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Mikkelin hiippakunnan seurakunnille 

 

Suomea on kohdannut ennen näkemätön lähimmäisestä välittämisen aalto. Euroop-
paan pyrkivien pakolaisten ahdinko on herättänyt auttamisen halun. Vaatteita ja tava-
roita kerätään, rahaa lahjoitetaan, jopa kotien ovet avataan suojaa tarvitseville. Tämä 
kaikki on osoitus lähimmäisenrakkaudesta.  

Kristillisen etiikan mukaan kaikkia hädässä ja avun tarpeessa olevia on autettava, ovat 
he sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia, kristittyjä tai muulla tavoin uskovia. Meillä on 
siihen myös varaa. Tärkeintä on oma asennoitumisemme ja halumme auttaa. Kyse on 
toisen asemaan asettumisesta. Jeesuksen sanoin: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten te-
kevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12). 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa on ensisijainen vastuu maa-
hanmuuttoviranomaisilla. Ne toimivat yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. 
Seurakunnat voivat omilla resursseillaan tukea tätä toimintaa. Erityisesti ne seurakun-
nat, joiden alueella toimii vastaanottokeskus, voivat olla yhteydessä niihin ja tarjota 
yhteistyötä.  

Rohkaisen seurakuntia aktiivisuuteen. Seurakunnat voivat tarjota turvapaikanhakijoille 
konkreettista apua, henkistä ja hengellistä tukea sekä  harrastetoimintaa. Käyttökelpoi-
sia tiloja, esimerkiksi leirikeskuksia, voidaan harkita annettavaksi majoitustoimintaan 
yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa.  

Tulijoiden joukossa on eri uskontokuntien edustajia. Seurakuntien edustajat voivat 
edistää heidän uskonnonvapautensa toteutumista. Seurakuntien palveluksessa on maa-
hanmuuttajatyön ja kansainvälisen työn ammattilaisia, jotka voivat antaa tukeaan sekä 
pakolaisille että vastaanottokeskusten henkilökunnalle.  

Seurakunnilla on kokemusta avustustoiminnasta. Tärkeää on kuitenkin ensin selvittää, 
millaista apua missäkin tarvitaan. Vääränlainen apu väärässä paikassa aiheuttaa vain 
turhaa lisätyötä. On tarpeen toimia nopeasti, mutta suunnitellusti. Parhaillaan on käyn-
nissä niin Kirkon ulkomaanavun kuin Kirkkopalvelujen organisoimat keräykset, joihin 
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seurakunnat voivat osallistua. Kolehtien keräämistä hädänalaisten auttamiseksi on 
hyvä pohtia. Myös vapaaehtoistyön koordinoinnissa seurakunnilla on ammattitaitoa. 

Ystävällisyys ja lämmin suhtautuminen eivät maksa mitään. Seurakunnissa voidaan 
kannustaa ihmisiä ottamaan yhteyttä turvapaikanhakijoihin. Heitä voi kutsua vaikka 
pelaamaan jalkapalloa tai laittamaan ruokaa yhdessä. 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten aiheuttama yhteiskunnallinen murros on sekä 
kansallisella että eurooppalaisella tasolla ehkä suurempi kuin nyt ymmärrämme. Pako-
laiset etsivät ihmisarvoista elämää ja lapsilleen turvallista kasvupaikkaa. Avun tarve tu-
lee kestämään pitkään. Siksi toivon, ettei auttamisen halu laannu. Lähimmäisestä välit-
tämisen aallon on kannettava pitkälle.  

Kiitän kaikkia työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka kantavat vastuuta lähimmäisen hy-
västä. Jeesus sanoi: ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä vel-
jistäni, sen te olette tehneet minulle'.” (Matt. 25:40). 

Seurakunnat voivat tarvittaessa olla yhteydessä kansainvälisen työn hiippakuntasihtee-
riin Ilkka Hakalaan tai diakonian hiippakuntasihteeriin Ulla-Maija Harjuun.  

Jumala työtänne siunatkoon! 
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