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”Unelmoimme palvelusta joka muuttaa Suomen”. Tämä näkylauseke on ollut ViaDia-liikkeen
matkassa jo useamman vuoden. Vuoden 2017 jälkeen voimme todeta, että näinkin laaja-alainen
näkylauseke on ollut tarpeen ja ohjannut kulkuamme kuin majakan valo. Tänään olemme aidosti valtakunnallinen vaikuttaja Suomessa. ViaDia-liikkeen vaikutus ulottuu niin tuhansien
ruoka-aputyön asiakkaiden saamasta avusta yksittäiseen asiakkaaseen Hämeenlinnan vankilassa.
Toimintavuosi oli ViaDia ry:n kahdeksaskymmenesensimmäinen (81.) vuosi. ViaDia ry on perustettu 20.1.1936 (Kristillinen raittiusliitto r.y. nimellä) ja saanut ViaDia-nimen vuonna 2007. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä taustayhteisönä toimivan Suomen Vapaakirkon diakoniatyön
kanssa. Toimintavuonna perustettiin kolme uutta paikallisyhdistystä, jotka olivat: ViaDia Outokumpu ry, ViaDia Suolahti ry ja ViaDia Kyrönmaa ry. Vuoden 2017 aikana ViaDia Juuka ry lakkautettiin. Vuoden lopussa oli 32 ViaDia-paikallisyhdistystä.
ViaDia-liikkeen kasvu jatkui edelleen vankan historiallisen pohjan turvin vakiintuneessa tilanteessa ja paikallisyhdistyksien rooli kolmannen sektorin toimijoina eri paikkakunnilla vahvistui.
ViaDia ry:lle haettu ViaDia Duuni IV -hanke käynnistyi vuoden 2017 syksyllä STEAlta saadun
hankeavustuksen turvin. STEAn myönteiset päätökset joulukuussa ja STM-avustus ruoka-aputyöhön auttavat ViaDia-liikettä kulkemaan tulevaisuudessakin unelmaa kohti. Toimintavuosi oli
ensimmäinen kokonainen vuosi jolloin ViaDia ry:n toimisto oli Tampereella ja toimintavuoden
aikana sääntömääräiseksi kotipaikaksi vahvistui Tampere.

ViaDia ry toimii työalojen kautta. Vuonna 2017 työaloina olivat seuraavat:

Ruoka-aputyö
Monet ViaDia-paikallisyhdistykset tarjoavat ruoka-apua vähävaraisille, kuten työttömille, opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsiperheille. Ruoka-aputyömme periaatteiden mukaisesti kaikki jaettava ruoka on ilmaista ja vastikkeetonta. Ruoka-aputyön yhdyshenkilönä toimii Kristian Vilkman
ja hänen työparinaan Pentti Laamanen.

Vanhustyö
Tunnuslauseemme "Kaiken ikää samalla tiellä" haastaa meitä vanhustyöhön, jossa ikääntyneet
saavat oikea-aikaista ja omista tarpeistaan lähtevää apua ja tukea sekä rinnalla kulkemista. Vanhustyötä tehdään kaikkialla. Ennen kaikkea se on läsnäolemista vanhemman ihmisen kanssa.
Vanhustyön yhdyshenkilönä toimii Teija Nuutinen Joensuusta
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ViaDia-torit
ViaDia-torit ovat trendikkäitä kierrätystavaratoreja, joiden yhteydessä voi toimia myös ViaDia
Café. Tarjoamme valmennusjaksoja työelämään ensimmäistä kertaa pyrkiville tai työelämään
palaaville nuorille, työttömille ja maahanmuuttajille. ViaDia-toreilla tavoitteenamme on turvallinen, avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa me kaikki olemme yhtä arvokkaita. ViaDia-torin yhdyshenkilönä toimii Jappe Vilponen Järvenpäästä.

Vankila- ja kriminaalityö
Vapaakirkollinen diakoniatyö haluaa tukea kaikkia rangaistusseuraamuksen alaisia sekä heidän
läheisiään. Vapaaseurakunnissa on pitkät perinteet kristilliselle vankilatyölle. Vankila- ja kriminaalityö vie toivon ja armon sanomaa myös sinne, missä sitä inhimillisesti katsottuna on vähän.
Vankila- ja kriminaalityön yhdyshenkilönä toimii Pekka Matilainen ja hänen työparinaan Heli
Karjunen.

