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Lahden Diakoniasäätiön toimitusjohtaja Tiina Mäkelä:

Ihmisten hätä on
synnyttänyt halun auttaa

LAHDEN Diakonialaitoksen perustamisesta
tulee kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta.
Tämä juhlavuoden vuosikirja on tiivistetty
esitys laitoksen Viipurissa alkaneesta syntyhistoriasta ja siitä työstä, jota laitoksella
on tehty näiden vuosien aikana. Samalla se
on kuvaus siitä, kuinka ihmisten kokema
hätä ja avun tarve on synnyttänyt kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta halun
auttaa.
Toimintamme juuret ovat nälkävuosien
Viipurissa ja tänäkin päivänä haluamme
pitää huolta erityisesti niistä ihmisistä,
jotka uhkaavat jäädä vaille osallisuutta ja
tarvitsemaansa tukea. Avun tarve ei ole vähentynyt, mutta auttamisen muodot ovat
muuttuneet yhteiskunnallisten tilanteiden
mukaan. Muuttuviin tarpeisiin Lahden
Diakonialaitos on kehittänyt 150 vuoden
aikana aina uusia toimintamuotoja, joiden
käynnistäminen on edellyttänyt monesti
pioneerityötä vaikeissakin olosuhteissa.
Tämän vuosikirjan tekstit on koottu pääosin Lahden Diakonialaitoksen
emeritusjohtaja Kari Vappulan teoksesta
”Rientäkää, älkää pysähtykö”, jossa hän on
ansiokkaasti ja seikkaperäisesti kuvannut
laitoksen historiaa 140 vuoden ajalta.
Lisäksi lähteinä on käytetty laitoksen
johtajana toimineen Pentti Erkamon kirjaa
”Vuosisata diakoniaa Viipurissa ja Lahdessa” ja koostetta ”Viipurin Diakonissalaitos
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1869–1944”. 2010-lukua koskevat asiat on
kirjattu allekirjoittaneen oman johtajakauden tapahtumien perusteella. Vuosikirjan
tekstejä on rikastutettu valokuvilla, jotka
kertovat osaltaan laitoksen toiminnasta eri
aikakausina.
Juhlavuosikirjan tekstit etenevät aihealueittain, jotta Lahden Diakonialaitoksen pitkä ja toiminnoiltaan monimuotoinen
historia avautuisi lukijalle mahdollisimman
hyvin. Aluksi kuvataan laitoksen syntyhistoriaa ja sen perustamiseen Viipurissa
vuonna 1869 vaikuttaneita tekijöitä sekä
laitoksen evakkomatkaa Karkun kautta
Lahteen. ”Lähimmäisen palvelua 150 vuotta”
– jaksossa esitellään myös ne Hackmanien suvun jäsenet, joiden toimesta laitos
aikanaan syntyi.
Toinen jakso kertoo laitoksen 150-vuotisesta koulutustoiminnasta, ”Viipurin sisarista Suomen Diakoniaopistoksi” ja koulutuksen
kehittymisestä vuosien kuluessa moderniksi työelämäyhteistyöksi. Tässä yhteydessä kuvataan myös saksalaisen Theodor
Fliednerin keskeistä merkitystä diakonissakoulutuksen aloittamiselle Viipurissa
ja laitoksen perustana ollutta kaiserswerthilaista sisarkotijärjestelmää. Laitoksen
sata vuotta kestänyttä sairaalatoimintaa
ja sen merkitystä aikansa sairaanhoidolle,
niin Viipurissa kuin Lahdessa, valotetaan
jaksossa kolme, jossa nostetaan esiin myös

professori Signe Löfgrenin merkitys silmäsairauksien hoidossa valtakunnallisestikin.
”Orpolasten huolenpidosta alkoi Diakonialaitoksen lapsi- ja perhetyö” -jakso esittelee
laitoksen alkuaikojen panosta nälkävuosien ja sota-ajan orpolasten hoidossa.
Lasten hädästä oli kyse myös 1990-luvulla, kun Lahden Diakonialaitos käynnisti
Viipuriin katulapsille Dikoniksi nimetyn
turvakodin. Sen toimintaa kuvataan
tarkemmin omassa luvussaan: ”Katulapsityö Dikonissa toi Diakonialaitoksen takaisin
juurilleen Viipuriin 1990-luvulla”. 2000-luvulle tultaessa Diakonialaitos jatkoi lapsityötään käynnistämällä päihdeperheille
suunnatun ”Löydä timantit” -toiminnan,
josta ovat kehittyneet laitoksen nykyiset
lapsiperheille ja nuorille suunnatut uudenlaiset toimintamuodot.
Jaksossa kuusi kuvataan Diakonialaitoksen vanhus- ja vammaispalvelujen
historiaa, jonka alku ulottuu 1800-luvun
lopun katovuosien jälkeiseen köyhäinavun
aikaan ja joka on jatkunut tämän päivän
kotihoidon- ja senioriasumisen uusien
palvelukonseptien kehittämiseen. Vuosikirjan päättää professori Heikki Hiilamon
kirjoitus, jossa hän pohtii diakonian tulevaisuuden suuntia ja nostaa esiin erityisesti tutkitun tiedon ja yliopistokoulutuksen
merkityksen diakonian kehittämisessä.
Kun Diakonialaitos perustettiin Viipuris-

sa 2.3.1869, sen toiminnan tarkoitukseksi
määritettiin avuttomien sairaiden hoitaminen, turvattomien lasten kasvattaminen
ja sairaanhoitajattarien valmistus. Tätä
työtä johtamaan saapui Saksasta Dresdenin laitokselta diakonissa Amalie Fröhlich,
jonka kerrotaan kulkeneen uskollisesti
esikaupunkien matalissa majoissa etsien ja
omakätisesti palvellen kärsiviä. Määrättynä viikonpäivänä hän jakoi laitoksella
avustuksia, joita oli ahkerasti viikon
kuluessa kerännyt kaupungin varakkaista
kodeista.
Vuosikymmenien kuluessa Diakonialaitoksen toiminnat ovat kehittyneet ja uudistuneet osana yhteiskunnan muutosta.
Ja toteamus, joka esitettiin vuoden 1968
kirkon ensimmäisten diakoniapäivien yhteydessä, on tänäänkin ajankohtainen: ”On
tärkeää tutkia diakonian toimintaohjelmaa,
pitää kiinni siitä, mikä on perusteiltaan luovuttamatonta, luopua päättäväisesti siitä, mikä ei
enää ole tarpeellista ja käydä rohkeasti käsiksi
uusiin, ajankohtaisiin palvelun muotoihin.”
Toimintamme ydin on edelleen siinä
työssä, jonka Sisar Amalie viitoitti Viipurin
kaduilla 150 vuotta sitten. Siinä työssä,
jota muut eivät yhteiskunnassa tee ja
niiden ihmisten kohtaamisessa, jotka eivät
muutoin tule nähdyiksi. 
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Lähimmäisen palvelua
150 vuotta

Lahden Diakoniasäätiön ja Diakonialaitoksen juuret ulottuvat 150 vuoden taakse
Viipuriin, vuosien 1866–1868 suurten katovuosien jälkeiseen aikaan, jolloin Viipurin
Diakonissalaitos perustettiin. Syistä, jotka
vaikuttivat laitoksen syntyyn, painavin oli
katovuosien aiheuttama ihmisten nälkä ja
kurjuus. Kuolleisuus oli niin suurta, että
yhden ainoan päivän aikana pappi siunasi
Viipurissa 142 vainajaa. Hätä herätti
myötätunnon ja Viipurissa oli ihmisiä, jotka
halusivat antaa panoksensa sen torjuntaan. Kun yhteiskunnan voimavarat eivät
riittäneet turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja kirkon piirissäkin sosiaalisen vastuun
kantaminen oli jäänyt taka-alalle papiston

työssä, nousi viipurilaisten kauppahuoneiden rooli auttajina merkittäväksi.
Ennen Viipurin laitosta oli evankelisia
diakonissalaitoksia Euroopassa perustettu
42 ja 1860-luvulla, jolloin elettiin diakonian nousukautta, laitoksia syntyi 22 lisää.
Näiden laitosten joukossa perustettiin
Suomeen kaksi diakonissalaitosta, ensin
Helsinkiin ja pari vuotta myöhemmin
toinen Viipuriin vuonna 1869.
Viipurin Diakonissalaitoksen herätteinä
olivat saksalaiselta Dresdenin laitokselta
saadut kokemukset ja Pietarin Evankelisen
Hospitaalin ja Diakonissakodin toiminta. Pietarin Evankelinen Hospitaali oli
perustettu kymmenen vuotta aiemmin

Oppilaita mielipuuhissaan kirjan tai käsityön ääressä.
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tohtori Carl von Mayerin toimesta köyhien
auttamiseksi. Mayer oli tutustunut Saksassa Kaiserswerthin ja Dresdenin laitoksiin
ja halusi perustaa diakonissalaitoksen,
johon kuuluisi sairaaloita ja turvakoteja.
Kun hanke ei saanut hallituksen tukea,
perustettiin pienimuotoisempi hospitaali
ihmisten auttamiseksi. Theodor Fliednerin
perustama Kaiserswerthin laitos vuonna
1836 ja sen koulutusjärjestelmä tuli toimimaan esikuvana myös Viipurin Diakonissalaitoksen toiminnassa ja sen sisarten koulutuksessa. Alkuaikoina Saksasta saatiin
myös taloudellista apua Viipurin laitokselle
ja sisaria, jotka tulivat auttamaan uusien
toimintojen käynnistämisessä.

Johan Friedrich Hackman (jr) 1801–1879

Olga Hackman 1839–1866

Georg Julius Nikolaus Steger

Tarkkaa tietoa siitä, milloin ajatus Viipurin Diakonissalaitoksen perustamisesta
esitettiin, ei ole. Valmisteluja oli tehty
hiljaisuudessa ja kun edellytykset laitoksen
perustamiselle olivat olemassa, pidettiin
perustava kokous 2.3.1869 kauppaneuvos Johan Friedrich Hackmanin talossa
osoitteessa Karjaportinkatu 7. Laitoksen
perustamisessa Viipurin saksalaisen
seurakunnan piirissä herännyt halu auttaa
kärsiviä ihmisiä järjestettiin Hackmanien
suvun ja saksalaisen seurakunnan pastorin
Julius Stegerin antamien varojen turvin.
Perustamiskokouksessa toiminnan tarkoitukseksi määritettiin avuttomien sairaiden
hoitaminen, turvattomien lasten kasvattaminen ja sairaanhoitajattarien valmistus.
Kokouksessa päätettiin myös laitoksen
hallinnosta ja hyväksyttiin sen ensimmäiset säännöt, jotka lähetettiin senaattiin
vahvistettavaksi. Senaatti vahvisti keisarin
hyväksymät säännöt 25.5.1869.
Hackmanien suvun kiinnostukseen
diakoniaharrastukseen oli vaikuttanut

ilmeisen voimakkaasti Olga Hackmanin paneutuminen laupeudentyöhön ja
hakeutuminen koesisareksi. Olga Hackmanin isoisä, kauppakisälli Johan Friedrich
Hackman, oli saapunut vuonna 1777 Viipuriin ja avioitunut kollegineuvos Lauben
Marie-tyttären kanssa. Heidän kahdesta
pojastaan toisesta, Johan Friedrichistä tuli
kauppahuoneen johtaja ja Viipurin Diakonissalaitoksen perustamisen avainhenkilö.
Toinen pojista oli upseeri Karl Aleksander
Hackman, jonka em. tytär Olga osaltaan
mahdollisti Diakonissalaitoksen perustamisen ennen kuolemaansa tehdyllä testamentilla. Sisar Olgan elämä päättyi vain
27 vuoden ikäisenä, kun keuhkotauti levisi
nuorten sisarten keskuudessa vuoden
1865 joulun alla. Olga oli testamentissa
määrännyt rahat Dresdenin laitokselle,
mutta silloisen lain mukaan niitä ei voitu
lähettää Saksaan. Lopulta asia järjestyi
siten, että sisar Olgan testamenttirahoitus
yhdessä hänen äitinsä Marie Hackmanin ja Olgan sisar Marien perillisineen

lahjoittamat 72 000 markkaa muodostivat
Viipurin Diakonissalaitoksen pohjarahaston. Siihen liitettiin vielä pastori Julius
Stegerin nälkävuosina orpolasten hoitoon
keräämät 40 000 markkaa. Näillä varoilla
ostettiin kolme tonttia ja niillä sijaitsevat
rakennukset Saunalahden kaupunginosasta laitoksen käyttöön. Hackmanien
suku oli mukana laitoksen toiminnassa yli
sata vuotta aina vuoteen 1972 asti ja he
avustivat laitosta taloudellisesti mittavin
summin sen perustamisen jälkeenkin.
Viipurin Diakonissalaitoksen alkuvuosien hoitotyö oli varsin vilkasta laitostyötä.
Orpolasten hoidosta käynnistynyt turvattomien lasten huolto jatkui monimuotoisena, sairaalatyö käynnistettiin ja naisvangeille perustettiin turvakoti. Laitoksen
toiminnan ensimmäistä 25-vuotiskautta
juhlittiin syyskuussa 1893. Juhlassa muisteltujen tapahtumien joukkoon sisältyivät
muun muassa vaatimaton sairaalatoiminnan alku ja uusi sairaalarakennus,

2.3.1869
Perustava kokous Viipurissa

14.2.1940

25.5.1869
Senaatti vahvistaa säännöt

29.9.1869
Viipurin Diakonissalaitos vihitään

1869

1.12.1939
Evakkotaival
alkaa Viipurista

Pommitus hävittää osan laitosta

9.7.1940
Päätös siirtyä Lahteen

Viipurin aika 1869–1939

Lahdessa 8/1940 

2019

Karkussa 12/1939–7/1940

1866–1868

2019

Suuret
katovuodet
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työn aloittaminen vanhusten parissa sekä
lastentarhat. Sisarten työ eri toiminnoissa ja kaupungin sadan markan avustus
kiertävää sisarta varten sekä sisaret Turkin
sodassa mahtuivat myös muisteloiden
joukkoon.
1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä
yhteiskunnan rakenteet alkoivat murtua
taloudellisen liberalismin ja teollistumisen
myötä. Sääty-yhteiskunnan hajoaminen,
suurlakko vuonna 1905 ja vuoden 1918
tapahtumat johtivat yhteiskunnalliseen
murrokseen, jonka keskellä Viipurin
Diakonissalaitoskin eli. Kansainvälisessä
Viipurissa uudet aallot löivät korkealle ja
liberalistiset virtaukset näkyivät välinpitämättömyytenä ja jopa vastenmielisyytenä
kristinuskoa kohtaan. Vaikutukset heijastuivat Diakonissalaitoksellekin, vaikka
niistä ei ole säilynyt liiemmin merkintöjä
arkistoihin. Venäläisvallan loppuaikoina Viipurissa elettiin levottomuuksien
keskellä. Näissä olosuhteissa laitos pyrki
säilyttämään palvelijan tehtävänsä, jossa
ihmisten välille ei tehdä eroa. Viipurin
Diakonissalaitoksen 50-vuotista taivalta
kuvattiin sen Betania-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa vuonna 1919 arvokkaana
kristillisenä ja sosiaalisena työnä yhteiskunnassa. Tuhannet köyhät, kärsivät ja
sairaat, vanhat, nuoret ja lapset olivat
vuosien aikana saaneet hoivaa ja apua sen
toiminnan kautta.

