
   

 
                 
                     
 

 
 

 
                       

 
 

 
  
 

 
                       

  
 

 
 

 
 

  
 

     
 

                        
 

 

  

 
 

  
   

                
 

                     

        

Pöytäkirja I / 2022 

12.02.2022 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokous 

Kokousaika 12.02.2022 klo 12:00 

Kokouspaikka Teams (etäkokous) 

Jäsenet Heikkinen Arja 
Hekkala Markku 
Helanen Suvi 

maallikkojäsen 
maallikkojäsen 
maallikkojäsen 

Hänninen Juha 
Kallunki Hannu 

maallikkojäsen 
maallikkojäsen 

Kumpulainen Rita 
Kupsala Jari 

maallikkojäsen 
maallikkojäsen 

Lehto Pekka 
Lindström Mirja-Liisa 

maallikkojäsen 
pappisjäsen 

Nivala Eija 
Mustakallio Pekka 

pappisjäsen 
pappisjäsen 

Oikarinen Erja 
Paananen Jukka 
Pekkala Aslak 
Pokka Tapio 

pappisjäsen 
maallikkojäsen 
saamelaisedustaja 
pappisjäsen 

Sirviö Jouni 
Savuoja Arja 

pappisjäsen 
maallikkojäsen 

Taskila Matti 
Tornberg Antti 

maallikkojäsen 
maallikkojäsen 

Tölli Tuomas 
Vuokila Kalervo 

pappisjäsen 
maallikkojäsen 

Läsnäolo- ja puhe-
oikeudella Keskitalo, Jukka 

Saarinen Satu 
Nissinen Heikki 
Ahola Mirva 

piispa 
tuomiorovasti, liittyi kokoukseen klo 13.00 
pappisasessori 
pappisasessori 

Aalto Mari lakimiesasessori 
Rauhala Juha hiippakuntadekaani 

Liiti Päivi hiippakuntapastori, sihteeri 

Karjalainen Tuula vankiladiakoni 
Kronqvist Saija 
Kuikka Mirva 

hiippakuntasihteeri 
hiippakuntasihteeri 

Laurila Matti 
Niittyvuopio Erva 
Paaso Raimo 
Timonen Sari 

kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri 
saamelaistyönsihteeri 
hiippakuntasihteeri 
kuurojenpappi 

Esteestä ilmoittaminen hiippakuntapastori Päivi Liiti, p. 044 7555 512, paivi.liiti@evl.fi 

mailto:hiippakuntapastoriP�iviLiiti,p.0447555512,paivi.liiti@evl.fi
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12.02.2022 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 1 Kokoustiedot 

Alkuhartaus 

Hiippakuntadekaani Juha Rauhala piti alkuhartauden. 

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Sihteeri suoritti nimenhuudon. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelut 
KL 17 a:3 §:n mukaan, jollei kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä toisin 
säädetä, toimielimen koolle kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä, asioiden 
käsittelystä, päätösvaltaisuudesta, esteellisyydestä, äänestämisestä, 
ratkaisuvallan siirtämisestä, vaalikelpoisuudesta, ja vaalin toimittamisesta 
hiippakunnan toimielimessä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä 
seurakunnan toimielimiä varten säädetään. 

KL 7:4 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

Hiippakuntavaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan kokouksen esityslista 
lähetetään osanottajille siten, että se on osanottajilla viimeistään seitsemän 
päivää ennen kokousta. 

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelu Hiippakuntavaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan hiippakuntavaltuusto 
valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 
Valitut pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
Hiippakuntavaltuusto on sopinut, että kuluvan kauden ajan 
pöytäkirjantarkastajina toimivat Rita Kumpulainen ja Pekka Lehto. 
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12.02.2022 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

Esitys Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Rita Kumpulainen ja Arja Savuoja. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Esitys Hiippakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
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12.02.2022 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 2 Oulun hiippakunnan toimintakertomus ja neuvottelukuntien ja työalojen
toimintakertomukset 2021 

Diaarinumero DOUL/33/00.01.02/2022 

Esittelijä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 

Perustelut Tuomiokapituli on käsitellyt (3.2.2022, § 28) Oulun hiippakunnan 
toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja päättänyt lähettää sen 
hiippakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Samalla (3.2.2022, § 29) tuomiokapituli hyväksyi Oulun hiippakunnan 
ympäristötyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn, jumalanpalvelus- ja 
kirkkomusiikkityön, lähetyksen ja kansainvälisen työn sekä kasvatustyön 
neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2021 ja lähetti 
toimintakertomukset tiedoksi hiippakuntavaltuustolle. 