Monikulttuurinen työ
Monikulttuurisen työmme ydin on kaksisuuntaisessa kotoutumisessa ja rinnalla kulkemisessa.
Tarjoamme paikkakuntakohtaisesti erilaista vapaa-ajantoimintaa, työllisyyspoliittisia palveluja ja
mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen ja harjoitteluun arjessa.
Monikulttuurisen työn yhdyshenkilöä ei ollut vuonna 2017. Kirsti Kurki Joensuusta on lupautunut tulevan yhdyshenkilön työpariksi.

Päihdetyö
Päihdetyössä tuetaan ViaDia-paikallisyhdistysten ja paikallisseurakuntien päihdetyöhän liittyviä
tarpeita ja tarvittaessa tuetaan paikallista toimintaa päihdetyön koulutuksilla. ViaDia ry:n verkkosivuille kootaan päihdetyöhön liittyvää materiaalia internetlinkkien muodossa. Päihdetyötä
on päätetty vahvistaa tietylle alueelle haettavalla päihdetyön projektilla, jonka hyvät käytännöt
pyritään leivittämään koko ViaDia-kenttään. Päihdetyön yhdyshenkilö on Pekka Leväniemi ja
hänen työparinaan toimii Heli Karjunen.
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Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen

Palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella

ViaDia ry:n strategiana vuosille 2017 - 2018 on kahdeksan painopistealuetta:
1. Valtakunnallisen ViaDia verkoston kehittäminen ja tarvittaessa uusien paikallisyhdistysten
perustaminen osaksi seurakunnan toimintaa
2. Vankilatyön kehittäminen ja ajanmukaistaminen
3. Koulutus:
- Suomen teologisessa opistossa toteutettavien diakoniatyönopintojen (diakoniatyön perusopinnot ja diakoniapastoreiksi suuntautuvien erikoistumisopinnot) kehittäminen yhteistyössä Suomen teologisen opiston kanssa
- Alueellisten koulutustapahtumien sisältöjen kehittäminen diakoniatyön vapaaehtoisille
4. Diakoniaviikon vakiinnuttaminen Suomen Vapaakirkkoon
5. Vanhustyö toiminnan vakiinnuttaminen Suomen Vapaakirkossa. Vanhustyön aluevastuuhenkilö- sekä ViaDia-koti -toimintamallin kehittäminen.
6. Matalankynnyksen talousohjauksesta työväline vapaaseurakuntien diakoniatyöhön
7. Vahvistetaan ViaDia ry:n rakenteita ja lisätään resursseja
8. Monikulttuurisen-työn mahdollistaminen
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Hallinto
Yhdistyksen toimintaa johti hallitus, johon kuuluivat: puheenjohtaja Antti Kautto (Savonlinna),
Teija Nuutinen (Joensuu), Heli Karjunen (Lahti), Pekka Matilainen (Tampere) ja Pekka Leväniemi
(Toijala). Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Kristian Vilkman (Hämeenlinna). Lähimmäistyöryhmän jäsen Jappe Vilponen (Järvenpää) osallistui hallitustyöskentelyyn. Hallitus on
hyvä sekoitus intohimoista kutsumustyötä sekä laajaa ammatillista osaamista auttamisen eri
osa-alueilta. Virallisiin kokouksiin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella pe 30.6. ja syyskokous Tampereella la 11.11. ViaDia
ry:ssä päättyi sääntömuutosprosessi, jossa ViaDia ry:n sääntömääräiseksi kotipaikaksi tuli Tampere.
Vuoden 2017 lopussa ViaDia ry:n jäsenmäärä oli 110 jäsenjärjestöä, joista 75 seurakuntia, 34
järjestötoimijaa ja yksi kirkkokunta. Kannatusjäseniä ViaDia ry:llä oli vuoden 2017 lopussa 46.