Talvisota katkaisi Diakonissalaitoksen
toiminnan Viipurissa, josta jouduttiin
lähtemään sen ensimmäisenä päivänä.
Evakkotaival kohti Karkkua alkoi laitoksen
kirkossa vietetyn ehtoollisen jälkeen. Ensimmäisenä adventtina siirtolaisten joukko
saapui Karkkuun, jonka emäntäkoululle
perustettiin sairaala ja kansanopistolle
vanhainkoti. Vanhasta Sastamalasta
tuli kymmeneksi kuukaudeksi laitoksen
sijaintipaikka, jossa sodan katkaisemaa
toimintaa pyrittiin jatkamaan. Viipuriin jäi
pieni joukko sisaria ja muuta henkilökuntaa väestönsuojelu- ja vartiointitehtäviin.
Helmikuun 14. ja 18. päivä 1940 Viipurin
laitos koki pommituksen seurauksena
tuhoa ja sen sisarkoti kirkkosaleineen
paloi hiillokseksi. Vaikka yksikään sisar
ei menehtynyt pommituksissa, viimeiset
seitsemän sisarta joutuivat jättämään
laitoksen niin kiireesti, että pannussa
valmiiksi keitetty kahvi jäi juomatta.
Diakonissalaitoksen 70-vuotta kestänyt
toiminta oli alkanut 1860-luvun nälkävuosista ja Viipurissa se päättyi 1940-luvulla
sotaan ja hävitykseen.
Maaliskuun 13. päivä 1940 voimaan
astunut rauhansopimus päätti talvisodan
ja sinetöi myös Viipurin laitoksen kohtalon.
Porin kaupunki oli tarjonnut Diakonissalaitoksen käyttöön entistä lääninsairaalan
tilaa ilman vuokraa ja vuoden määräajaksi.
Perustamiseen ja käyttökustannuksiin-

kin oli luvattu apua, mikäli laitos jäisi
pysyvästi kaupunkiin. Silloisen johtajan
Elias Pentin laitoksen sisarille lähettämän
kirjeen perusteella Poriin sijoittuminen
näyttikin jo varmalta. Diakonissalaitoksen
johtokunta päätti kuitenkin, ettei laitoksen
väliaikainen sairaala tule Poriin, koska sen
kaupunginhallitus oli asettanut ehdoksi
pysyvän asettumisen kaupunkiin. Laitoksen lääkärit olivat käyneet katsomassa
uutta paikkaa myös Lahdesta. Heinäkuussa 1940 johtajalla olikin jo tieto siitä, että
Lahden keskustasta hiljaiselta ja kauniilta
paikalta, Tapionkatu 6:sta (nykyinen
Sibeliuksenkatu 6) oli ostettu kaksikerroksinen Rudolf Veltheimin omistama
kivitalo sairaalaksi. Elokuussa onnistuttiin
hankkimaan lisäksi uusi sisarkoti aiemmin
ostetun talon vierestä.
Lahden kaupunki oli valmis ottamaan
vastaan muiden evakkojen muassa myös
Diakonissalaitoksen. Useilta kotimaisilta ja
ulkomaisilta tahoilta saatujen avustusten
turvin toiminta käynnistyi kaupungissa
varsin nopeasti. Tilanne oli kuitenkin
epäselvä, sillä laitos sijaitsi sekä Viipurissa että Lahdessa ja toive päästä takaisin
Viipuriin eli henkilökunnan keskuudessa.
Laitoksen silmälääkäri Signe Löfgrenillä
kerrotaan olleen pakattuna koko ajan kaksi
matkalaukkua siltä varalta, että muutto
Viipuriin olisi tullut vielä mahdolliseksi.
Kun sota jälleen syttyi kesäkuussa 1941,

Talvisota katkaisi Diakonissalaitoksen toiminnan Viipurissa, josta evakkotaival
johti ensin Karkkuun, jonka
emäntäkoululle perustettiin
sairaala ja kansanopistolle
vanhainkoti kymmenen
kuukauden ajaksi.
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Vanhuspalveluiden asukastoiveiden kartoituksessa syntyi ajatus Diakonialaitoksen sisäpihan viherkeitaasta,
josta on kehittynyt uuden strategian mukaisen seniori-/yhteisökorttelin kiinteä osa.

Diakonissalaitoksen sairaala muutettiin
sotasairaalaksi ja henkilökunta joutui
sodan vaatimiin tehtäviin. Laitoksen
tilanteen selkiyttämiseksi Lääkintöhallituksessa vuonna 1942 pidetyssä neuvottelussa päätettiin, että Viipurin laitos siirtyy
valtion hoitoon vuoden 1943 loppuun asti.
Samalla päätettiin, että Lahden laitos
toimii valtionavun turvin ja Viipurin diakonissakoulutus tulee jatkumaan Lahdessa.
Kesä 1944 ja sodan päättymisen rauhanehdot ratkaisivat lopullisesti myös Viipurin
Diakonissalaitoksen kohtalon.
Sodan jälkeiset vuodet eivät olleet
laitokselle helppoja. Sisaret kaipasivat
entistä laitosta ja sopeutuminen Lahteen
oli vaikeaa. Puutetta oli monesta asiasta ja
työtä tehtiin ahtaissa olosuhteissa. Myös
laitoksen taloudellinen tilanne oli vaikea
ja laitokselta puuttui muun muassa varoja
investointeihin. Uuden sairaalan rakentaminen mahdollistui kuitenkin vuonna 1950
valtion ja Lahden kaupungin avustuksella.
1960-luvulle tultaessa elettiin puolestaan korkeasuhdanteen aikaa ja laitoksen
talous tasapainottui. Uusi vuosisata
Lahden Diakonissalaitoksen historiassa
piti sisällään, sairaalatoiminnan lisäksi,
diakoniaopiston, vanhainkodit ja kehitysvammaisten päivähuoltolat. Laitoksen
satavuotisjuhlia vietettiin vuonna 1969,

jolloin julkistettiin johtaja Erkamon
kirjoittama laitoksen historia ”Vuosisata
diakoniaa Viipurissa ja Lahdessa”. Juhlien
yhteydessä pidetty sisarkokous oli suurin
laitoksen historiassa ja siihen osallistui
lähes 200 sisarta.
Hyvinvointiyhteiskunnan roolin ja
sen tuottaman palvelutarjonnan kasvu 1970-80-luvulla vaikuttivat myös
Diakonialaitoksen toimintaan. Laitoksen
omasta sairaalatoiminnasta luovuttiin
vuonna 1972 ja se siirtyi Lahden kaupungille, joka vuokrasi laitokselta samalla tilat
tähän käyttöön. Myös kehitysvammaisille
suunnatut palvelut muuttuivat vuonna
1980 kuntainliiton toiminnaksi. Uuden
vuosituhannen loppupuolella säätiön hallinnossa seurattiin tarkoin yhteiskunnassa
lamavuosien jälkeen tapahtunutta muutosta. Julkisten palvelujen väheneminen ja
toisaalta Diakonialaitoksen mahdollisuus
tarjota tiloja uusille toiminnoille vaikuttivat laitoksen palvelutarjonnan kasvuun
vuosituhannen vaihteessa. Teemuntalon
asuin- ja palvelukeskuksen rakentaminen,
kotihoitopalvelutoiminnan käynnistäminen ja ravitsemuspalvelujen aloittaminen
sekä päiväkodin perustaminen ajoittuvat
1990-luvun alun jälkeiseen aikaan. Vapaaehtoistyön ulottaminen Viipurin katulapsiin ja Lahden seudun päihdeperheiden
auttamiseen synnyttivät uutta toimintaa

samana ajanjaksona.
2000-luvun toinen vuosikymmen
on tuonut jälleen uudenlaiset haasteet
Lahden Diakonialaitoksen ratkaistavaksi.
Kuntatalouden tiukentuminen on johtanut
ostopalvelujen hankintamekanismeihin,
joissa kilpailutuksilla tai erilaisilla palveluseteleillä julkinen sektori pyrkii hankkimaan mahdollisimman edullisesti sosiaalija terveyspalveluja. Kilpailu markkinoilla
on kiristynyt voimakkaasti, kun suuret
pääomayritykset ovat tulleet mukaan tuottajiksi perinteisten kolmannen sektorin
toimijoiden rinnalle. Talouden rajoitteet
ovat tulleet myös osaksi koulutustoiminnan järjestämistä, jossa erilaisin reformein
pyritään toiminnan tehostamiseen. Diakonialaitos on vastannut näihin haasteisiin
fuusioimalla toisen asteen koulutustoiminnan Helsingin ja Oulun säätiöiden
diakonissalaitosten kanssa suuremmaksi
kokonaisuudeksi Suomen Diakoniaopisto
Oy:ksi. Samanaikaisesti on karsittu ja fokusoitu palveluliiketoimintoja, keskittyen
siihen, mikä on kulloisenakin ajankohtana
laitoksen tarkoitusta vastaava ydintehtävä. Ja samalla kasvattaen uusia auttamistyön muotoja ja tukea niille ihmisille, jotka
ovat vaarassa jäädä vaille osallisuutta ja
muuta apua yhteiskunnassa. 
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Lähimmäisen palvelua 150 vuotta

Sisaria kevättöissä…

Evakkotaipaleelle lähdön hetkillä…

1946 hankittiin Seppälä-niminen tila sisarten vanhainkotia varten. Se sai nimekseen
Vähä-Seppälä, jonka kasvitarha ja kanala toivat helpotusta laitoksen ruokatalouteen.
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Lähimmäisen palvelua 150 vuotta

Viipurin laitoksen sairaalan osasto.

Viipurin lastensairaalan lapsia yhteiskuv

assa.

Vuonna 1963 aloitettiin uusi toimintamuoto,
kehitysvammatyö Ali-Juhakkalan päivähoitolassa.

Kurssi 49 sisar Ellin johtamassa Raamattupiirissä sisarkodin päivähuoneessa.
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Lähimmäisen palvelua 150 vuotta

Vuorikadun ja Tapionkadun (nyk. Sibeliuksenkatu)
kulma. Vanha sairaala jäi sisarkodiksi, jossa asuivat
myös johtaja ja johtajatar.

Viipurin laitoksen talonmiehet Korkeakoski ja Liina-aho.

Sisarkoti Lahdessa.

Diakonissalaitoksen sairaalan peruskiven muuraus Lahdessa.
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Lähimmäisen palvelua 150 vuotta

Vanhainkodin harjannostajaiset.

Teemuntalon peruskiven muuraus.

etta.
Fysioterapian uudistetut tilat saivat positiivista palaut
2016.
a
vuonn
ä
aryhm
liikunt
Kuvassa naisten kuntosali- ja

Dilan ikäihmisille
Tammipuiston senioriasunnot ovat osa
korttelissa.
tarjoamia monipuolisia palveluja keskusta
iä asukkaita
Rouva Hilkka kempas oli yksi ensimmäis
.
loppuvuonna 2016

Dila-kodeissa tarjotaan kullekin ikäihmiselle oman näköinen ja tuntuinen
koti, jossa saa turvallista hoivaa ympäri vuorokauden. Kuvassa Marie-kodin
esimies Hanna Dihlström, hyljerobotti Halla ja Kalevi.
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Viipurin sisarista Suomen
Diakoniaopistoksi
Lahden Diakonialaitoksen
150-vuotinen koulutustaival

Kurssi 49 käsityötunnilla (9.1.1956 tulleet opiskelijat).
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Lahden Diakonialaitoksen koulutustoiminnan syntyhistoriaan vaikuttivat
1800-luvun lopun yhteiskunnallinen
tilanne ja erityisesti köyhälistön kurja
asema, jonka hoitamista ei koettu kirkon
piirissä sen ensisijaiseksi tehtäväksi, sekä
diakonia-aatteen kehittyminen saksalaisen Theodor Fliednerin johdolla. Fliedner
halusi korjata sosiaalisia oloja sairaanhoidon ja sielunhoidon avulla ja perusti 1836
diakonissojen koulutuslaitoksen Saksaan,
Kaiserswerthiin. Hänen mallinsa mukaisesti koulutus aloitettiin myös Suomessa;
ensin Helsingissä ja paria vuotta myöhemmin 1869 Viipurin Diakonissalaitoksella.
Oppia koulutukseen haettiin Saksan
diakonialaitoksilta ja osaltaan tätä toimintaa vahvisti myös se, että ensimmäinen
johtajatar diakonissa Amalie Fröhlich tuli
Viipuriin Dresdenin laitokselta.
Fliedneriläisessä koulutusjärjestelmässä oli kyse enemmästä kuin pelkästä
koulutuksesta, sillä virkaan vihityt diakonissat sitoutuivat laitoksen palvelukseen
eliniäkseen. Heistä tuli laitoksen tyttäriä,
jotka lupautuivat Jeesuksen, sairaiden ja
toinen toisensa palvelijoiksi. Näin syntyi
Kaiserswerthin mallin mukainen sisarkotijärjestelmä (Mutterhaus), jossa naimattomat 20–40-vuotiaat naiset ja lapsettomat
lesket palvelivat apua tarvitsevia lähimmäisiä elävään uskoon ja Jumalan rakkauteen pohjaavalla kutsumuksella. Laitoksen
johtajana toimi pastori, jonka tehtävä
oli opettaa sisaria uskonnossa ja pitää
viikoittain raamattutunteja. Häntä sisaret
kutsuivat isäksi. Laitoksella oli myös johtajatar, joka ohjasi sisaria kutsumuksessa ja
hoiti laitoksen taloutta. Hän toimi sisarten
esikuvana, laitoksen äitinä. Laitoksen

arkea ohjasivat säännöt, jotka oli kirjattu
”Kotijärjestykseen”. Yhdenmukainen virkapuku yhdisti ulkoisesti sisarkunnan jäsenet
toisiinsa ja myös suojeli heitä erilaisissa
olosuhteissa työskenneltäessä. Sisarkunnan jäsenet saivat elatuksensa sekä
sairauden ja vanhuuden turvan laitokselta,
josta tuli heille koti. Erillistä palkkaa he
eivät saaneet työstään. Korvaukset, joita
varakkaat henkilöt maksoivat, ohjattiin
laitokselle.
Pääsiäisenä 1870 Viipurin Diakonissalaitokselle otettiin juhlallisesti vastaan
ensimmäinen oppilas, Mathilda Hoffman.
Reilun kahden vuoden jälkeen hänet vihittiin diakonissaksi. Hän oli ensimmäinen
Suomessa vihitty diakonissa ja hän toimi
tässä työssä 52 vuotta. Diakonissojen koulutukseen sisältyi alusta alkaen sairaanhoidon opetusta. Ensimmäiset diakonissat
tekivätkin oman alansa pioneerityötä,
sillä muu sairaanhoitajien koulutus alkoi
kehittyä Suomessa vasta 1889.
Ensimmäisillä vuosikymmenillä
laitoksen sisarkunta oli varsin pieni, sitä
koettelivat myös sairaudet ja kuolemantapaukset. Joku sisar erosikin ja uusien
tulokkaiden saamisessa oli vaikeuksia,
sillä diakoniatoimintaa ei vielä tunnettu.
Lisäksi työ laitoksella oli raskasta ja kuri
ankara. Nuhteetonta elämänlaatua ja
nunnamaista pukeutumista arvosteltiin,
eikä laitoksen saksankielisyys helpottanut
alkuaikoina toiminnan tunnetuksi tekemistä. Aktiivisten ponnistelujen tuloksena
Viipurin laitoksen sisarkunnan määrä alkoi
kasvaa 1900-luvulla ja 20-luvun alkupuolella sisaria oli jo 78. Oppilaiden vuosittainen määrä oli kuitenkin vain 10–16 ja
kaksinkertaistui vasta 30-luvun loppupuo-

lelle tultaessa.
Viipurin Diakonissalaitoksella ei tiedetä
olleen erityistä koulutussuunnitelmaa,
jonka mukaan opetus olisi tapahtunut.
Alkuaikoina johtajatar opetti oppilaille
sairaanhoitoa, tieteitä ja uskonoppia.
Kansainväliset yhteydet näkyivät laitoksen
toiminnassa alusta alkaen ja uusiin työmuotoihin haettiin oppia ulkomailta, muun
muassa Dresdenin laitokselta. Laitoksen
papit vastasivat raamattuopetuksesta ja
laitoksen omat sekä ulkopuoliset lääkärit
luennoivat omasta alastaan. Oppilaan
osoittaessa riittäviä tietoja, taitoa ja kristillistä mieltä hänet otettiin koesisareksi,
jossa tehtävässä hän saattoi olla useita
vuosia ennen diakonissaksi vihkimistä.
Diakonissoiksi vihittiin sisaret, jotka
rakastivat diakonissan kutsumusta ja jotka
arvioitiin kypsiksi hoitamaan diakonian
tehtävää.
Seurakuntadiakonia aloitettiin Viipurin laitoksella 1875. Tätä edelsi johtajatar
Sisar Amalien vierailut köyhien luona
antamassa aineellista apua ja ohjeita
sairaiden hoitamisessa. Aluksi työtä tehtiin
laitokselta käsin ja vähitellen siitä kehittyi
seurakuntien ylläpitämä diakoniatyö.
Laitokselta osallistuttiin jo varhaisessa
vaiheessa myös lähetystyöhön muun
muassa Intiaan ja Afrikkaan, jota edelsi
haavoittuneiden hoito Turkin sodan aikana
1870-luvun lopussa Bessarabiassa.
Kun Viipurin Diakonissalaitos ensimmäisenä päivänä joulukuuta 1939 joutui sodan
ajamana evakkoon Karkkuun ja vuoden
1940 syksyllä neuvottelujen jälkeen
asettui Lahteen, merkitsi se myös koulutustoiminnan siirtymistä. Sisarkasvatus