Viittomakielisen työn, saamelaistyön sekä vankilatyön toimintakertomukset 
vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi ja lähetettiin tiedoksi hiippakuntavaltuustolle. 

Liitteet 

Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunnan toimintakertomus (liite 
1) 
Jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikkityön neuvottelukunnan toimintakertomus 
(liite 2) 
Kasvatuksen neuvottelukunnan toimintakertomus (liite 3) 
Lähetyksen ja kansainvälisen työn neuvottelukunnan toimintakertomus (liite 4) 
Vankilatyön toimintaraportti (liite 5) 
Viestinnän toimintakertomus (liite 6) 
Viittomakielisen työn toimintakertomus (liite 7) 
Ympäristötyön neuvottelukunnan toimintakertomus (liite 8) 
Saamelaistyön toimintakertomus (liite 9) 
Oulun hiippakunnan toimintakertomus (liite 10) 

Kirkkolain 17b luvun 1 §:n 1 momentin mukaan hiippakuntavaltuuston 
tehtävänä on mm. hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden 
toimintakertomus. 

Esitys Hiippakuntavaltuusto 

a. hyväksyy Oulun hiippakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja 

b. merkitsee tiedoksi Oulun hiippakunnan neuvottelukuntien, viittomakielisen 
työn, saamelaistyön ja viestinnän toimintakertomukset sekä vankilatyön 
toimintaraportin vuodelta 2021. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Toimenpiteet Oulun hiippakunnan toimintakertomus lähetetään kirkkohallitukselle. 

Lisätiedot hiippakuntadekaani Juha Rauhala, p. 044 755 5556, juha.rauhala@evl.fi 
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12.02.2022 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä. 
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DIAKONIA JA YHTEISKUNNALLISEN TYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

1. Diakonia ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunta 

Hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunnan tehtävänä on 
kehittää diakonia- ja yhteiskunnallista työtä ja siihen liittyvää koulutusta hiippakunnan
alueella. Sen tehtävänä on tukea erityisesti seurakuntien diakoniatyöntekijöitä ja
työalalla toimivia pappeja diakonian toteuttamiseksi seurakunnissa sekä tukea 
työntekijöiden hengellistä elämää ja työssä jaksamista. 

Diakonia ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunta on nimetty ajalle 1.1.2021-2024. 
Neuvottelukunnan jäseninä ovat 

Johtava diakoniatyöntekijä (diakonissa-sairaanhoitaja) Camilla Honkala, Kokkola, 
puheenjohtaja
Kappalainen Tapio Karjula, Kemi, 
varapuheenjohtaja
Diakonissa-sairaanhoitaja Tiia Helander, Kolari 
Sosionomi-diakoni Helena Koivukangas, Pudasjärvi 
Lehtori, sairaanhoitaja- diakonissa, TtM Kirsi Laukkonen, Diakonia-

ammattikorkeakoulu, Oulun kampus 
Diakonia- ja yhteyspäällikkö Outi Uusimäki, Oulun

Diakonissalaitoksen Säätiö, Oulu 
Diakonia- ja hallintojohtaja Marja-Leena Tahkola, 
Caritas-Säätiö, Oulu
Kollegion edustaja Hannu Kallunki, sosiaalineuvos, Raahe 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kokkolan johtava diakoniatyöntekijä Camilla
Honkala ja varapuheenjohtajana Kemin yhteiskunnallisen työn pastori Tapio Karjula. 
Tuomiokapitulin kollegion nimeämä edustaja läsnäolo ja puheoikeudella on 
maallikkojäsen Hannu Kallunki Raahesta. Neuvottelukunnan sihteerinä ja asioiden
esittelijänä toimii hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka. Kokouksessa on ohjesäännön 3§:n
mukaisesti hiippakuntadekaani Juha Rauhalalla läsnäolo-oikeus ja puheoikeus. 

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 

Tulevaisuuspäivä ja yhteinen työskentely hiippakunnan kaikkien neuvottelukuntien 
jäsenten kanssa teams-kokouksessa 15.4. viritti vilkasta keskustelua strategian 
keskeisistä sisällöistä, yksinäisyydestä ja köyhyydestä. 