Kuvassa vuoden 2017 paikallisyhdistyskyselyn tuloksia (N = 20)
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ViaDia paikallisyhdistykset vuonna 2017

ViaDia Asikkala ry

ViaDia Pieksämäki ry

ViaDia Espoo ry

ViaDia Pirkanmaa ry

ViaDia Heinola ry

ViaDia Pohjois-Savo ry

ViaDia Helsinki ry

ViaDia Raahe ry

ViaDia Hämeenlinna ry

ViaDia Saarijärvi ry

ViaDia Härmänmaa ry

ViaDia Sastamala ry

ViaDia Itä-Päijänne ry

ViaDia Savonlinna ry

ViaDia Joensuu ry

ViaDia Seinäjoki ry

ViaDia Jyväskylä ry

ViaDia Suolahti ry

ViaDia Järvenpää ry

ViaDia Tornio ry

ViaDia Kitee ry

ViaDia Turku ry

ViaDia Kyrönmaa ry

ViaDia Uusikaupunki ry

ViaDia Lahti ry

ViaDia Vaasa ry

ViaDia Lappeenranta ry

ViaDia Viitasaari ry

ViaDia Länsi-Uusimaa ry
ViaDia Mikkeli ry
ViaDia Oulu ry
ViaDia Outokumpu ry

ViaDia Suolahti ry perustettiin vuonna 2017
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Lähimmäistyön päivät pidettiin maaliskuussa Kiponniemessä ja ViaDia-päivä Tampereella Tampereen vapaakirkkoseurakunnassa. ViaDia-päivässä vieraili Takuusäätiö, kansainvälisen Siniristiliikkeen pääsihteeri Anne Babb, Yhdessä katettu -hankkeen Henna Kärki Järvenpäästä ja evankelista Maija Haikonen Hämeenlinnasta. ViaDia ry osallistui Suomen Vapaakirkon kesäjuhlille osastollaan ja palvelutempauksella, jossa tarjottiin ilmaisia parturipalveluja sekä sähköä kännyköiden lataukseen. Kesäjuhlilla järjestettiin ensimmäistä kertaa erityisryhmien tapaaminen kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Vuoden aikana järjestökenttää palveltiin eri työalojen koulutus- ja neuvottelu tapaamisilla kuten ruoka-aputyön koulutus ja some-palveluiden neuvonta.
ViaDia ry:n toiminnanjohtaja ja evankelista Maija Haikonen vierailivat seurakunnissa sekä eri
paikkakunnilla. Mukana matkoilla oli muita ViaDia ry:n toimiston henkilökuntaa.

Vuoden 2017 aikana ViaDia ry perusti sähköisen uutiskirjeen. Uutiskirjettä käytettään yleiseen
tiedottamiseen ViaDia-liikkeen ajankohtaisista tapahtumista, päätöksistä ja muista kuulumisista.
Media-assistentti Ida Erkkilä vastasi sosiaalisen median päivittämisestä ja uutiskirjeen koostamisesta. ViaDia ry:n tiedotus on hoidettu pääasiassa internet-sivujen (www.viadia.fi), Facebookin,
Twitterin, Instagramin, uutiskirjeen, Suomen Viikkolehden, kenttäpostin, sekä erillisten esitteiden ja eri paikkakunnilla annettujen info-tilaisuuksien avulla. ViaDia ry:n Facebook-sivujen tykkääjien määrä on noussut jatkuvasti ja tuhannen tykkääjän raja meni rikki. ViaDia-liike on ollut
esillä useissa eri paikallismedioissa.

Vuotta 2017 värittivät useat eri hankehakemukset ja yhteistyön syventyminen eri järjestöjen
kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä ESR-rahoitteinen RISE-Varikko -hanke ja
Paikka Auki STEA hankkeet jatkuivat. ViaDia ry sai myöntävät päätökset STEAlta RISE-Varikko –
hankeen omarahoitusosuuteen ja Aluekoordinaatio hankkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö
myönsi ruoka-aputyölle avustusta vuoden 2017 päätöksellä. Tämä avustus käytetään ViaDialiikkeessä vuoden 2018 aikana. Duuni-hankkeet ovat olleet menestys ja niistä on ollut huomattava hyöty ja ilo niin nuorille, kuin keskustoimiston työlle. ViaDia Duuni IV aloitti syksyllä Ville
Lahtinen. ViaDia-paikallisyhdistyksillä oli vuoden aikana menossa useita eri hankkeita. Hämeenlinnan vankila tilasi ViaDia ry:ltä Kristillisen kuntoutusosaston naisvangeille. Tätä Kriku-osastoa
pilotoitiin maaliskuusta alkaen. Jaana Kekkonen työskentelin osaston ohjaajana.