1999
Diakonia-ammattikorkeakoulun
(Diak) Lahden yksikkö aloittaa

2.3.1869
Perustava
kokous Viipurissa

1941

1992

Ensimmäinen
sisarvihkimys
Lahdessa

Ammattikorkeakouluopetus
osana Lahden Ammattikorkeakoulua (LAMK) aloitetaan

1869
1872
Ensimmäinen Suomessa
vihitty diakonissa
Mathilda Hoffman

2006
Diakonia-ammattikorkeakoulun
Lahden yksikkö lakkautetaan

2019
1964

1996

Lahden diakonissakoululle
lupa sairaanhoitajakoulutuksen aloittamisesta

Toisen asteen
koulutus aloitetaan

2016
Suomen Diakoniaopisto (SDO)
muodostetaan
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Uusia opiskelijoiden asuja.

jatkui sota-ajasta huolimatta ja harjoittelupaikoiksi muodostuivat sotasairaalat.
Ensimmäinen sisarvihkimys suoritettiin
Lahden seurakunnan seurakuntasalissa
vuonna 1941.
Sisarkotijärjestelmä ihanteineen ja
periaatteineen kuuliaisuudesta, palvelusta ja alamaisuudesta oli muodostanut
sisaryhteyden kivijalan. Sisarista huolehtiminen ja kodin yhteiset juhlat sekä
lomien viettäminen laitoksen piirissä
sisältyivät fliedneriläiseen järjestelmään
luonnollisena osana. Kirkkolain vuoden
1944 muutoksen ja sosiaalilainsäädännön
kehittymisen myötä kotijärjestelmä alkoi
kuitenkin vähitellen murentua. Lakimuutoksen myötä seurakuntia velvoitettiin
ottamaan palvelukseensa diakoneja ja
diakonissoja, jotka toimivat avun antajina
seurakunnan hädänalaisille. Diakonissojen
työ muuttui palkkatyöksi ja laitoksen rooli
sisarten asioiden hoitajana loppui. Taustalla vaikutti myös sisarten oma halu elää
yhteiskunnassa samojen ehtojen mukaan
kuin muutkin kansalaiset.
Vaikka kotijärjestelmä murentui 50-luvun lopun jälkeen, jatkui sisarkunnan
jäsenten välinen yhteydenpito aktiivisena
sisarpäivien, myöhemmin yhteyspäivien, ja
kirjeenvaihdon välityksellä pitkälle tähän
päivään saakka. 2010 -luvulla käynnistyneet vuosittaiset Diakoniapäivät mahdollistavat sisarten tapaamisen edelleen
Lahden laitoksella.
Sisarten määrä jatkoi kasvuaan sodan
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jälkeisinä vuosikymmeninä ja laitoksen
satavuotiskauden päättyessä sisaria oli jo
yli 300 ja oppilaita 85. Samalle vuosikymmenelle ajoittui diakonialaitoksissa
nimenmuutos, jossa diakonissakouluista
tuli diakonia- tai diakonissaopistoja vuonna 1969. Muutoksessa johtajattaresta tuli
opiston rehtori. Viisi vuotta aiemmin Lahden diakonissakoululle oli myönnetty lupa
oman sairaanhoitajakoulutuksen aloittamiseen, joka korvasi aiemmin Helsingin
Diakonissalaitokselta saadun kyseisen
koulutuksen osuuden.
Diakonissakoulutus kehittyi 70- ja
80-luvuilla keskiasteen koulu-uudistuksen
ja diakoniatyöntekijöiden koulutuksen
kokonaisuudistuksen myötä. Uudistuksessa diakonissakoulutus rakennettiin kolme
ja puolivuotisen erikoissairaanhoitajan
tutkinnon pohjalle, jonka jälkeen suoritettiin diakonian virkatutkinto. Ensimmäiset
terveydenhoitaja-diakonissaopiskelijat
aloittivat Lahdessa vuonna 1987. Koulutusuudistuksen valmistelu nosti esiin tarpeen kirkastaa diakonissan toimenkuvaa,
johon liittyen opiston ensimmäinen rehtori
Marja Pakarinen sai tehtäväkseen valmistella seurakuntasisaren ammattikuvan.
Marja Pakarisen johdolla opisto alkoi myös
kansainvälistyä, kun oppilaat suorittivat
käytännön harjoitteluja ulkomailla.
Ammattikorkeakoulujen kokeilusta
90-luvun alussa annettu laki käynnisti
koulutuksen uuden ajanjakson, jonka

valmistelu diakoniaopistossa eteni juuri
valitun rehtori Maija Vehviläisen johdolla.
Ammattikorkeakouluopetus osana Lahden
ammattikorkeakoulua (LAMK) aloitettiin
vuonna 1992. Osana uudistusta otettiin
käyttöön silloista tehtävää paremmin kuvannut nimi Lahden diakonian instituutti.
Uudistuksen myötä opistossa oli mahdollista suorittaa terveysalan ammattikorkeakoulututkinto diakonian koulutusohjelmassa, terveydenhoitajan ja uutena
diakonissa-sairaanhoitajan tutkinnoissa.
Oma diakonian koulutusohjelma oli saatu
Lahteen opetusministeri Riitta Uosukaisen
myöntämänä ja sitä toteutettiin kymmenen vuoden ajan. Koulutuksen tavoitteena
oli antaa opiskelijoille aiempaa laajaalaisempi orientaatio tulevaan työhön,
erityisesti sen sosiaalisten ja hengellisten
ulottuvuuksien osalta. Työelämän palaute
ohjelmasta valmistuneista opiskelijoista
olikin varsin hyvää.
Lakivalmistelun myötä kävi kuitenkin
ilmi, että säätiötausta ei mahdollistanut
kunnallisessa ammattikorkeakoulussa mukana oloa muutoin kuin erillisellä sopimuksella määräaikaisesti. Tämän seurauksena
syntyi epävarma tilanne koulutuksen tulevaisuudesta. Opetusministeriön taholta
oli lisäksi esitetty näkemys, jonka mukaan
arvopohjaltaan kristillinen ammattikorkeakouluopetus voitaisiin liittää yhteen valtakunnalliseen oppilaitokseen. Yhdistymistä
koskeneet neuvottelut Lahden Diakoniasäätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun

(DIAK) välillä johtivat sopimukseen vuonna 1998. Toiminta osana Diakonia-ammattikorkeakoulua, sen Lahden yksikössä,
käynnistyi vuotta myöhemmin. Samalla
Lahden diakonian instituutti jäi laitoksen
omaksi koulutusyksiköksi kehittämään
toisen asteen koulutusta.
Ammattikorkeakouluun liittyminen
merkitsi koulutuksessa diakonisen profiilin
kirkastumista, uuden tiedepohjan etsimistä ja kansainvälistymistä sekä erityisesti
oppilaitoksen voimakasta kasvua. Valmiuksia diakonian syvempään osaamiseen
vahvistettiin Lahden ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja saksalaisten
Heidelbergin sekä Freiburgin yliopistojen
kanssa tehdyllä monitieteisellä yhteistyöllä. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi
kaksivuotinen diakoniatieteen koulutusohjelma, jota tarjottiin täydennyskoulutuksena eri alojen ammattilaisille.
Oppilasmäärän huippuvuonna 1999
Lahden diakonian instituutissa oli
opiskelijoita yhteensä 662. Ammattikorkeakoulukentän muutokset 2000-luvun
puolivälissä johtivat kuitenkin siihen, että
DIAK joutui lopettaman koulutustoiminnan Lahdessa vuonna 2006. Tehty päätös
otettiin Lahdessa raskaasti, lopettihan se

samalla 130-vuotta jatkuneen diakonissojen koulutusperinteen laitoksella. Sisarvihkimyksiä tähän ajanjaksoon sisältyi
yhteensä 1 160.
Ammattikorkeakouluopetuksen lakattua
jatkettiin Lahdessa aktiivisesti toisen
asteen koulutuksen kehittämistä. Vuonna
1996 kokeiluluvalla käynnistetty lähihoitajakoulutus sai päämäärätietoisen
työn tuloksena rinnalleen ensin lastenohjaajakoulutuksen ja myöhemmin vielä
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutuksen.
2000-luvulla opetus laajeni näyttötutkintoihin, ohjaavaan ja valmentavaan
koulutukseen ja aikuiskoulutukseen sekä
työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään. Vuonna 2009 oppilaitoksessa
opiskeli lähes 400 opiskelijaa.
Toisen asteen koulutusreformityö
ja sen mukanaan tuomat koulutuksen
kehittämis- ja tehostamisvaateet johtivat jälleen laitoksen koulutustoiminnan
perusteelliseen tarkasteluun 2010-luvulla.
Lahden aloitteesta lähdettiin selvittämään
keväällä 2014 mahdollisuutta yhdistää Lahden Diakoniasäätiön, Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun
Diakonissalaitoksen säätiön toisen asteen
koulutustoiminnat valtakunnalliseksi

oppilaitokseksi. Yhteinen arvoperusta ja
halu kehittää laitosten koulutustoimintaa
entistä kilpailukykyisemmäksi johti uuden
koulutusosakeyhtiön, Suomen Diakoniaopisto Oy:n (SDO) perustamiseen vuoden
2016 aikana. Toiminta käynnistyi vuoden 2017 alusta rehtori, toimitusjohtaja
Juha-Petri Niirasen luotsaamana, toimien
kaikilla yhtiön perustajajäsenten paikkakunnilla Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.
Viipurissa 1800-luvun loppupuolella
tehdystä diakoniatyöstä liikkeelle lähtenyt
sisarten koulutustoiminta on muuttanut
muotoaan pitkän historiansa kuluessa.
Siitä on kasvanut kunkin aikakauden työelämän tarpeisiin koulutustoimintaa, jota
laitosten yhteistyönä syntynyt Suomen
Diakoniaopisto edelleen jatkaa, tarjoten
monipuolisia opiskelumahdollisuuksia yli
2000 opiskelijalle. Oppilaitoksen ensimmäiset kaksi toimintavuotta ovat osoittaneet, että SDO on vahvalta arvoperustalta
ponnistava, koulutusta ja työelämää rohkeasti uudistava sekä haluttu yhteistyökumppani, jonka tavoitteena on kouluttaa
työntekijöitä kokonaisvaltaiseen ihmisten
kohtaamiseen ja ammattitaitoiseen työskentelyyn alojen erilaisissa tehtävissä. 

2000-luvun toinen vuosikymmen on tuonut jälleen uudenlaiset haasteet ratkaistavaksi. Talouden rajoitteet ja toiminnan
tehostamisvaateet ovat tulleet myös osaksi koulutustoiminnan järjestämistä. Diakonialaitos on vastannut näihin haasteisiin
fuusioimalla toisen asteen koulutustoiminnan Helsingin ja Oulun laitosten kanssa Suomen Diakoniaopistoksi.
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Viipurin sisarista Suomen Diakoniaopistoksi

Raamatunlukuhetki Saunalahden rantakivellä.

Kesäisen juhlan valmisteluja.

Sisaria bussipysäkillä…

Elli Wegelius (myöh. Valvanne) toimi Diakonialaitoksen
johtajattarena vuosina 1950-65.
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Viipurin sisarista Suomen Diakoniaopistoksi

Sisar Hilkka Uunila opettaa kaihipotilaan hoitoa.

Sisar Gerda sis

ätautiosaston

potilashuonee

ssa.

Kurssi 45 (alkoi tammikuussa 1957)
seuraamassa Eila Tienhaaran esitystä.

Kurssin 51 diakonissavihkimys Joutjärven kirkossa 27.9.1

963.
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Viipurin sisarista Suomen Diakoniaopistoksi

Kurssin 40 juhla, kuvassa vasemmalta
Pentti Erkamo, Elli Valvanne,
Pirkko Palin ja piispa E.G.Gulin.

Tämä päivä ja eilinen. Theatrum Olga tutustui Lasse
Kantolan ohjauksella Lahden Diakonialaitoksen
historiaan ja päivitti maisemia, paikkoja ja kuvien välähd
yksiä tähän hetkeen.
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Viipurin sisarista Suomen Diakoniaopistoksi

Aamulaulu sairaalan portaikossa.

