Uutinen 16.7.2018

Erilainen mingle kokosi kirjavan joukon ihmisiä ja kokemuksia
Mitä syntyy, kun yhteen kokoontuvat keskustelemaan, tutustumaan ja vaihtamaan ajatuksia muassa eriikäiset työnhakijat, mielenterveyskuntoutujat, järjestöväki, yrityselämän edustajat ja poliitikot? Ainakin
uusia näkökulmia, ymmärrystä ja jaettuja tavoitteita arjen turvallisuudesta. Niitä koettiinkin tämän vuoden
Erilaisessa minglessä. Mingle järjestettiin Keski-Porin kirkossa 16.7. SuomiAreenan yhteydessä. Se
järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa, ja teemana oli kaikille yhteinen arjen turvallisuus.
Tilaisuuden avasi Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala. Avauksessaan Kalliala korosti arjen
turvallisuuden merkitystä ja luottamuksen rakentumista.
- Keskinäinen yhteys ja luottamus synty kanssakäymisestä. Ei kenenkään arki tunnu turvalliselta, ellei koe
tulleensa nähdyksi ja kuulluksi. Ei kukaan voi olla turvassa, ellei hänen kokemuksiaan ja ajatuksiaan
kunnioiteta, Kalliala totesi.
Kumppanuuskehittäjä Katja Repo Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostosta piti yhden tilaisuuden
puheenvuoroista. Repolla on pitkä kokemus paitsi järjestötyöntekijänä, myös erityisesti lasten ja nuorten
tukemisesta vapaaehtoisena järjestöissä ja yhdistyksissä. Repo toivoi yleisön miettivän sitä, miten
yhteiskunta voi tukea tavallisten ihmisten toistensa auttamista.
- Miten yhteiskuntamme voi tukea sitä vastuuta, jonka kantavat vertaistukijat, tukihenkilöt, sijoitusperheet,
kaikenlaiset vapaaehtoiset, auttavat kädet ja välittävät sydämet, Repo kysyi.
Hänen omat vastauksensa liittyivät riittävään henkilöstöön sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä auttamista
tukevaan hallintoon.
- Sosiaali- ja terveyshuollon henkilökuntaa tulee olla riittävästi. Vapaaehtoisten harteita ei tule nykyisestään
raskauttaa ammattilaisille kuuluvilla tehtävillä. Lisäksi hallinnollisten rakenteiden tulee olla kevyempiä.
Vasta sitten kun hallinnon esteet kanssaihmisten auttamiselle on purettu, voimme puhua yhteiskunnasta,
jossa lähimmäisestä välittäminen on yksi ydinarvoistamme, Repo pohti.
Tatsi ry:n toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson oli kolmatta kertaa järjestämässä Erilaista mingleä.
- Erilaisen minglen ideana on, että siellä kohtaavat ihmiset, jotka eivät muuten kohtaa. Tällaista tilaisuutta
tarvitaan. Minua innostivat tänäkin vuonna erityisesti tilaisuudessa murenevat siilot ja puhkeavat kuplat,
Gustafsson sanoi.
Erilaisen minglen avasi Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala. Juontajana toimi kansanedustaja,
toimittaja Timo Harakka. Lisäksi kuultiin kokemuspuheenvuoroja haastavaan arkeen liittyen. Hävikkiruokaa
tarjoili Porin yhteinen keittiö.
Erilainen mingle järjestettiin kolmatta kertaa. Sen toteuttivat yhdessä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto,
Mielenterveyden Keskusliitto, Porin kulttuuripaja Lumo, Klubitalo Sarastus, Porin mielenterveysyhdistys
Hyvis, Soste - Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Tatsi - työttömien ayjäsenten tukiyhdistys ry, Vates-säätiö ja Veikkaus.