Yhteistyötä vahvistettiin erityisesti Sininauhaliiton kanssa. ViaDia ry:n toiminnanjohtaja Kristian
Vilkman jatkoi Sininauhaliiton hallituksen jäsenenä. Vakaa yhteistyö PFF ry:n kanssa jatkui. Kuntien sosiaalityöhön on onnistuttu solmimaan yhteistyökuvioita eri paikkakunnilla. ViaDia ry:n
liittyi Ruoka-apu yhdistysten liittoon.
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Suomen Vapaakirkko ja ViaDia ry jatkoivat EU-ruoka-apuohjelman kumppanuusorganisaatioina.
Ohjelman mukainen jakeluvuosi toteutui vuoden aikana hyvin. EU-ruoka-apukoulutus pidettiin
keväällä Kiponniemessä. EU-ruoka-apua jaettiin 64 jakopisteessä yhteensä 247.352,220 kilogrammaa. EU-ruoka-avun arvioitu määrä kaikesta jaettavasta ruoasta 37,4% (tiedossa olleista
jakajista). Tämän lisäksi on jaettua koulujen ylijäämäruokaa, kaupan hävikkiruokaa ja lämpimiä
aterioita. Ruoka-aputyön ruokamäärien mittaaminen on erittäin haasteellista.

YTL Teija Nuutinen jatkoi tehtäväänsä vanhustyön yhdyshenkilönä. Vuoden 2016 tavoite vanhustyön alueverkoston perustamisesta Suomen vapaaseurakuntiin ja ViaDia -paikallisyhdistyksiin toteutui. Vuonna 2017 alueverkostoon kuului n. 25 jäsentä Savo-Karjalan, Uusimaan, LänsiSuomen, Hämeen ja Keski-Suomen alueilta. Verkosto järjesti vanhustyön tapaamisen ja koulutuksen keväällä Kiponniemessä ja syksyllä Lahdessa. Koulutusaiheet nostettiin vuoden 2016 vanhustyön nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoituksesta. Aiheina olivat muistisairaan ja kuolevan ihmisen kohtaaminen, vanhustyön palvelujärjestelmät ja kehittäminen sekä surevan ihmisen kohtaaminen. Myös vuodelle 2018 suunniteltiin tapaamiset keväälle ja syksylle. Vanhustyön
sijaan verkostoa alettiin nimittää seniori -ja vanhustyön alueverkostoksi, joka laajensi ymmärrystä iäkkäiden ihmisten moninaisuudesta.

Suomessa toimi v. 2017 yhdeksän ViaDia-toria. Ensimmäinen ViaDia-tori avattiin marraskuussa
2012 Järvenpäässä. ViaDia-tori toiminnassa pyritään tuomaan apu lähelle ihmistä ja tarjoamaan
monipuolisia työllistymispolkuja ja toimintaa mm. kierrätystavaratori- ja kahvilatoiminnan
kautta. ViaDia-torien yhteydessä toimii usein myös ViaDia-café kahvila.