Upouudet oppilaspuvut.
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Sata vuotta Diakonialaitoksen
sairaalatoimintaa
Viipurissa ja Lahdessa

Sisar Mandi ja silmälääkäri Signe Löfgren.
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VIIPURIN Diakonissalaitoksen perustamisen yhteydessä laadituissa säännöissä oli
määritetty diakonissojen tehtävät, joihin
keskeisenä sisältyi sairaiden hoitaminen
sairaaloissa ja yksityiskodeissa. Historiikissa vuosilta 1869–1944 kerrotaan, että
Viipurissa oli toiminut kaksi saksalaista
”diakoonia sairasten parissa” jo ennen
laitoksen perustamista vuodesta 1867.
Alkuaikoina työtä tehtiin ahkerasti
sairaiden parissa ja tilanahtauden vuoksi
sisaret usein myös nukkuivat samoissa
tiloissa hoidettaviensa kanssa. Päiväksi
vuoteet kannettiin vintille. Ulkonaiset
olot paranivat jossain määrin, kun uusi
30-paikkainen sairaalarakennus valmistui
vuonna 1873. Sairaalan ohessa oli myös
pieni parantumattomien osasto. Sisaret
toimivat lisäksi yksityishoitajina Viipurin
kaupungissa ja hoitivat myös Turkin sodan
haavoittuneita. Laitoksen työ painottui
kuitenkin suurelta osin Viipurin köyhän
väestönosan hoitamiseen ja auttamiseen.
Sairaalan johdossa toimi aluksi valtioneuvos Alexander Frankenhaeuser, jonka
seuraajan Anton Blombergin aikana sairaalassa hoidettiin myös kirurgisia potilaita.
Sairaalan toimintaa uudistettiin seuraavina vuosina ja sen yhteydessä toimi lisäksi
poliklinikka. Helmikuussa 1920 sairaalan
ylilääkäriksi tuli Nikolai Robert Roschier.
Kaksikymmenvuotisen toimintansa aikana
hän opetti innolla sisaria ja antoi asiantuntemuksensa myös seuraavan uuden sairaalan rakentamiseen. Uusi sairaala valmistui
1931 Saunalahden rannalle ja siinä oli tilat
yhteensä 130 potilaalle. Uuden sairaalan
sisätautiosaston ylilääkäriksi valittiin 1941
Aarne Valle.
Diakonissalaitoksen sairaalatoiminnan
erityisyys liittyi vuodesta 1905 alkaen sil-

2.3.1869
Perustava
kokous Viipurissa

mäsairauksien hoitoon. Silmätautien hoito
laitoksella vahvistui, kun professori Julius
Strömborgin muistoksi kootun rahaston
varoilla rakennettiin silmäsairaala. Sen
yhteydessä toimi myös lastenosasto, joka
valmistui 1913. Silmäsairaalan merkitys oli
valtakunnallinen, sillä se vastasi enimmillään noin puolesta koko maan silmäsairaiden hoidosta. Ensimmäisenä silmälääkärinä toimi lähes kahdenkymmenen vuoden
ajan Algot Fredrik von Fieandt. Vuonna
1929 silmäsairaalan ylilääkärinä aloitti Signe Löfgren. Hänen aikanaan Diakonissalaitoksen silmäsairaalasta kehittyi maassamme arvostettu silmätautien hoidon keskus,
jonka johtaja tunnettiin silmäsairauksien
osaamisestaan Euroopassa laajemminkin.
Signe Löfgren toimi laitoksen ylilääkärinä
vuoteen 1967, jolloin hän jäi eläkkeelle 38
työvuoden jälkeen.
Talvisodan jaloista pakkoevakuoitu
Viipurin Diakonissalaitos siirsi sairaalatoiminnan, muun toimintansa ohessa,
vuonna 1939 Karkkuun. Sairaala perustettiin Karkun emäntäkoululle. Suurin
osa sisarista toimi kuitenkin talvisodassa
sotasairaaloissa, siirtoväen sairaaloissa
ja rajaseutuväen huollossa. Saunalahden
rannalle jäänyt Viipurin Diakonissalaitoksen sairaala kärsi pommituksissa merkittäviä vahinkoja ja sodan seurauksena muutto
rajan toiselle puolelle oli väistämätöntä.
Sairaalatoiminta Lahdessa käynnistyi
syksyllä 1940. Kaupungista oli onnistuttu
ostamaan tätä tarkoitusta varten Tapionkatu kuudesta kaksikerroksinen, Veltheimin talona tunnettu kivitalo. Ensimmäinen
potilas tähän puiston varrella sijainneeseen taloon ja sen peruskorjattuun
silmäsairaalaan otettiin sisään 23. päivänä
syyskuuta ja sisätautiosastolle kuukautta
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Sairaalarakennus
Viipuriin

Sairaalarakennus
Lahteen

myöhemmin. Sairaalassa oli yhteensä 63
potilaspaikkaa, jotka jatkosodan alussa
1941 luovutettiin väliaikaisesti puolustusvoimien käyttöön.
Vuosikymmenen puoliväliin tultaessa
silmäosastolla hoidettiin vuosittain lähes
900 potilasta ja sisätautiosastolla 550–
730 potilasta. Sisätautipotilaista puolet
oli lahtelaisia, loput tulivat ulkokunnista ja
lisäksi siirtolaisia oli puolensataa. Pääosa
potilaista oli maksavia, mutta osa sai
hoitoa myös maksutta, säätiön vapaavuoderahaston kustantamana. Silmäosastolle
potilaita tuli ympäri maata, mutta erityisesti Hämeen, Kymen, Mikkelin ja Kuopion
lääneistä.
Diakonissalaitoksen uuden sairaalan rakentaminen Lahteen käynnistyi aikakautena, jolloin valtakunnan sairaalaverkostoa
oltiin vasta luomassa. Ympäristökunnista
puuttuivat omat sairaalansa ja Lahden
kaupunginsairaalan laboratorio- ja röntgentutkimusmahdollisuudet olivat vielä
vähäiset. Rakennushanketta edelsivät
sitkeät neuvottelut sekä valtion että
Lahden kaupungin suuntaan. Rakentamispäätökseen vaikutti merkittävästi se,
että valtiovarainministeriö päätti korvata
säätiölle Viipuriin jääneestä omaisuudesta
25 Mmk. Lahden kaupunki puolestaan
luovutti tontin ja 20 Mmk rakentamiseen,
sillä ehdolla, että rakennus olisi vähintään
20 vuotta sairaalakäytössä.
Rahoitusta saatiin sairaalahankkeeseen
edellisten lisäksi useilta eri tahoilta, muun
muassa lääkintöhallitukselta, Amerikan
luterilaisilta ja jälleen Hackmanien perustajasuvulta.
Rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 1948 ja arkkitehti Jalmari Lankisen
suunnittelema sairaala valmistui vuoden
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1950 alussa. Sairaalassa oli 124 sairaansijaa sisä- ja silmätautien käytössä ja siellä
toimi yli kymmenen lääkäriä. Toiminta piti
sisällään myös laboratorio-, röntgen- ja
kuntouttamisosastot. Uuden ja ajanmukaisen sairaalan sekä sen erikoislääkäreiden
merkitys Lahden alueella, ja silmätautien
osalta laajemminkin, oli suuri. Kahden
seuraavaan vuosikymmen aikana sekä
sisätautiosastolla että silmätautien osastolla hoidettiin vuosittain jopa yli 1200
potilasta. Laboratoriotutkimuksia tehtiin
enimmillään vuonna 1965 yhteensä yli
70 000 kappaletta ja röntgentutkimuksia
6 300. Silmäpoliklinikalla potilaita oli
vastaavana ajanjaksona 12 500–15 545
vuosittain.
Diakonissalaitoksen sairaalatoiminta
kohtasi kuitenkin taloudellisia vaikeuksia
1960-luvulla toiminnan kannattamattomuuden vuoksi. Sisarien palkkaus oli
noussut kotijärjestelmän purkautumisen
jälkeen ja yleiset kustannukset kohonneet muutoinkin voimakkaasti. Valtion
ja kuntien hoitomaksut eivät kuitenkaan
kohonneet vastaavasti. Diakonissalaitos
haki ratkaisua tilanteeseen vuokraamalla
sairaansijoja ympäristökuntien käyttöön.
Vuokrattuna sairaansijoja oli ensimmäisen
kerran kokonaisen vuoden ajan vuonna
1966. Samanaikainen silmäsairauksien
hoidon lisääntyminen muualla maassamme johti siihen, että toinen silmätautien

osasto muutettiin sisätautiosastoksi. Kun
professori Signe Löfgren sitten eläköityi
60-luvun lopussa, vuokrattiin 31-paikkainen silmäosasto ja leikkaussali sekä
poliklinikkatilat Lahden kaupungille.
VUODEN 1970 lopulla kaupunki ilmoitti
halunsa vuokrata koko Diakonialaitoksen
sairaala kaupunginsairaalan käyttöön.
Sopimus tilojen vuokraamisesta allekirjoitettiin vuoden 1971 lopussa ja sairaala
siirtyi kaupungille seuraavan vuoden alusta. Samalla päättyi Diakonialaitoksen oma
100 vuotta kestänyt sairaalatoiminta. Ratkaisu heijasteli yhteiskunnallista kehitystä,
jossa julkinen sektori otti yhä suurempaa
roolia ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Diakonialaitoksen tiloissa Lahden
kaupunginsairaala toimi vuoden 1998
loppuun asti, jolloin osana laitospaikkojen
vähentämistä kaupunki luopui D-osastoina
tunnetuista paikoista.
Oman sairaalatoiminnan lakattua, jäivät
röntgenosasto ja laboratorio vielä säätiön
hallintaan, muodostaen tutkimusyksikön.
Asiakkaiden väheneminen johti kuitenkin laboratoriotoiminnan lopettamiseen
70-luvun puolivälissä ja myöhemmin
80-luvun loppupuolella röntgenosaston
siirtämiseen Lääkärikeskus Hemo Oy:n
toiminnaksi.
Diakonialaitoksen fysioterapiapalvelujen
kehittämistyö käynnistyi samaan aikaan

vuonna 1978, kun tutkimusyksikön osaksi
perustettiin fysikaalinen osasto. Sen rinnalla toimi myös kirurginen jatkohoitoasema vuoteen 1986 asti. Fysikaalisen osaston johdossa toimivat ensin fysikaalisen
lääketieteen ja kuntoutuksen erikoislääkäri
Seppo Inkeri ja hänen jälkeensä erikoislääkäri Risto Pohjola, jota seurasi vuodesta
1989 Diakonialaitoksen ylilääkärinä aina
vuoteen 2012 asti toiminut erikoislääkäri
Heikki Salomaa.
Fysioterapeuttisia toimenpiteitä
toteutettiin yksikössä sen ensimmäisenä
toimintavuonna yli 3 700. Määrä kasvoi
nopeasti johtuen muun muassa sotainvalidien kuntoutustarpeesta ja eri tyyppisistä
kehittämishankkeista, joita yksikkö toteutti osana toimintaansa.
18 000 toimenpiteen raja ylittyi 80-luvun
puolivälissä ja 90-luvulla toimintaa laajennettiin vielä Teemuntaloon. Yhteistyö
Lääkärikeskus Mehiläisen kanssa, liittyen
Diakonialaitoksen lääkäriaseman liiketoimintakauppaan, toi toiminnan piiriin
työterveysasiakkaat vuonna 2005.
2010-luvulla fysioterapiayksikön
toimintaan vaikuttivat erityisesti sotainvalidien ja työterveysasiakkaiden merkittävä väheneminen. Uusina toimintoina
kehitettiin vuosikymmenen loppupuolella
ikäihmisille suunnattua kuntoutusta ja
senioreiden ryhmämuotoista harjoittelua.

Tohtori Signe Löfgren
vastaanottaa professorin
arvonimen pääministeri
Urho Kekkoselta 22.9.1957.
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Silmäpoliklinikan odotushuoneessa…

Osana strategiaansa säätiö luopui omasta
fysioterapialiiketoiminnasta vuonna 2018,
jolloin palvelut siirtyivät Fysios Oy:lle.
Lahden Diakonialaitoksen historiassa
sotainvalidien hoito ja kuntoutus muodostaa oman kokonaisuutensa. Ajatus
Sotainvalidien sairaskodin perustamisesta
oli nostettu esiin Sotainvalidien Veljesliiton
Lahden piirin taholta ja asiaa oli käsitelty
säätiön hallinnossa 80-luvun alussa. Kun
päätös raskaan hoidon ja kuntoutuksen
käynnistämisestä oli tehty, Sotainvalidien
sairaskoti perustettiin vuonna 1985 sairaalarakennuksen seitsemänteen kerrokseen.
Sairaskodissa oli aluksi 16 hoitopaikkaa,
mutta vuonna 1989 toimintaa laajennettiin 16 paikalla tätä varten rakennetun
kahdeksannen kerroksen tiloihin. Yksikön
nimi muutettiin samalla Veljeskodiksi,
jonka katsottiin kuvaavan paremmin
toimintaa.
Osana Veljeskodin toimintaa on
90-luvun loppupuolelta alkaen ollut
palveluneuvonta sotainvalideille ja heidän
puolisoilleen sekä leskille. Tätä palvelua
tarjotaan edelleen kotona asuville. Koska
Veljien määrä on vähentynyt viime vuosina
merkittävästi, sotainvalidien hoito ja
kuntoutus on järjestetty vuodesta 2017

alkaen Diakonialaitoksella asumispalvelujen puitteissa.
1990-luvun puolivälin jälkeen Diakonialaitoksen uusina terveyspalveluina käynnistettiin kotihoitopalvelu vuonna 1995 ja
oma lääkärikeskustoiminta kaksi vuotta
myöhemmin. Kotihoitopalvelun käynnistysvaiheessa RAY ja Lahden kaupunki
tukivat toimintaa, jonka tarpeen molemmat mainitut tahot olivat tunnistaneet.
Kotihoidon asiakasmäärä kasvoi vähitellen
ja saavutti huippunsa vuonna 2007, jolloin
asiakkaita oli jo yli 700. Toiminnan pääpaino oli jo alkuvaiheessa eläkeiän saavuttaneissa ja sitä vanhemmissa asiakkaissa.
Lahden Diakonialaitoksen oma lääkärikeskustoiminta ajoittui vuosille 1997 –
2005. Lahden Diakonialaitoksen lääkäriasema Oy (DILA) nimellä toimineesta
yhtiöstä päätettiin luopua 2000-luvun
puolivälissä, koska toiminta ei ollut säätiön ydintoimintaa ja pienen lääkäriaseman
toiminta suurten yhtiöiden puristuksessa
ei näyttänyt pitkällä tähtäimellä järkevältä. Säätiö myi osake-enemmistönsä
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle, joka on
jatkanut ja laajentanut toimintaa säätiöltä
vuokraamissaan tiloissa koko 2010-luvun

ajan.
Vuonna 2018 Diakonialaitoksen
palvelut painottuvat ikäihmisille tarjottaviin erityyppisiin asumis- ja kotihoidon
palveluihin, joista voidaan koostaa kullekin
ikäihmiselle tarvittava palvelukokonaisuus, hoito ja hoiva arjen tueksi. Kehittämistyössä on hyödynnetty uusinta teknologiaa esimerkiksi turvapuhelinpalvelun
ja asiakaskirjaamisen osalta. Palveluja
tuotetaan myös aiempaa enemmän yhdessä kumppanien kanssa. Näin toteutetaan
laitoksen lääkäripalvelut, kuntoutus ja
lääkejakelu apteekin kanssa.
Diakonialaitoksen sairaala- ja terveyspalvelut ovat muuttuneet ja mukautuneet
eri aikakausien esiin nostamiin tarpeisiin.
Lähtökohtana eri toimintojen aloittamiselle on kautta 150-vuotisen historian ollut
ihmisten tarpeiden havaitseminen.
Näihin tarpeisiin suunnattuja palveluja
on kehitetty, kokeiltu ja käynnistetty usein
pioneerina. Yhteiskunnan muutosprosessien myötä palveluista on myös luovuttu
tai ne on luovutettu uusille toimijoille. Ja
samanaikaisesti tässä muutosprosessissa on etsitty jatkuvasti uusia strategisia
tarpeita, joissa on mahdollista toteuttaa
säätiön tehtävää myös tulevaisuudessa. 
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Uuden sairaalan leikkaussalin sisaria vasemmalta:
Lyyli Kainulainen, Maija Himanen,
Anna-Liisa Pilli-Sihvola ja Mandi Koivisto.

Lahden uusi sairaala.

Viipurin sairaala.