Neuvottelukunta järjesti jo perinteeksi tulleet Diakonian asiantuntijapäivät Syötteellä
23.-24.8.2021. Asiantutijapäiville kutsuttiin neuvottelukunnan jäsenten lisäksi 
rovastikuntien diakoniavastaavat. Diakonian asiantuntijapäivien nimi on aiempina 
vuosina ollut Hiippakunnallinen diakoniaseminaari, nimi haluttiin päivittää paremmin 
tähän aikaan sopivaksi. Teemoiksi nousivat Koillismaan erityispiirteinä
”Mielenterveyskuntoutujien kokemukset hyvästä hoidosta Pudasjärvellä” ja 
”Diakonaatista ja saattohoidosta Kuusamossa”. Korona-ajan haaste
diakoniatyöntekijöiden jaksamiseen ja sen tukemiseen keskustelutti osallistujia, lisäksi 
teemoiksi nousivat rekrytointi ja vapaaehtoisten tukeminen poikkeusolojen aikana. 
Korona-ajan päättymisestä puhuttiin ja siitä, miten siirrytään normaaliaikaan, mitä 
hyvää osataan ottaa opiksi ja mitä voi jo jättää työstä pois. Paluuta samaan entiseen 
ei ole, myös diakoniatyössä tarvitaan priorisointia, työn kehittämistä ja uudistamista. 
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Toimintakertomuksessa esitellään myös hiippakuntasihteerin työhön kuuluvia 
moniammatillisia yhteisiä asioista, jotka eivät ole diakonia ja yhteiskunnallisen työn 
neuvottelukunnan toimintaa. Näistä mainittakoon Työnohjaus ja
työyhteisökonsultointi, Sielunhoito, Kirkon henkinen huolto ja Mielenterveyden 
ensiapukoulutus.
2. Diakonia ja yhteiskunnallinen työn toiminnalliset painopisteet 2021 

Painopisteet vuodelle 2021 olivat seuraavat: 
1. Rohkaistaan työn priorisointiin ja keskittymään diakonian perustehtävään 
puolustamaan heikoimmassa asemassa eläviä lähimmäisiä seurakunnan alueella. 
2. Otetaan seurakuntalaisia entistä enemmän mukaan toimintaan vastuunkantajiksi ja 
annetaan heille vastuuta. Huomataan auttamisen halu ja annetaan sille tilaa. 
Opetellaan uudenlaista työkulttuuria enemmän ohjaajina ja koordinaattoreina kuin itse 
tekijöinä. 
3. Yhteiskunnallisen työn merkitys korostuu koronan aiheuttaman poikkeustilan
jälkeen. Taloudellinen taantuma, työttömyyden lisääntyminen ja yhteiskunnallisten
ongelmien lisääntyminen haastavat kirkkoa ja erityisesti diakoniaa sekä paikallisesti
että globaalisti. 

Priorisoinnista ja tavasta tehdä työtä muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa on 
puhuttu paljon vuoden aikana. Pandemia-aika ei suinkaan ollutkaan ohi vaan 
tautitilanne sulki yhteiskuntaa ja toimintoja pitkin vuotta, pahentuen loppuvuotta
kohti. Poikkeuksellisiin olosuhteisiin totuttiin, puhelin ja teams-kokouksista tuli
arkipäivää. Mutta jatkuvat muutokset toiminnan avaamisessa ja sulkemisessa,
eristäytymisessä ja etäisyyden pitämisessä aiheuttivat paljon huolta ja olivat vakava 
haaste myös työntekijöiden hyvinvoinnille. 
Seurakuntien diakoniatyössä korostui apua tarvitsevien perustarpeiden huomaaminen. 
Ikäihmiset, yksinasuvat ja lapsiperheet ovat olleet monien ruokapakettien tai 
valmiiden ruoka-annosten saajina. Yhteistyö seurakunnan työmuotojen välillä 
lisääntyi, kun oli yhteinen huoli. Yksinäisille on soitettu, on pidetty yhteyttä verkon 
kautta ja järjestetty yhteistä ulkoilua. Myös kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on 
lisääntynyt. 