ViaDia ry:n valtakunnallista vankilatyötä koordinoi Pekka Matilainen Tampereelta ja hänen työparinaan toimii Heli Karjunen Lahdesta. Vankilatyötä tehtiin 2017 vuonna eri kohderyhmien
kanssa, joihin kuuluvat rangaistusta suorittavat ja vapautuneet vangit, sekä heidän läheiset ja
siviilin puolella avoseuraamuksia suorittavat ihmiset. ViaDia Pohjois-Savo ry tuotti Kuopion vankilalle kristillistä kuntoutusohjelmaa nyt jo neljättä toimintavuotta. ViaDia ry aloitti 1.3.2017
tuottamaan kristillistä kuntoutusohjelmaa Hämeenlinnan vankilan naisten suljetussa vankilassa
ja samalla tuki myös muiden paikallisyhdistysten alkavia yhteistyömalleja eri vankiloiden kanssa.
ViaDia ry:n ESR-rahoitteisen RISE-Varikko hankkeen myötä lisännyt tukitoimintaa Jyväskylässä ja
Lappeenrannassa. RISE-Varikko hanke on osa isompaa hankekokonaisuutta jota hallinnoi Rikosseuraamuslaitos (Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa). ViaDia Pohjois-Savo ry tuki vapautuvien parissa tehtävää työtä, ja
on laajentanut toimintamallia eri paikkakunnille ViaDia-toiminnan yhteyteen. ViaDia Pirkanmaa
ry teki laajenevasti työtä vapautuvien vankien parissa asuttamalla ja työllistämällä erityisesti
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kaikkien viimesijaistenkin sosiaalipalvelujen ulkopuolelle jääneitä vapautuvia vankeja. Vuoden
aikana vankilatyötä tekeviä koulutettiin tehtäväänsä ja tuettiin mentoroinnin avulla. Vapaaseurakuntien vankilalähettejä on n. 70. He kävivät pitämässä eri vankiloissa kokoustoimintaa ja jossakin määrin Alfa- ja muuta pienryhmätoimintaa. ViaDia ry ja Suomen Vapaakirkko on mukana
Prison Fellowship Finlandin (PFF) hallitustyöskentelyssä. Vuonna 2017 painopiste oli vankilalähettien kouluttamisen lisäksi suunnitella, toteuttaa ja tukea hankkeita, jotka tukevat vapautuvia vankeja asumisen, työllistymisen, opiskelun ja kokonaisvaltaisen tuen avulla.

Monikulttuurinen työ nimettiin ViaDia ry:n yhdeksi toimialaksi vuoden 2015 aikana ja tarkoituksena oli kuluneen vuoden aikana kartoittaa eri paikkakunnilla tehtävää työtä ja tarpeita. Monikulttuurisen työn yhdyshenkilö antoi konsultaationeuvontaa ja vertaistukea keskustoimistosta
käsin.

Työalaa johtavat Pekka Levänimi ja hänen parinaan Heli Karjunen. Päihdetyössä tuetaan ViaDiapaikallisyhdistysten ja paikallisseurakuntien päihdetyöhän liittyviä tarpeita ja tarvittaessa tuetaan paikallista toimintaa päihdetyön koulutuksilla. Lähimmäistyönpäivillä päihdetyönyhdyshenkilöt johtivat päihdetyönkoulutuskanavan. Päihdetyön projektihakemukset eivät ole johtaneet
projektirahoituksen saamiseen ja hakemustekstien tarkentaminen jatkuu.

Vuonna 2017 perustettiin kolme uutta paikallisyhdistystä: ViaDia Outokumpu ry, ViaDia Suolahti
ry, ViaDia Kyrönmaa ry. ViaDia ry:n pilvipalvelu suunnitelmat käynnistyivät joulukuussa. Alkavan
palvelun kautta on tarkoitus jakaa tietoa, logoja, esitteitä ja sähköistä materiaalia paikallisyhdistyksille. ViaDia-tuotteista tilatuin tuote oli ViaDia logolla varustettu muovikassi ja personoidut
henkilökortit. Vuoden 2017 esitteessä esitellään mm. työalat ja paikallisyhdistysten sijainti kartalla. ViaDia ry:n henkilökunta johti ViaDia brändin, ViaDia-logojen, kirjoitusasujen ja ViaDiavärien käyttöä. Koulutuksen, tiedottamisen, yhteistyön ja mainonnan avulla tehtiin ViaDia ry:n
toimintaa, nimeä ja logoa tunnetuksi Suomessa. Tiedottamisen määrä on kasvanut ja kehittynyt
oikeaan suuntaan uutiskirjeen avulla. Keskustoimisto on suunnitellut ja toteuttanut kuva-, video- sekä printtimateriaalia paikallisyhdistykselle. Pyrimme kehittämään palvelujamme, jotta
voimme palvella paikallisyhdistyksiä paremmin.
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ViaDia Outokumpu ry liittyi ViaDia:n joukkoon 2017

Kuvassa Kristian Vilkman ja Henna Kärki Tampereella
ViaDia päivässä 2017
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