Kiitollisen potilaan järjestämä kahvihetki henkilökunnalle 16.11.1966.
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Orpolasten
huolenpidosta alkoi
Diakonialaitoksen lapsi- ja perhetyö

Kesällä 1919 johtokunta osti Hiekan kaupunginosasta, Monrepos’in perintötilaan kuuluneen tontin Pikiruukintie 1
perustaakseen siihen sotaorpojen kodin, joka sai nimekseen Elim. Siellä oli peruskorjauksen jälkeen tilaa 35 lapselle.
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VIIPURIN Diakonissalaitos syntyi saksalaisen seurakunnan ja Hackmanien suvun
yhteyteen. Vuonna 1868 Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra Georg
Julius Nikolaus Steger perusti yhdessä
kauppaneuvos Johan Friedrich Hackmanin
kanssa Viipurin esikaupunkiin Saunalahteen orpokodin (orpokartano). Kyse oli saksalaisen seurakunnan piirissä heränneen
rakkaudenpalvelustyön käynnistämisestä
Hackmanin suvun ja Stegerin antamien
varojen turvin. Orpokoti sijoittui Viipurin
Rouvasväenyhdistyksen jo vuonna 1851
perustaman lastenkodin viereen ja siitä tuli
vähän myöhemmin perustetun Diakonissalaitoksen perusta.
Stegerissä, joka toimi yhteensä 17 vuotta pappina Viipurissa, yhdistyi voimakas
pietismi ja samalla halu osoittaa käytännössä Jumalan rakkautta. Steger kävi laajaa kirjeenvaihtoa sekä Eurooppaan että
Venäjälle ja esitti avunpyyntöjä vallinneen
nälänhädän johdosta. Hänen onnistuikin
saada huomattavia avustuksia orpolasten
hyväksi tehtävää työtä varten. Orpokodin
toimintaa varten ostettiin Saunalahdesta
tontti ja talo, jonka suurentamisen jälkeen
siihen saatiin tilat 40 orpolapselle sekä 10
sairaansijaa. Orpokodin toiminta käynnistettiin sisarten avulla, jotka tulivat Saksasta Viipuriin tekemään työtä kärsivien ja
kuolevien parissa. Saksasta saatiin myös
taloudellista apua toimintaan. Tunnetuin
sisarista oli diakonissa Auguste Köhler,
joka oli lähetetty Dresdenistä, Viipurista
tulleen avunpyynnön johdosta. Sisarten
tulon myötä levisi myös diakonia-aate
Viipuriin.
Sisar Augusten työpaikassa, orpokodissa, hoidettiin toipilaita, mutta hän
otti vastatakseen myös sairaiden lasten
hoidon, lastensairaalan toiminnan. Ja kun
muut lähtivät, hän toimi vuoden ajan yksin

60 lapsen hoitajana. Elämää molemmissa
lastentaloissa vaikeuttivat tilojen ahtaus ja
ruuan puute. Auguste kuvasi kirjeessä ensivaikutelmiaan siitä, kuinka ”olkivuoteilla
virui 19 vaikeasti sairasta, enimmäkseen
kuolevaa lasta ja kuinka hänen sydämensä
oli pakahtua nähdessään, kuinka lapset
mätänivät vielä eläessään”. Kaikesta oli
puutetta, ruokailuvälineistäkin ja lapset
söivät samoista kulhoista ja odottivat vuoroaan lusikoiden puuttuessa. Hankalimmaksi työksi muodostui taistelu syöpäläisiä vastaan ja sisar Auguste kertoi, kuinka
yksi viikko käytettiin täiden ajamiseen ja
toisella viikolla erikoistuttiin luteiden hävittämiseen. Helpotusta elämään saatiin
lisätiloista, kun vuonna 1870 orpokartanon
vierestä hankittiin puutalo.
Kuri orpokodissa oli kova ja päivät
ohjelmoitiin tarkasti. Auguste kasvatti
lapsia hyviin käytöstapoihin ja työntekoon.
Lisäksi Rouvasväenyhdistyksen lastenkodin opettaja ohjasi luku-, kirjoitus- ja
laskemisharjoituksia. Varsinainen koulutyö
saatiin käyntiin vuonna 1869 ja opettajaksi
tuli Kaarlo Johannes Rahikainen. Opetusta
oli aluksi neljänä päivänä viikossa ja muun
ajan lapset auttoivat taloustöissä. Vuodesta 1879 lapset kävivät Viipurin kaupungin
uutta kansakoulua ja orpokodin oma kouluopetus lopetettiin. Kodista pois siirtyville
lapsille pyrittiin hankkimaan myös työpaikka, tytöille perheisiin palvelijoiksi ja pojille
maataloihin rengeiksi. Olojen parantuessa
orpokodin lapsimääräkin väheni ja sen
toiminta lopetettiin vähitellen sen jälkeen,
kun Diakonissalaitoksen sairaalaan oli
perustettu pieni lastenosasto.
Kansalaissodan seurauksena syntyi
jälleen tarve orpolasten huolenpitoon. Kesällä 1919 Diakonissalaitoksen johtokunta
päätti hankkia tontin Pikiruukintie 1:stä

1868

perustaakseen sotaorpojen kodin. Peruskorjauksen jälkeen saatiin tilat 35 lapselle,
jotka olivat 1–10-vuotiaita. Kodissa, joka
-sai nimekseen Elim, pidettiin myös lastentarhaa. Kodin perustamiseen ja ylläpitämiseen saatiin tukea sosiaalihallitukselta
sekä vaate- ja elintarvikeapua Amerikan
Punaiselta ristiltä. Toimintaa tukivat
myös ystävien joukko ja Rikkolan hovi,
joka lahjoitti hehtolitroittain vihanneksia
sekä kaupungin liikemiehet vuosittaisilla
lahjoituksillaan.
Vuonna 1932 Elimin toiminta laajeni
huomattavasti, kun Viipurin Rouvasväenyhdistys lahjoitti Diakonissalaitokselle sen
naapurissa sijainneen orpokotirakennuksen tontteineen ja rahastoineen. Lahjoituksen ehtona oli, että Diakonissalaitos
huolehtii orpokodin lapsista. Vaikka rakennus oli huonokuntoinen, Elimin lapset
siirrettiin siihen ja samalla Elim-nimi siirtyi
toiminnan mukana.
Kun sotaorpojen määrä Elimissä ajan
myötä väheni ja oli vuonna 1934 enää
kaksi lasta, vuokrattiin rakennus Viipurin
kaupungille ammattikoulua käyviä poikia
varten.
Elimin jatkokäytön suunnittelu lasten
vastaanottokodiksi käynnistyi ensimmäisen lastensuojelulain myötä vuonna 1937.
Lakiin oli kirjattu tarve kasvuympäristön
muutokseen lapsilla, joilla oli psyykkisiä
vaikeuksia. Vastaanottokoti aloitti toimintansa vuotta myöhemmin. Elimiin otettujen lasten taustat vaihtelivat paljon, mutta
valtaosa tuli köyhistä kodeista. Vaikka suurimmalla osalla lapsista vanhemmat olivat
kunnollisia, niin joidenkin vanhemmat
juopottelivat ja tekivät myös rikoksia.
Lapsilla Elimiin tulon syinä olivat muun
muassa näpistely, siveellisyysrikokset tai
oppivelvollisuuden laiminlyönti. Kodin
tarkoitus oli olla tarkkailu- ja kasvatuskoti
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Hilkka-täti yhdessä oppilastätien
Leenan ja Kaisan kanssa tarjoilevat
välipalaa Ali-Juhakkalan
päivähuoltolassa.

sekä säilytyspaikka laiminlyödyille tytöille,
jotka olivat suojeluksen tarpeessa. Kodissa
varkaudesta, uppiniskaisuudesta tai
tahallisesta pettämisestä myös rangaistiin
käyttämällä vitsaa, eristämistä, rahojen epäämistä tai käyntikieltoa kotona.
Vastaanottokodista käsin lapset kävivät
koulua ja osallistuivat myös kodin töihin.
Kodin paikkaluku vuonna 1938 oli 25,
jolloin sinne otettiin vain häiriintyneitä tyttöjä. Vuoden lopussa koti kuitenkin muutti
Diakonissalaitoksen vanhainkodin entisiin
tiloihin, koska Elimin käytössä olleet tilat
eivät sijaintinsa puolesta sopineet häiriintyneiden tyttöjen huolenpitoon. Säännöllinen toiminta keskeytyi sodan johdosta
joulukuussa 1939 ja koti siirrettiin Viipurin
kaupungin lastensuojelulautakunnan
alaisten laitosten kanssa Kankaanpään
kansanopistoon.
Lastentarhatoiminta aloitettiin
Saunalahdessa 3–7-vuotiaille lapsille
vuonna 1879 ns. Kleopoffin kartanossa.
Käynnistämistä auttoivat ”eräistä laulajaisista” saadut varat, joita lauluseura
herra Wächterin johdolla tuolloin piti.
Laitoksen vuosijuhlassa käyttöön vihitty
koti saavutti suuren suosion ja tulijoita oli
enemmän kuin voitiin ottaa. Toiminnasta
toivottiin saatavan apua työväestölle
ja lapsille johdatusta hyvään, kaduilla
kerjäämisen sijaan. Lastentarhatoimintaa,
jonka piirissä oli nelisenkymmentä lasta,
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johti Dresdenissä koulutuksen saanut
sisar Elisabeth Wähämäki. Lapset olivat
lastenkouluksi kutsutussa lastentarhassa
aamu yhdeksästä kello viiteen iltapäivällä
ja saivat tarhasta päivällisen. Koulu sai
tunnustusta toiminnastaan ja äidit ihmettelivät lastensa tottelevaisuutta. Myös lasten viihtyvyydestä pyrittiin huolehtimaan.
Toiminta jouduttiin lopettamaan kuitenkin
vuonna 1881, kun Elisabeth Wähämäki
erosi tehtävästään.
Lastentarhatoiminta Diakonissalaitoksen toimesta alkoi uudelleen vuonna
1884, kun Saunalahden lastentarhan
tilalle perustettiin uusi pienlastenkoulu.
Saunalahden lastentarha sai vuonna 1896
uudet tilat, joihin voitiin ottaa 60 lasta.
Tämä tarha puolestaan lopetettiin johtajan
kuoleman johdosta vuonna 1918.
Vuonna 1881 oli perustettu vielä uusi
lastentarha ns. Pietarin esikaupunkiin anniskeluyhtiön lahjoituksen turvin. Hoidosta
perittiin aiempaan tapaan viikkomaksua 25
penniä lasta kohden, mutta köyhimmille
hoito oli ilmaista. Kun tämäkin lastentarha suljettiin pitkäaikaisen johtajan neiti
Telkiän kuoltua vuonna 1913, avattiin uusi
tarha Kangasrannan esikaupungista ostetussa neiti Suikin talossa. Lapsia tähän
lastentarhaan voitiin ottaa vain reilut sata,
vaikka tulijoita olisi ollut 300. Tarhaan
otettiin äidittömiä tai isättömiä tai muuten
kurjista oloista tulevia lapsia. Samana
vuonna tarhaan perustettiin lastenka-

mariosasto, johon mahtui 15–20 lasta ja
sen lisäksi lastenseimi, missä oli paikkoja
kahdeksalle ½–2-vuoden ikäiselle lapselle.
Maalaiskunnan elintarvikelautakunnan
avulla lapsille järjestettiin yksi lämmin
ateria päivässä ja lastenkamariosaston
lapsille kolme ateriaa.
Viipurin Diakonissalaitoksen merkitys
kaupungin lastentarhatoiminnassa oli
uraauurtavaa ja toiminta aktiivista aina
uuden hädän ilmetessä. Viipurin kaupungin kannalta lastentarhat olivatkin tärkeitä
ja se tuki toimintaa taloudellisesti. Lisäksi
toiminnassa turvauduttiin hyväntekijöihin.
Sodan jälkeisinä vuosina Lahdessa
Diakonissalaitoksen toiminnan painopiste
oli aikuisväestölle suunnatuissa palveluissa ja erityisesti sairaalatoiminnassa.
1960-luvun alkupuolella toimintaa kuitenkin suunnattiin jälleen lapsiin, tuolloin
kouluikäisille kehitysvammaisille aloitetun
Ali-Juhakkalan päivähuoltolan muodossa,
kuten tässä juhlavuosikirjassa on toisaalla
kuvattu. Tämä toiminta jatkui aina vuoteen
1980 asti.
Uuden merkittävän avauksen lapsityössä
Lahden Diakonialaitos teki 1990-luvun
puolivälissä, kun se aloitti katulapsitoiminnan Viipurissa. Kodittomille ja heitteille
jätetyille 3–15-vuotiaille lapsille tarjottiin
ruokaa, vaatteita ja hoitoa sekä opetusta
tiloissa, jotka laitos oli vuokrannut tähän
tarkoitukseen Viipurin vanhasta kenkäteh-

taasta. Paikka sai nimen Dikoni ja Diakonialaitos ylläpiti sen toimintaa aina vuoden
2009 loppuun asti, jolloin Inkerin kirkko
otti vastuun Dikonin lasten huolenpidosta.
2000-luvulle tultaessa Diakonialaitos
jatkoi lapsityötään käynnistämällä päihdeperheille suunnatun ”Löydä timantit” -hankkeen. Toimintaa oli kehitetty
lastenpsykiatri Ritva Beltin ja psykiatrisen
sairaanhoitajan Päivi Backmanin toimesta
jo vuodesta 1998, mutta ulkopuolisen
rahoituksen piiriin se pääsi vuonna 2001
saatuaan RAY-avustusta ja valtionapua.
Merkittävimmäksi toiminnaksi muodostui päihdetaustaisille äideille suunnattu
äiti-vauvatoiminta terapiaryhmien ja
verkostotyön ohella. Koska toiminnassa
mukana olleiden perheiden määrä lisääntyi
koko ajan, päätti säätiön hallitus muodostaa siitä vuonna 2005 yhden laitoksen
toimialoista.
Saman vuosikymmenen alussa
käynnistettiin myös päiväkotitoiminta
Teemuntalossa, aluksi 18 hoitopaikalla 2–5-vuotiaille lapsille. Parin vuoden
kuluttua paikkalukua lisättiin kuudella ja
vuodesta 2016 alkaen, varhaiskasvatuslain
muutoksen myötä, Teemulaksi nimetyssä
päiväkodissa on ollut mahdollista tarjota
varhaiskasvatusta 24 lapselle, jotka ovat
1–6-vuotiaita. Teemulan omaleimaisuus tämän päivän monimuotoisessa ja

kilpaillussa päiväkotikentässä on edelleen
laitoksen arvopohjasta nouseva lapsen
kohtaaminen ja välittäminen sekä pienen
päiväkodin kiireetön ja yksilöllinen ilmapiiri. Tuulikki Ukkonen-Mikkolan johdolla
vuosina 2002–2003 toteutettu Teemula-projekti paneutui sukupolvien välisen
vuorovaikutuksen kehittämiseen ja lasten
kristilliseen kasvatukseen, jotka näkyvät osana päiväkodin luonnollista arkea
edelleen.
”Löydä timantit”-toiminnasta käynnistynyt Diakonialaitoksen nykymuotoinen
lapsi- ja perhetyö on laajentunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana merkittävästi.
Kun päihdeäitien kanssa työskentely tuli
osaksi julkisen sektorin palvelua 2010-luvun alussa, Löydä timantit -toiminta
sellaisenaan päättyi. Siitä kuitenkin versoi
kaksi uutta toimintamuotoa Lahden Diakonialaitokselle, Vauvan Taika vuodesta 2012
ja Särö-vapaaehtoistoiminta vuodesta
2009 alkaen.
Vauvan Taika -toiminta tarjoaa matalan
kynnyksen ehkäisevää tukea raskausajasta
lähtien äidin ja vauvan väliseen vuorovaikutukseen silloin, kun peruspalvelut eivät
ole riittäviä. Tavoitteena on äitiyden vahvistaminen ja suhteen luominen vauvaan.
Näin ehkäistään esimerkiksi masennusta.
Vauvan Taikan keskeisin työmalli on pienryhmätoiminta, jossa kokemuksellisuuden

ja keskustelun avulla autetaan äitiä luomaan suhde omaan vauvaansa. Vuosittain
toiminta tavoittaa yhteensä noin 50 äitiä,
joko pienryhmissä tai lyhytkestoisessa
yksilötyössä.
Särö-vapaaehtoistoiminnan alkuvuosina
rekrytoitiin vapaaehtoisia pikkulapsiperheisiin. Toiminta laajentui vuoden 2016
alusta, jolloin aloitettiin koordinoida
vapaaehtoisia mentoreita tueksi myös
13–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat
vaarassa jäädä yhteiskunnassa syrjään.
Vuosittain toiminnassa on mukana noin
sata perhettä, sata nuorta ja parisataa
vapaaehtoista. Perheiden osalta vapaaehtoistoiminta tarjoaa ennaltaehkäisevää
arjen apua ja lisää yhteisöllisyyden tunnetta; huolehditaan toinen toisistamme.
Mentoritoiminnalla pystytään muun muassa ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä.
Särö-vapaaehtoistoiminnassa on luotu
malli, jonka pohjalta on kehitetty vapaaehtoistoimintaa myös ikäihmisille (KotiKummit vuodesta 2018 alkaen) sekä erityistä
tukea tarvitseville lahtelaisille (Tuettu
vapaaehtoistoiminta vuodesta 2018
alkaen). Särö-toiminnasta kehittynyt aktiivisen kansalaistoiminnan ja osallisuustyön fasilitointi onkin laajentanut Lahden
Diakonialaitoksen vapaaehtoistoiminnan
2020-luvun hyvinvointipalveluksi. 