Kirkkohallitus sai testamenttilahjoituksen 309 000 €, joka oli suunnattu vanhusten 
hoitotyöhön. Tämä toi hyvän lisän korona-ajan diakoniatyöhön ja viritti uudenlaisia 
ideoita toimia. Hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 24, joista Oulun hiippakunnan 
seurakunnista 8. Oulun hiippakunnan kaikki hakemukset saivat myönteisen 
vastauksen, rahaa tuli yhteensä 72 000 €. Päätökset rahojen saamisesta jäi ihan 
loppuvuoteen, joten suurin osa toiminnoista näkyy seuraavana toimintavuotena 2022. 
Rahaa haettiin ikäihmisten virkistys ja hyvinvointipäiviin, ikäihmisten lähimmäisille 
koulutus- ja virkistyspäiviin, omaishoitajaleskien kuntouttavaan leiritoimintaan, 
retkipäiviin ja toiminnallisiin tuokioihin. Oulun seurakuntayhtymä haki ja sai
rahoituksen hankkeelle, joka tuottaa ikäihmisille kohtaamisia ja hyvinvointipalveluja 
kotiin. Erityisenä ilon aiheena oli pienten seurakuntien aktivoituminen, Salla, 
Pelkosenniemi ja Ranua hakivat ja saivat rahoitusta jonkun uuden toiminnan, leirin, 
toimintapäivän, retken tms. mahdollistamiseen. Hakemusten kriteereissä korostuivat 
kohderyhmän ja vanhusten hoitotyön lisäksi yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden 
kanssa. Näin toiminta synnytti hyviä verkostoja ja parhaimmillaan siitä seuraa hyvää 
kaikille toimijoille ja asukkaille. Hankkeissa oli vahvasti mukana yhdistyksiä, kunnan 
sosiaali- ja terveysviranomaisia ja vapaaehtoistoimijoita. Näin myös monet 
vapaaehtoistoimijat saivat hyvinvointia omaan elämäänsä, muusikot ja näyttelijät 
esiintymispaikkoja, kuntoutuslaitokset, ravitsemus- ja kuljetuspalveluiden tarjoajat 
kaivattuja asiakkaita.  

3. Koulutus ja muut tapahtumat 
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3.1 Diakoniavihkimys
Piispa Jukka Keskitalo vihki seitsemän uutta diakoniatyöntekijää diakonian virkaan 
Oulun tuomiokirkossa 18.4. Kuusi heistä oli sosionomi-diakoneja ja yksi diakonissa-
sairaanhoitaja. Vihkimystä edeltänyt Ordinaatiovalmennus toteutettiin etänä, 
varsinainen vihkimys Tuomiokirkossa koronaturvallisuus rajoitukset huomioiden. 

3.2 Sielunhoito 
Sielunhoidon pitkä erityiskoulutus jatkui toimintavuoden aikana. Koulutus toimii myös 
verkkototeutuksena, vaikka aihe alueet ovat isoja ja koskettavia, esimerkiksi häpeä, 
syyllisyys, uusperheiden haasteet, lähisuhdeväkivalta, suru, kuolema ja menetykset. 
Sielunhoidon erityiskoulutuksessa on 16 osallistujaa ja kolme kouluttajaa. Koulutus 
alkoi 2020 ja kurssilaiset valmistuvat toukokuussa 2022. 

3.3. Mielenterveyden ensiapukoulutusta
MTEA-koulutusta tarjottiin sekä pohjoiseen Ivaloon että Koillismaalle Kuusamoon, 
mutta ne peruttiin vähäisen ilmoittautuja määrän takia. 

3.4 Kirkon henkinen huolto 
Kirkon Henkisen huollon koulutuspäivä toteutui Ylivieskassa 7.10. Osallistujia oli 56. 
Kokemuksellisesta purkukeskustelusta ja läheisten kohtaamisesta oli kouluttamassa 
eläkkeellä oleva poliisipappi Carita Pohjola-Pirhonen. 

3.5 Uusien työntekijöiden orientoituminen ja perehdytys
Orientoitumiskoulutus, Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä, toteutettiin Oulussa 
20.–22.9. Ensimmäisen kerran koulutus avattiin kaikille kirkon työntekijöille ja 
osallistujia olikin 25 hengen moniammatillinen joukko. Mukana oli perinteisesti 
seurakunnan ns. hengellisten työntekijöiden lisäksi viestintäjohtaja, johdon sihteeri, 
suntio, erityisammattimies ja kirjanpitäjä. Koulutuksen päätyttyä alkoivat 
moniammatilliset digimentorointiryhmät. Orientoitumiskoulutuksen yhtenä teemana 
on perehdytys ja tavoitteena on, että hyvä perehdytys olisi jokaisen seurakuntaan 
tulevan oikeus. 

