilanne ovat arkipäivää niin Kajaanissa kuin koko Suomessa. Leikkaukset 
ja säästöt koskettavat erityisesti lapsiperheitä. Vaikka toinen vanhemmista kävisi töissä, rahaa on niukasti. 
Yksinhuoltajaperheissä tilanne saattaa olla vieläkin hankalampi. 
– Kun kaikesta pitää nipistää, se lisää eriarvoisuutta. Rahahuolet ovat harvoin perheissä se ainoa ongelma. 
Syrjäytyminen astuu mukaan kuvioihin. Kaikki tämä vaikuttaa jaksamiseen, kuvaa vastaava 
nuorisotyönohjaaja Heimo Haverinen Kajaanin seurakunnasta. 
Haverisen mukaan yksi ajan ilmiöistä on yksinäisyys. Sitä esiintyy ikään katsomatta lapsista vanhuksiin.  
– Jos alaluokalla oleva lapsi on yksinäinen, hän tarvitsee tukea, jotta selviää arjesta. Vaikka kodeissa 
täristään, olisi tärkeää, että opettajille ja kouluille suotaisiin työrauha – tällöin yksi osa lasten elämää olisi 
vakaa. 
Näköalattomuus huolestuttaa Haverista. Hankaluudet ovat tänä päivänä monisyisempiä, ja ne kasaantuvat. 
Kirkon näkökulmasta ihmisellä pitää säilyä toivo. 
Myös seurakunnat kamppailevat talousvaikeuksien kanssa. Kirkosta erotaan ja vyötä kiristetään. 
Avuntarvitsijoiden määrä sen sijaan kasvaa.  
– Seurakunnan diakoniatyö tarjoaa perheille kokonaisvaltaista apua. Työntekijä tapaa perheen useamman 
kerran ja kysyy, miten kotona voidaan. Annamme tukea ja vinkkejä. Asetumme aikuisen viereen. 
Kohtaamisen kautta on mahdollista auttaa. 
Kajaanin seurakunnan erityisnuorisotyöllä on seudulla vahva jalansija. Alaluokkalaisille lapsille järjestetään 
pienryhmiä ja tukitoimintaa. Niissä askarrellaan, leikitään ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja erilaisin 
menetelmin. 
– Meillä pidetään pienistä huolta Tarjoamme reippaita ja aitoja kokemuksia. Lapsella pitäisi olla kunnossa 
kolme koota eli koti, koulu ja kaverit. Jos yksi näistä prakaa, muut vielä kannattelevat. Jos kaksi menee, 
tilanne on huolestuttava, Haverinen sanoo. 
Puheessa toistuu yhteistyö koulun ja muiden tahojen kanssa. Pitkäjänteinen yhteistyö takaa jatkuvuuden, 
pysyvyyden ja luottamuksen.  
Kun asiat ovat vaikeutuneet töissä, se heijastuu myös seurakunnan työntekijöiden jaksamiseen. Haverinen 
pohtii, säilyvätkö työpaikat ja mihin suuntaan kirkko on menossa. Ketä tuetaan ja autetaan 
tulevaisuudessa? 
 
 
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on nostanut puheissaan esille kirkon ammatillisen nuoriso- ja 
diakoniatyön yhteiskunnallisen merkityksen. Syksyn seurakuntavaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa kirkon 
tulevaisuuteen. Äänestyspäivä on isänpäivänä 9.11. Paikalliset Akava-päivät pidetään Kajaanissa 10.10.  
 
Lisätietoa ja haastattelut: 
Tarja Vehkaoja, puh. 044 7444 240, tarja.vehkaoja@evl.fi 
Irma Lampinen, puh. 08 61 721, irma.lampinen@evl.fi  
Heimo Haverinen, puh. 044 7444 246, heimo.haverinen@evl.fi  
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