”En tiedä, mitä olisin tehnyt, ellen olisi saanut Eetulle tukiperhettä, mutta onneksi terveydenhoitaja kirjoitti
lähetteen Diakonialaitoksen Säröperheisiin”, totesi Teija Vilkman vuonna 2017 Diakonialaitoksen tabloidi-lehdessä.
Säröperheille tueksi-projekti on voimiensa rajoilla oleville vanhemmille tarkoitettu ilmainen tukipalvelu.
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lla
Viipurin Diakonissalaitoksen aikaisen Elim-orpokodin lapsia leikkimässä pihamaa
.
ja kuvausta varten istumassa Elim-kotiin johtavilla portailla (ylä- ja alakuva)

34

Orpolasten huolenpidosta alkoi Diakonialaitoksen lapsi- ja perhetyö

Riutulan lastenkodin lapsia.

Elimin lapsia hoitajineen.

äkoulua.

Sisar Elna Laukkanen pitää pyh
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Orpolasten huolenpidosta alkoi Diakonialaitoksen lapsi- ja perhetyö

Tuulikki Ukkonen-Mikkola tutki ja väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi sukupolvien kohtaamisesta.
Samalla hän toi laajempaan tietoon mallin,
jota oli ollut mukana kehittämässä lasten ja
vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa vuodesta
2001 lähtien. Väitöskirjassa keskityttiin lasten
ja vanhusten kohtaamiseen.
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Lahden Diakonialaitoksen diakoniatyön huomioiduiksi lippulaivoiksi nousivat 2010luvulla Dilan Timantit, joka tuottaa palveluja päihdetaustaisille raskaana oleville
naisille ja pikkulapsiperheille että Säröperheille tueksi -projekti, joka rekrytoi,
kouluttaa ja ylläpitää pikkulapsiperheille suunnattua vapaaehtoistoimintaa
yhteistyössä Lahden ensi- ja turvakoti ry:n kanssa.

Orpolasten huolenpidosta alkoi Diakonialaitoksen lapsi- ja perhetyö

Teemuntalon päiväkoti Teemulan

lasten ja Raitin asukkaiden yhte

inen leipomishetki.

sanoo, että ”paras kiitos on lapsen iloiset silmät”.
Päijät-Hämeen vuoden 2017 vapaaehtoiseksi valittu Marja Kalola
i yli 30 vuotta sitten. ”Sain ryhtyä nyt viimeksi
Marja Kalola on ollut aktiivinen vapaaehtoistyössä jäätyään leskeks
ummiksi”, josta iloitsen, koska minulla ei ole omia
Dilan Säröperheille tueksi -projektissa Adan ja Adelen ’varam
lapsenlapsia. Kuvassa yhteistä aikaa nuoremman Adelen kanssa.
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Katulapsityö Dikonissa
toi Diakonialaitoksen
takaisin juurilleen Viipuriin 1990-luvulla

”Kesällä 2017 meillä olisi mahdollisuus pitää – kiitos, teidän avullanne – perinteisen kesäleirin, joka kesti 3 viikkoa”, kirjoitti Dikonin
johtaja Viktoria Shutova. ”Olemme vuokranneet 2-kerroksisen talon järven rannalta ja olemme yhdessä lasten kanssa miettineet
muun muassa sitä, miten voi vastustaa väkivaltaa perheessä ja koulussa.”
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”Järjestimme perinteiseksi tulleen Uuden Vuoden juhlan lapsille, jotka ovat muuten jääneet ilman
juhlia. Joka vuosi enemmän ja enemmän lapsia tulee käymään meidän juhlassa. Nyt heitä oli 75
ja me olemme hyvin iloisia, että meillä on ollut mahdollisuus lahjoittaa lapsille Uuden Vuoden
ihme”, kirjoittaa Dikonin johtaja Viktoria Shutova.

VIIPURIN Diakonissalaitos syntyi
1800-luvun lopun suurten nälkävuosien
aiheuttaman ihmisten hädän keskelle. Sen
perustaminen edellytti puolestaan ihmisiä,
jotka halusivat auttaa kärsiviä ja kantaa
kristityn vastuuta lähimmäisistään. He
lahjoittivat rahaa auttamistarkoitukseen
aikana, jolloin yhteiskunnan voimavarat
eivät siihen riittäneet. Sisarten työ Viipurissa alkoi orpojen ja vähäosaisten lasten
huolenpidosta.
Lapsien hädästä Viipurissa oli kyse myös
1990-luvulla, kun Lahden Diakonialaitos
käynnisti katulapsille turvapaikan Viipuriin. Taustalla vaikutti jälleen yhteiskunnallinen murros, kun Neuvostoliiton
hajoaminen johti talouden luhistumiseen

ja sen seurauksena syntyneeseen pulaan
elintarvikkeista ja vaatteista. Kaupunkien
lapsiin venäläisperheiden vaikeudet kohdentuivat erityisen kipeinä ja Viipurissakin
arvioitiin olevan 400–500 lasta, joiden
usein päihdeongelmista kärsivät vanhemmat eivät kyenneet pitämään huolta lapsistaan. Nämä lapset olivat vailla riittävää
ruokaa, peseytymismahdollisuuksia ja
turvaa. Väkivaltaakin perheissään kohdanneiden katulasten yöpymispaikkoina olivat
porttikongit, rappukäytävät, puistot ja viemärit. Yösijan saaneiden lasten vaarana oli
puolestaan joutua hyväksikäytön uhriksi.
Kipinä Dikonin perustamiseen syttyi
Diakonialaitoksen johdossa Itärajan taakse 1990-luvun alussa suuntautuneiden

hyväntekeväisyysmatkojen aikana. Auttamistyö, jota toteutettiin vapaaehtoisten
ja keräysvarojen turvin, kohdentui aluksi
Saunalahden rannalla sijainneen Viipurin
Diakonissalaitoksen entiseen sairaalaan
ja Honkaniemen aseman läheisyydessä
sijainneeseen lasten sanatorioon. Lisäksi
toimitettiin vaateapua Viipurin luterilaiselle seurakunnalle. Jouluaatonaattona
1995 Lasten sanatorioon suuntautuneella
vierailulla Ylilääkäri Evgenij Guskov oli
kertonut, että Viipurissa oli paha katulapsiongelma. Tämä innoitti Diakonialaitoksen aloittamaan uuden toiminnan Viipurin
katulasten hyväksi.
Toiminta käynnistyi seuraavan vuoden
aikana, jolloin kaduilla partioitiin ja lapsia

2010
1800–1900-luvun vaihteessa
Orpokoti- ja lastentarhatoimintaa Viipurissa

Dikonin toiminta siirtyy Inkerin kirkolle

Dikonin laajennus
valmistuu

Katulapsien auttamistyö Viipurissa käynnistyy

1869
2.3.1869
Perustava
kokous Viipurissa

2012

1996

2019
1997
Viipurin katulapsikoti Dikoni perustetaan

2011

Dikoni saa uudet tilat

Lahden Diakonialaitos
jatkaa Dikonin lapsityön
yhteistyökumppanina
toiminnan tukemista
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Dikonin arkea, ystävyys on rajatonta.

autettiin eri tavoin. Kodittomia ja heitteille
jätettyjä 3–15-vuotiaita lapsia todettiin
tuolloin olevan Viipurissa 300.
VUONNA 1997 Diakonialaitos perusti
katulasten auttamiseksi Viipurin Lastenkotisäätiö Dikonin, joka sai nimensä
sanoista diakonia ja ikoni. Samana vuonna
toimintaa varten hankittiin vuokratilat
osoitteesta Linnankatu 23, joka oli toiminut aiemmin kenkätehtaana. Tilat olivat
varsin vaatimattomat ja sisälsivät vain
vesihanan, sähkölevyn ja pitkän pöydän,
jonka ääressä lapset ruokailivat. He saivat
puhtaita vaatteita, huolenpitoa ja paikan
levätä. Heitä myös opetettiin. Alkuaikoina
toimintaan osallistui aktiivisesti 30–60
lasta.
Toiminnan alussa Dikonin työntekijät olivat suomalaisia vapaaehtoisia.
2000-luvulta alkaen työntekijät ovat
olleet palkattuja venäläisiä, joiden kanssa
on työskennellyt myös suomalaisia vapaaehtoisia ja opiskelijoita. Johtajina ovat
toimineet vuosien varrella Oleg Gareev,
Anton Kazak ja nykyisin johtajana toimiva
Victoria Shutova. Dikonin toimintaa ja sen
laajenemista ovat vuosien aikana osaltaan
mahdollistaneet yksittäisten ihmisten halu
olla mukana auttamistyössä. Babuska Kyllikki Nousiaisen monivuotinen pioneerityö
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Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi vihki Dikonin uudet tilat
ja vietti aikaansa muun muassa Dikonin uudessa oleskeluhuoneessa
iloisten lasten seurassa.

Dikonin lasten hyväksi ja Diakonialaitoksen markkinointisihteerinä toimineen Arja
Käyhdyn panos sekä muun muassa kirjailija Laila Hietamiehen Koivukoto-projekti ja
sen kautta tulleet varat ovat esimerkkejä
tästä avusta. Toiminnalla on ollut myös
paikallisten viranomaisten tuki alkuaikojen
vaikeuksien jälkeen.
Dikonin tilatarpeiden kasvaessa
1990-luvun loppupuolella, saatiin kenkätehtaasta lisätiloja, jotka remontoitiin
suomalaisten vapaaehtoisten toimesta.
Laajentumisen myötä Dikoniin avattiin
oma koulu ja lapsille tarjoutui myös
mahdollisuus yöpymiseen. Vuonna 2011
Dikoni sai paremmat tilat, kun se muutti
kaupungin toiselle puolelle, kaupungilta
vuokratun kerrostalon alakertaan. Näiden
tilojen laajennus ja perusteellinen korjausremontti valmistui vuonna 2017.
Toiminnalla on pyritty antamaan lapsille
turvallisen elämän puitteet. Lapset ovat
eläneet yhdessä aikuisten kanssa perheen kaltaista arkea, jossa kasvaminen ja
koulunkäynti oman yhteiskunnan jäseneksi
mahdollistuu. Onnistumiset opiskelussa
aina tutkintoon asti, palkinnot urheilukilpailuissa ja osallistuminen erilaisiin taideprojekteihin ovat tuoneet erityistä iloa ja
ylpeyttä niin Dikonin lapsille kuin heidän
hoitajilleenkin.

Katulapsityöstä on kehittynyt 2000-luvulla monimuotoista lasten ja nuorten
auttamistyötä tilanteisiin, joissa perheen
voimavarat huolenpitoon eivät vanhempien ongelmien vuoksi ole riittäneet.
Toiminnan vakiintumisen ja kehittymisen myötä Lahden Diakonialaitoksen rooli
Dikonissa on muuttunut. Vuoteen 2009
mennessä, jolloin Dikonin kirjoissa oli ollut
yli 1 000 lasta, Diakonialaitos ja Inkerin
luterilainen kirkko sopivat Dikonin työtä
ylläpitävän venäläisen säätiön siirtymisestä 1.1.2010 alkaen osaksi Inkerin kirkon
lapsi- ja nuorisotyötä. Samalla Viipurin
katulapsityön käynnistäjästä ja ylläpitäjästä on tullut Dikonin lapsityön yhteistyökumppani. Yhteistyö Diakonialaitoksen ja
Dikonin välillä jatkuu edelleen aktiivisena
ja laitos tukee toimintaa toimittamalla muun muassa hygieniatarvikkeita,
koulutarvikkeita, vaatteita ja leluja sekä
antamalla rahallista tukea lasten vuosittaisen kesäleirin kuluihin ja viimeiseksi uusien
tilojen kalusteisiin. Myös Diakonialaitoksen 150-vuotisjuhlavuonna Dikonin lapset
tulevat olemaan hyvän tekemisen erityinen
kohde. Diakonialaitos tulee antamaan
ja keräämään Dikonin toimintaan myös
materiaalista ja taloudellista tukea. 

Katulapsityö Dikonissa toi Diakonialaitoksen takaisin juurilleen Viipuriin 1990-luvulla

yllättävän lahjan. Ihminen, joka
”Heinäkuun lopussa 2017 saimme
maksoi meidän lapsille käynnin
haluisi jäädä tuntemattomaksi,
eita.
ukseen, jossa oli paljon huvilait
”Iloinen kaupunki”-huvituskesk
puriham
a,
keskuksen kahvilassa: pizz
Sen jälkeen meitä odotti ruoka
a.
laiset, ranskalaisperunat ja lims

”Meidän tytöt, Sascha ja Mascha, ovat tulleet Leningradin läänin parhaiksi
urheilijoiksi (omassa iässä). Erityisesti oli hyvä kuulla valmentajien sanoja,
että meidän lapsemme ovat hyviä ja myötätuntoisia sekä urheilussa, että
elämässä ja niihin aina voi luottaa.”

”Tietenkin, uudet, korjatut tilat vaativat pysyvän järjestyksen
pitoa. Mutta niin kuin hyvin tiedätte lapset eivät tykkää siivoamisesta. Me olemme keksineet kilpailun, jossa pääpalkintona
oli ”ruokailu johtajan kanssa”. Lapset ovat käyneet syömässä
johtajan kanssa Hesburgerissa. Lasten kertomana se oli erikoinen
ja lämmin aika.”

”Meidän Sergei voitti
joulukuussa ahkeralla
työllä
Leningradin läänin jud
o-kilpailun! Toivomme
,
että hänen urheilutuloks
et vaan parantuvat,
ja me jatkamme tukem
alla häntä siinä!”
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Katovuosien köyhäinavusta
versoi monimuotoista
palvelutoimintaa
vanhuksille ja vammaisille

Hartaushetki sairaalan osastolla.
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VIIPURIN Diakonissalaitoksen syntyä
edelsivät suuret katovuodet 1866–1868,
joiden seurauksena maassa elettiin joukkoköyhyyden aikaa. Ihmiset söivät nälkäänsä
puun kuorista ja juurista tekemäänsä
leipää ja Viipuriin vaelsi tautien vaivaamia kerjäläisiä sankoin joukoin. Suurten
kauppahuoneiden toimesta saatiin viljaa
ja rahaa, joilla ihmisiä voitiin auttaa.
Diakonissojen tehtävänä oli pitää huolta
köyhistä, hyljätyistä ja vaivaisista, vaikka
sairaanhoitoa pidettiinkin laitoksen alkuvuosina sen päätyönä.
Yksityisen tahon toteuttama vanhustenhuolto oli Suomessa 1800-luvulla vielä
melko uutta. Viipurin Diakonissalaitoksella
oli hoidettu vanhuksia lasten orpokartanon
lähellä olleessa talossa, mutta varsinainen
vanhusten osasto laitokselle perustettiin
vuonna 1875. Alkuaikana vanhuksia oli
sijoitettuna laitokselle vain muutamia,
myöhemmin kymmenkunta. Uudet tilat
vanhainkoti sai Emmaus-nimisenä vuonna
1926 Pikiruukintie 16:ssa sijaitsevasta huvilasta. Lahjoitusvaroin hankittu kaksikerroksinen rakennus sijaitsi kauniilla paikalla
meren rannalla, puiston ympäröimänä.
Huoneita oli 15 ja vanhainkotiin voitiin
ottaa kaksinkertainen määrä asukkaita
aiempaan nähden. 1930-luvulla, kun
tyttöjen vastaanottokoti Elimin tilat olivat
osoittautuneet sijainniltaan sopimattomiksi, tyttöjen vastaanottokoti siirrettiin
vanhainkoti Emmauksen tiloihin ja Emmauksen vanhukset puolestaan Diakonissalaitoksen naapurissa olleeseen, entisen
saksalaisen seurakunnan pappilaan. Ennen

asukkaiden vaihtamista molemmissa
rakennuksissa suoritettiin perinpohjaisia
korjauksia.
1870-luvulle ajoittui myös naisvankien
turvakodin toiminta Viipurin laitoksella.
Vapautettujen naisvankien parissa tehty
työ sai alkunsa Saksassa Theodor Fliednerin kiinnostuksesta vankilatyöhön jo vuonna 1825, jolloin hän ensimmäisen kerran
julisti vangeille evankeliumia Düsseldorfin
vankilassa. Tämän mallin mukaisesti perustettiin Viipurissa naisvankien turvakoti,
Hyvän Paimenen majatalo, johon sijoitettiin kahdeksan huollettavaa. Keskus toimi
Diakonissalaitoksella vain pari vuotta.
Keskustelu diakonian tehtäväkentän
laajentamisesta sairaanhoidon ulkopuolelle ja diakonissojen koulutuksesta johti
huoltosisarkoulutuskokeiluun 1930-luvulla. Viipurin laitoksen silloinen johtaja Otto
Korpijaakko osoitti asiaan suurta kiinnostusta ja vaikka hanke raukesi, kokeiltiin
huoltosisarhanketta Viipurin laitoksella
muutamia vuosia, vuoteen 1938 saakka.
Huoltosisaren tehtäväkenttä painottui
ruumiillisen ja henkisen avun tarpeeseen ja
siihen kuuluivat tohtori B.H. Päivänsalon
määrityksen mukaisesti muun muassa
”vuoteeseen sidotut ja parantumattomat
sairaat, yhteiskunnalle tarpeettomat henkisesti ja ruumiillisesti vajaakykyiset, jotka
olivat ihmisten vastuksena”.
Talvisodan seurauksena Viipurista
Karkkuun kulkenut evakkotaival vaikutti
myös Diakonissalaitoksen vanhainkotitoimintaan. Kun Karkusta ei löytynyt

tiloja vanhainkodille, jouduttiin vanhukset
siirtämään toisaalle. Osa sijoitettiin yksityiskoteihin, sairaimmat Hauholle Tourun
sairaalaan ja terveimmät siirtoväelle
tarkoitettuun huoltoon Hollolaan Laitialan
kartanoon.
Sodan jälkeen vuonna 1946 hankittiin
sisarten vanhainkotia varten Hollolan
pitäjästä Seppälä-niminen tila. Rakennuksessa, joka sijaitsi Vesijärven rannalla, oli
seitsemän huonetta. Lisäksi talossa oli
navetta, puuvaja, aitta ja kellari sekä kaksi
saunaa. Päärakennukseen saatiin vielä
lisähuoneita. Sisaret vastasivat vanhainkodin puutarhanhoidosta ja sen kasvitarha sekä kanala toivat myös helpotusta
laitoksen ruokatalouteen. Vanhainkoti sai
nimekseen Vähä-Seppälä.
Kun Vähä-Seppälän vanhainkotitoiminta jouduttiin lopettamaan vuonna 1970
paloturvallisuussyistä, oli uusi vanhainkotihanke Betel ollut jo pitkään vireillä.
Arkkitehti Hilkka Karisalon suunnittelema
seitsemänkerroksinen rakennus valmistui
sairaalarakennuksen vierestä puretun ns.
Siipi-puutalon paikalle 1964. Rahoitus
järjestyi jälleen kerran useiden tahojen
avustamana, joihin kuuluivat muun
muassa RAY, Hackmanien suku ja Lahden
kaupunki, joka takasi lainan.
Vanhainkoti Betelissä oli alkuvuosina
tilat 59 asukkaalle. Jokaisessa kerroksessa oli kaksi WC:tä, kylpyhuone, keittiö ja
seurusteluhuone sekä yhteinen puhelin.
Ruokasali oli toisessa kerroksessa. Myös
laitoksen johtajattaren ja johtajan asunnot
sijaitsivat vanhainkodin yhteydessä.

1963
Ali-Juhakkalan päivähuoltola ja Paavolan työkoti

1875
Vanhusten
osasto

1926

1946

Uusi
vanhainkoti
Emmaus

Sisarten
vanhainkoti
Vähä-Seppälä

1964
Vanhainkoti Betel
(myöhemmin
Betel-koti)

1992
Teemuntalon muistisairaiden
asumisyksikkö (Marie-koti)

1869
2.3.1869
Perustava
kokous Viipurissa

2019
1965
Vanhusten päiväkotitoiminta

1967

1978

2000

Erkonpuiston
eläkekoti

Mathildakoti

2016–2018
Tammipuiston
senioriasunnot

Launeen työkoti
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Vanhainkodin toiminta ja nimi muuttuivat
ajan kuluessa vanhuspalvelujen muutosten myötä ensin Diakoniasäätiön palvelukodiksi, sitten Palvelukoti Beteliksi ja
viimeisimpänä Betel-kodiksi.
Vuonna 1965 käynnistettiin vanhainkoti
Betelin yhteydessä uusi toimintamuoto, vanhusten päiväkotitoiminta. Aluksi
kokoonnuttiin neljä kertaa viikossa ja neljä
tuntia kerrallaan. Päiväkodin käytössä oli
kangaspuut ja ompelukoneita. Raaka-aineet saatiin lahjoituksina vaatetustehtailta
ja valmiit tuotteet myytiin myyjäisissä.
Päiväkotilaiset tekivät myös vierailuja
ja retkiä muun muassa Tukholmaan.
Toiminnan ylläpitäminen osoittautui pian
kuitenkin vaikeaksi osallistujien korkean
iän ja sairastavuuden vuoksi ja päiväkodin
toiminta päättyi 1970-luvulle tultaessa.
1960-luvulla Lahden Diakonissalaitos
aloitti uutena toimintamuotona myös kehitysvammaisten päivähuoltolatoiminnan.
Ali-Juhakkalan päivähuoltola oli suunnattu
kouluikäisille ja Paavolan työkoti tätä
vanhemmille kehitysvammaisille. Laitoksen tekemä yhteistyö kehitysvammaisten
henkilöiden omaisten ja laitoshuollon
edustajien kanssa sai aikaan myös Lahden
Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n
toiminnan käynnistymisen.
Ali-Juhakkalan rakennus ja tontti saatiin
vuokralle Lahden kaupungilta, kun kau-

pungin kasvatusneuvolan johtokunta oli
esittänyt kaupunginhallitukselle tarpeen
kehitysvammaisten päivähuoltolasta. Työ
menestyi ja toimintaa laajennettiin rakentamalla Ali-Juhakkalan naapuriin uusi
Launeen työkoti vuonna 1967. Vuosikymmen vaihteessa päivähuoltolassa oli 25
hoitopaikkaa ja työkodissa 30.
Toiminnan laajentumistarpeet 1970-luvun puoliväliin tultaessa ja tähän liittyen
hallinnollisten tehtävien lisääntyminen
johtivat siihen, että säätiön hallitus päätti
syyskuussa 1975 tarjota toimintoja yhteiskunnan hoidettavaksi. Ajankohtaan osui
myös laki kehitysvammaisten erityishuollosta, jolla ko. palvelu tuli perustettavien
erityishuoltopiirien järjestettäväksi.
Ali-Juhakkalan ja Launeen työkodin
toiminnat siirrettiin kuntainliitolle vuonna
1980, jolloin palvelun piirissä oli yhteensä
yli 90 kehitysvammaista. Vielä tämän
jälkeen säätiö vuokrasi Niemenkatu 75:ssä
sijainneet ja omistamansa suojatyökeskuksen tilat erityishuoltopiirille. Näistä tiloista
luovuttiin vuonna 2012, kun Lahden suojatyökeskustoiminta tiloissa loppui.
1970-luvun loppupuolella Veltheimin
talo, joka oli toiminut ensin sairaalana ja
myöhemmin oppilasasuntoina, sai väistyä
uuden vanhuksille ja diakoniaopistolle
suunnitellun rakennuksen tieltä. Seitsemän kerroksinen rakennus, joka sai nimen

Vanhusten vuokratalo, Erkonpuiston
eläkekoti, aloitti toimintansa vuonna 1978
ja siihen valmistui 56 asuntoa. 1990-luvun
puolivälistä alkaen nämä asunnot toimivat
inkeriläisten paluumuuttajien koteina, aina
vuoteen 2016 asti, jolloin tilat tarvittiin oppilaitoksen ja terveyspalvelujen käyttöön.
Erkonpuiston palvelukeskuksena tunnettu
vanhuspalvelujen kokonaisuus käsitti
90-luvun puolivälistä alkaen eläkekodin
lisäksi Palvelukoti Betelin ja Veljeskodin
toiminnot.
Lahden Diakonialaitoksen vanhuspalvelut
laajenivat edelleen, kun Kärpäsen kaupunginosassa sijaitseva, arkkitehti Pauli
Lindströmin suunnittelema, Teemuntalon
asuin- ja palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 1992. Ympärivuorokautisen
16-paikkaisen muistisairaiden asumispalveluyksikön lisäksi taloon valmistui
Raitiksi nimetyn sisäkadun varrelle 24
vuokra-asuntoa ikäihmisille ja myöhemmin
vielä Teemulan päiväkoti. Muistisairaiden yksikkö laajeni 10 paikalla jo vuonna
1995, kun kahden erillisen tilan -Koivun
ja Tähden -välille rakennettiin Tähdenlennoksi nimetty yhdyskäytävä asuntoineen.
Myöhemmin Marie-kotina tunnettu yksikkö oli aloittaessaan toimintaansa Suomen
ensimmäinen varsinainen muistisairaiden
hoivaan erikoistunut palvelukoti. Tee-

Dilan asukkaiden vuoden
2015 ulkoilupäivä, Rolla
Maraton järjestettiin toukokuun lopulla ja yhdessä matkattiin Erkonpuistosta Fellmanninpuistoon, jossa yhteinen
laulu- ja musiikkitapahtuma
retkitarjoiluineen.
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Betel-kodissa järjestettiin vuonna 2013 muun muassa kuvataideterapian projektina seinämaalausta.

muntalossa vanhusten ja päiväkotilasten
yhteisöllinen toiminta, joka on luonnollinen
osa arkea, on ollut alallaan uraauurtavaa ja
poikinut myös aihetta käsitelleen väitöskirjatutkimuksen, ”Sukupolvien kohtaamisia
lasten ja vanhusten yhteisessä palvelukeskuksessa” (Mikkola 2011).
Vuonna 2000 Diakonialaitoksella
käynnistettiin oppilaitoksen ja työelämän yhteistyöprojektina Mathilda-koti.
Sibeliuksenkatu 6 C:ssä sijaitsevia tiloja oli
vapautunut, kun Lahden kaupunki vähensi
laitospaikkoja ja luopui Diakonialaitokselta
vuokraamistaan tiloista. Samanaikaisesti
tehostetun palveluasumisen tarve Lahdessa kasvoi. Kolmeen kerrokseen remontoitiin uusi asumisyksikkö, jossa oli 29
paikkaa vanhuksille. Palvelusta solmittiin
aluksi ostopalvelusopimus Lahden kaupungin kanssa.
Vanhuspalvelujen vähittäinen raken-

nemuutos pitkäaikaisesta laitoshoidosta
kohti kevyempiä palveluratkaisuja kasvatti
avo- ja välimuotoisten palvelujen tarvetta
1990-luvulta alkaen. Diakonilaitos vastasi
tähän tarpeeseen lisäämällä kotihoidon
ja tehostetun palveluasumisen tarjontaa
lahtelaisille ikäihmisille. 2000-luvun alkupuolelle ajoittui myös Lahden kaupungin
vanhuspalvelujen hankintastrategian
muutos, joka käynnisti kilpailutuksiin
perustuvan ostopalvelutoiminnan. Tämä
kehitys on jatkunut ja voimistunut koko
2010-luvun ajan.
Lisääntynyt palvelujen tarjonta ja kilpailu sekä erityisesti osin kansainvälisten,
suuryritysten tulo markkinoille on muuttanut voimakkaasti vanhuspalvelujen toimintaympäristöä. Myös väestön ikääntymisen
mukanaan tuoma palvelutarpeiden kasvu,
johon yhteiskunta ei kaikilta osin kykene
vastaamaan aiempien vuosien tapaan, on

haastanut Diakonialaitoksen uudistamaan
palvelutarjontaansa. Näihin palvelutarpeisiin on kehitetty viime vuosina muun muassa lyhytaikaishoitoa omaishoidettaville
ja vuonna 2016 aloitettu Tammipuiston
senioriasuntotoiminta, joka mahdollistaa
turvallisen ja yhteisöllisen asumisen sitä
tarvitseville ikäihmisille.
Diakonialaitoksen toiminta vanhusten ja vammaisten hyväksi on ollut osa
suomalaisen sosiaalihuollon, ja erityisesti
vanhustyön ja vanhustenhuollon, muutoksen historiaa. Vaivais- ja köyhäinhoidon
aikakaudella, 1870-luvulla muutaman
vanhuksen huolenpidosta käynnistynyt
toiminta on kehittynyt Diakonialaitoksella
150-vuoden kuluessa askel askeleelta
vanhuspalveluksi, jossa kokonaisvaltaista
apua tarjotaan yksilöllisesti vanhenevien
ihmisten erilaisiin tarpeisiin kunkin aikakauden edellytysten mukaisesti. 
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Katovuosien köyhäinavusta versoi monimuotoista palvelutoimintaa vanhuksille ja vammaisille

Johtajatar Siviä Saarisen 60-vuotisjuhla

vuonna 1941.

Kesäisen luonnon rauhassa.

Sisar Tyyne Kemppainen silmäosaston
potilaiden kanssa.

Börje sisarten keskellä.
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Katovuosien köyhäinavusta versoi monimuotoista palvelutoimintaa vanhuksille ja vammaisille

lutarjontaa ikäihmisille,
Dilan Kotihoito tuottaa monipuolista palve
ja turvapalveluja ja siivoamista.
kotiin hoivaa ja sairaanhoitoa, ateria-

Vanhainkodin valoisa johtajatar

Elsa Sariola.

Kuvassa vasemmalta Sotain
validien Veljesliiton Lahden
piirin toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen, pal
velujohtaja Maria Borg, rov
ast
i Anja Maasalo
Heinolan seurakunnasta ja
Sotainvalidien Veljesliiton
Lah
den piirin puheenjohtaja Pertti Löfgren Veljesl
iiton alueellisessa 75-vuotisj
uhlassa 2015.

47

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo:

Diakonian
tulevaisuuden suuntia
Diakonian ydin on hädänalaisten ihmisten
auttaminen. Avun tarpeet ja auttamisen
muodot muuttuvat ajan mukana. Diakonia
onnistuu tai epäonnistuu lunastamaan
paikkansa tulevaisuuden yhteiskunnassa sen
mukaan, miten herkästi ja nopeasti se kykenee reagoimaan avun tarpeiden ja auttamisen muotojen muutokseen. Tämä pätee yhtä
lailla laitos- kuin seurakuntadiakoniaan.
Uusien hädän muotojen tunnistaminen,
uudet auttamismuodot ja rahoitus niiden
käyttämiseen eivät yksin turvaa diakonian
tulevaisuutta. Hädänalaisten ihmisten
auttamisella on diakoniassa myös hengellinen sisältö, joka erottaa sen paitsi
voittoa tavoittelevista myös muista voittoa
tavoittelemattomista toimijoista. Diakonian
omaleimaisuus piilee siinä, että se toteuttaa
nimenomaan kristillistä lähimmäisenrakkautta.
Hyvinvointivaltion kultaisina vuosikymmeniä 1970- ja 1980-luvulla seurakuntadiakonia taantui, kun kuntien ja valtion
hyvinvointipalvelut ja tulonsiirrot tekivät
osan perinteisestä diakonian avusta tarpeettomaksi. 1990-luku oli diakonian uuden
tulemisen vuosikymmen. Taantuva hyvinvointivaltio jätti ammottavia aukkoja, joita
diakonia täytti kehittämällä uusia toimintamuotoja. Syntyi muun muassa ruokapankkeja ja velkaneuvontaa.
Uusi vuosituhat on ollut haastavampi.
Kirkon talouden heikentyminen vaikeutti
seurakuntadiakonian mahdollisuuksia reagoida vuoden 2008 talouskriisin synnyttämiin tarpeisiin. Laitosdiakonia on kamppail-
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lut sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoiden
murroksessa.
Diakonialiike sai alkunsa tiedosta ja
opista eli koulutuksesta. Saksassa syntynyt kipinä kantoi Pohjois-Eurooppaan
ja synnytti tänne muun muassa sairaanhoitajien koulutuksen. Näihin päiviin asti
koulutus on auttanut diakonian ammattilaisia tunnistamaan uusia avun tarpeita ja
kehittämään menetelmiä niihin reagoimiseen.
Diakoniakoulutukselle oli tärkeä askel
päästä mukaan ammattikorkeakoulu eli
amk-uudistukseen vuonna 1996. Diakin
perustamisen seurauksena opistotasoinen
koulutus nousi ammattikorkeakoulutasolle. Tuolloin Suomessa ja aivan erityisesti
Lahden Diakoniasäätiössä tehtiin vakavia
yrityksiä diakoniatieteen luomiseksi. Pyrkimykset eivät kantaneet siihen asti, että
diakoniasta olisi tullut oppiala yliopistoihin.
Tutkitun tiedon merkitys korostuu
tulevaisuuden auttamistyössä. Myös diakoniassa vaaditaan näyttöön perustuvaa
arviointia siitä, miten laadukasta auttamistyö on. Tämä edellyttää muun muassa
rekisteritietojen keräämistä ja analysointia. Toteutustavasta riippumatta sote-uudistus avaa uusia mahdollisuuksia niille
toimijoille, jotka kykenevät osoittamaan
palveluidensa kustannusvaikuttavuuden.
Tämäkin korostaa yliopistokoulutuksen
tarvetta diakonia-alalla.
Ammattikorkeakouluna Diak ei ole voinut tarjota riittävää taloudellista tukea ja

tutkimusympäristöä diakonian tutkimukselle. Itä-Suomen yliopistossa diakonian
tutkimuksella ja opetuksella on vahva jalansija, vaikka diakonia ei näy oppiaineiden
tai kurssien nimissä. Ammattikorkeakoulut
ovat sinnikkäästi yrittäneet rakentaa päällekkäistä ammatillista koulutusjärjestelmää yliopistokoulutuksen rinnalle. Ikään
kuin maisteritutkintoa vastaava ylempi
amk-tutkinto ei ole kuitenkaan löytänyt
paikkaansa sen paremmin koulutusjärjestelmässä kuin työelämässäkään. Erityisesti
merkille pantavaa on se, ettei sosiaalityössä vieläkään hyväksytä sosionomi- tai
sosionomi ymk-tutkintoa sosiaalityöntekijän pätevyydeksi. Tutkinto ei ole löytänyt
paikkaansa kirkossakaan.
Ammattikorkeakoulut ovat tienhaarassa, kun yliopistot ovat alkaneet
hankkimaan niitä omistukseensa. Tulevaisuudessa on täysin mahdollista, että
ammattikorkeakoulut alkavat tuottaa
kanditutkintoja ja yliopistot keskittyä
maisteri- ja tutkijakoulutukseen. Tämä
voisi avata mahdollisuuden diakonian
yliopistokoulutukselle.
Naapurimaat Ruotsi ja Norja tarjoavat
kaksi erilaista etenemissuuntaa. Ruotsissa seurakuntien diakoniakoulutukseen
hakeutuvilla on oltava korkeakoulu- tai
yliopistotutkinto karitatiiviselta alalta, esimerkiksi terveydenhoidosta, sosiaalialalta
tai psykologiasta. Tämän jälkeen kirkko
järjestää diakonia-alan oppilaitoksissa
ehdokkaille vuoden mittaisen koulutuksen. Mallin etuna on se, että kirkko

saa käyttöönsä monipuolista osaamista
diakonian eri tehtäviin. Haittapuolena
on se, että kirkko joutuu itse maksamaan
diakoniakoulutuksen. Tosin Suomessakin
kirkkohallitus tukee jo nyt diakonia-alan
koulutusta Diakissa.
Norjassa diakoniakoulutus on maisteritason tutkinto (myös alempitasoista
koulutusta on). Diakonian maisterit ovat
samalla viivalla teologian maistereiden
kanssa. Malli on antanut mahdollisuuden
kehittää myös diakonian tutkimusta ja
vahvistaa diakonian asemaa itsenäisenä
tieteenä.
Norjan mallia olisi mahdollista kokeilla
Suomessa perustamalla diakonia-alan
maisteriohjelma, joka sisältäisi teologisia ja yhteiskunnallisia, ennen muuta
sosiaalialojen, aineita. Yliopistojen
koulutusrakenteet ovat nykyisin joustavia
eli maisteriohjelmaan voi hyvin sisältyä eri
tiedekuntien opetusta. Kun raja-aidat ovat
kaatumassa myös ammattikorkeakoulujen
suuntaan, voisi osan maisteriohjelman
opinnoista suorittaa ammattikorkeakoulussa. Kehitystä nopeuttaisi, jos ennen
muuta evankelisluterilainen kirkko mutta
myös muut kristilliset kirkot, diakonialaitokset ja kristilliset järjestöt ilmaisisivat
tarpeensa ja tukensa maisteriohjelmalle.
Tärkeä osa diakonian opetusta koulutustasosta riippumatta koskee kristillistä
lähimmäisenrakkautta. Sen ymmärryksen
lisääminen ja syventäminen ovat välttämättömiä diakonian tulevaisuuden
turvaamiselle. 
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Lahden Diakonialaitos
1869–2019
Vuoden 1951 uudet
sisaroppilaat.

Lahden Vuorikadun ja Tapionkadun (nyk

. Sibeliuskatu) kulma.

Pohjoismainen sisarkokous Viipurissa 1938.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Perustava kokous Viipurissa
2.3.1869.
Senaatti vahvisti laitoksen säännöt
25.5.1869.
Viipurin Diakonissalaitos vihittiin
29.9.1869.
Ensimmäinen diakonissaoppilas
1870.
Ensimmäinen Suomessa vihitty diakonissa Mathilda Hoffman 1.9.1872.
Ensimmäinen sisar seurakuntatyöhön 1896.
Silmäsairaala 1902.
Professori G.J. Strömborgin silmäklinikka 1905.
Ensimmäinen johtaja, pastori Uno Birger Nordström (myöh. Nortia) 1911.
Sairaalarakennus Viipuriin 1931.
Sisar Hildi Hallberg lähetystyöhön
Intiaan 1927.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evakkotaival alkaa Viipurista
1.12.1939.
Pommitus hävitti osan laitosta
14.2.1940.
Päätös siirtyä Lahteen 9.7.1940.
Ensimmäinen silmäpotilas Lahdessa
23.9.1940.
Ensimmäinen sisarvihkimys
Lahdessa 1941.
Sisarkoti Vuorikadun tontille 1945.
Sairaalarakennus Lahteen 1950.
Vajaamielisten päivähoitotoiminta
1963.
Vanhainkoti- ja juhlasalirakennus
Betel 1964.
Lahden diakonissakoululle 1964
lupa sairaanhoitajakoulutuksen
aloittamisesta.
Silmälääkäri prof. Signe Löfgren eläkkeelle 38 työvuoden jälkeen 1967.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sairaalatoiminnan 100-vuotistaival
päättyi 1972.
Tutkimuslaitos, röntgen
ja laboratorio 1972.
Vuokratalo ja opistorakennus 1978.
Fysikaalinen hoitolaitos 1978.
Sotainvalidien sairaskoti 1985.
Teemuntalo 1.4.1992.
Ammattikorkeakouluopetus
10.8.1992.
Kotihoitopalvelutoiminta 6.3.1995.
Vakinainen ammattikorkeakoulu
(LAMK) aloitti 1.8.1996.
Palvelukoti Betelin peruskorjaus
1997.
Diakonialaitoksen Lääkäriasema Dila
aloitti 1.2.1997.
Diakonialaitoksen Silmäklinikka
aloitti 12.5.1997.

kennus valmistui 1950.

Lahden Diakonialaitoksen uusi sairaalara

Lahden Diakonialaitoksen johtokunta vuon

na 1960.

Diakoni Tiina Hämäläinen, pastori Petri Kortelahti ja diakoni
Kai Ernvall jakamassa ehtoollista Dilan palvelukotien vieraille,
asukkaille ja henkilökunnalle vuonna 2011.

Kurssi 52 neuvolaharjoittelussa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viipurin katulasten huoltokoti Dikonin
työ käynnistyi Viipurissa 3.6.1997.
Löydä Timantit -toiminta 1998.
Sairaalatoiminta päättyi Diakonialaitoksella 31.12.1998.
Diakonia-ammattikorkeakoulun
(Diak) Lahden yksikkö aloitti
1.8.1999.
Lahden diakonian instituutti laitoksen
omaksi koulutusyksiköksi 1.8.1999.
Päärakennuksen (entinen sairaalarakennus) peruskorjaus 1999.
Mathilda-koti 1.1.2000.
Vuokratalon peruskorjaus 2001.
Päiväkoti Teemula 1.8.2001.
Ahvenistonkatu 2 hankittiin 2003.
Lääkäriasema myytiin Mehiläinen
Oy:lle 1.12.2005.
Ahvenistonkatu 2:n peruskorjaus
2006.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diakonia-ammattikorkeakoulu loppui
Lahdessa 2006.
Särö-vapaahetoistoiminta lapsiperheiden tueksi alkoi 2009.
Dikoni Inkerin kirkolle 1.1.2010.
Hackman-sali valmistui 2010.
Säätiön ensimmäinen naisjohtaja
TTM Tiina Mäkelä 1.6.2012.
VauvanTaika-toiminta masennusriskissä oleville odottaville äideille
vuodesta 2012.
Tammipuiston ulkoilu- ja virkistyslaue
sekä päiväkoti Teemulan piha-alueen
uudistaminen 2016.
Fysioterapian peruskorjaus ja Mariekodin korjausremontti 2016.
Mentoritoiminta syrjäytymisvaarassa
oleville nuorille alkoi 2016.
Tammipuiston ensimmäiset senioriasunnot 2016.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dilakortteli-toiminta alueen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi vuodesta 2017.
Toisen asteen koulutuksen fuusio
Suomen Diakoniaopisto Oy:ksi 2017.
Sotainvalidien Veljeskodin toiminta
loppui 2017.
Betel-kodin peruskorjaus 2018.
Fysioterapiapalvelujen myynti Fysios
Oy:lle 2018.
Ravitsemuspalvelujen myynti Juvenes
Oy:lle 2018.
Päärakennuksen kerrosten 1–5 peruskorjaus Mehiläisen lääkärikeskukselle
2018.
KotiKummit-toiminta yksinäisille
ikäihmisille vuodesta 2018.
Tuettu vapaaehtoistoiminta vuodesta
2018.
Lahtelaisten nuorten työelämäpolkujen kehittäminen vuodesta 2019.
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Tule mukaan tekemään
kanssamme hyvää!
LAHDEN Diakonialaitoksen perustamisesta tulee
kuluneeksi tänä vuonna 150 vuotta. Laitoksen
juuret ulottuvat Viipuriin, vuosien 1866–1868
suurten katovuosien jälkeiseen aikaan. Hätä
herätti viipurilaisten myötätunnon ja Hackmanien suvun toimesta ja lahjoittamien varojen
turvin perustettiin Diakonissalaitos Viipuriin.
Perustavassa kokouksessa 2.3.1869 toiminnan
tarkoitukseksi määritettiin avuttomien sairaiden
hoitaminen, turvattomien lasten kasvattaminen
ja sairaanhoitajattarien valmistus.
Vuosikymmenien kuluessa ihmisten avun tarve

ei ole vähentynyt, mutta auttamisen muodot ovat
muuttuneet kunkin yhteiskunnallisen tilanteen
mukaan. Toimintamme ydin on kuitenkin edelleen
siinä työssä, jonka laitoksen ensimmäinen johtajatar Sisar Amalie viitoitti kulkiessaan Viipurin
kaduilla 150 vuotta sitten, etsien hädässä olevia
ja antaen apua lähimmäisille. Tänäkin päivänä
haluamme pitää huolta erityisesti niistä ihmisistä, jotka uhkaavat jäädä vaille osallisuutta,
mahdollisuuksia ja tarvitsemaansa tukea. Näihin
tarpeisiin kehitämme ja käynnistämme uusia auttamistyön muotoja myös juhlavuonna 2019.

Lisää tietoa diakoniatyöstämme saat osoitteesta
www.dila.fi/diakonia ja www.dila.fi/lahjoita
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