3.6 Johtamisen perusteet
Johtaminen kirkossa on murroksessa ja siihen on rakennettu uutta koulutuspolkua. 
Uusi koulutus, johtamisen perusteet, johdattaa erilaisiin seurakuntien ja 
seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu 
seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai 
suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen 
hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään vuoden 
2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 
(kirkkoherran kelpoisuus). Ensimmäinen Johtamisen perusteet koulutus pidettiin 
keväällä 2021 ja siihen osallistui pieni joukko, 7 henkilöä. Koulutus koettiin kuitenkin 
tärkeänä järjestää, jotta halukkaat voivat jatkaa johtamiskoulutustaan eteenpäin. 
Koulutus toteutettiin 

3.7 Diakoniajohtajien tukeminen 
Hiippakunnallisia johtavien diakoniatyöntekijöiden kokouksia jatkettiin teams-
kokouksina koko vuoden kerran kuussa. Loppuvuodesta sovittiin kokoontumisille 
pysyvä ajankohta, kuukauden toinen perjantai. Näin mahdollisimman moni pystyy 
järjestämään ajan ja säästytään yhteisen ajankohdan etsimiseltä, joka vie paljon 
aikaa. 
Valtakunnalliset johtavien päivät toteutuivat verkossa. 
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3.8 Työnohjaus ja -konsultointi
Useamman vuoden jatkunut yhteistyö Verven kanssa johti RatKee -ratkaisukeskeisen, 
ennaltaehkäisevän konsultoinnin hankkeeseen. Saimme hankkeelle rahoitusta Kevan 
kehittämisrahoista 10 000 € ja hanke aloitti toimintansa suunnitelmien stilisoinnilla ja 
aloitusseminaarilla syksyllä 2021. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hiippakunnan
työelämäkonsulttien osaamista, yhteistyötä ja parempaa verkostoitumista
seurakuntien kanssa, jotta he voivat paremmin tukea seurakuntia työyhteisöjen
työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Hiippakunnan konsultit innostuivat 
hankkeesta ja ovat sitoutuneita hankkeeseen. Konsultteja on tällä hetkellä 18! 

Työnohjauksia kysytään tasaisesti ja onneksi hiippakuntamme alueen työnohjaajat 
ovat aktiivisia ja vastaavat hyvin kysyntään. Tällä hetkellä olemassa olevien 
työnohjaajien lisäksi on kouluttautumassa kolme uutta työnohjaajaa. Kaksi heistä on 
Lapin maakunnan alueelta, Tervolasta ja Kittilästä, mikä laajentaa ja tasa-arvoistaa 
työnohjaajien tarjontaa. Työohjaajia on Oulun hiippakunnassa 36. 
3.9 Ajankohtaispäivät
Oulun hiippakunta järjesti lokakuussa 2021 kiertueen Jumalanpalvelus ja me -teemalla. 
Kiertuepaikkakunnat olivat Raahe, Pello ja Kuusamo. Tapahtumat oli suunnattu 
seurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja vapaaehtoistyötä 
harkitseville. Teemoina oli jumalanpalvelusten striimaus, nettilähetyksien 
mahdollisuudet ja välineet. Hiippakunnan strategia oli esillä ja siitä keskusteltiin. 
Ryhmissä keskusteltiin, mitä etäyhteyksillä toteutettu messu antaa, mitä siinä on hyvä 
huomioida, mitä siitä jää uupumaan ja miten tästä eteenpäin jatketaan. 

3.10 Oma koulutus 
Kirkon koulutuskeskus järjesti 3 opintopisteen Kouluttaminen verkossa -koulutuksen, 
johon pääsin osallistumaan. Se sisälsi yhdeksän eri modulia ja hyödynsi verkko-
oppimisympäristöä.
Storyn Työnohjaajien neuvottelupäivät toteutuivat kesäkuussa verkossa, kirkon 
työnohjaajien neuvottelupäivät siirtyivät vuodella eteenpäin pandemian vuoksi. 

4. Tiedotus ja yhteistoiminta
Hiippakuntasihteeri pitää yhteyttä työntekijöihin ja vastuunkantajiin sähköpostitse, 
puhelimitse, teams -verkkoalustalla ja pyynnöstä vierailemalla maakuntien alueella. 
Toiminnasta ja erityisesti koulutuksista ja neuvottelupäivistä tiedotetaan hiippakunnan 
nettisivuilla, Uutiskirje Ofelaksessa ja somessa. 

Toimintavuonna toteutettiin monia erilaisia Teams-neuvotteluja mm johtavien 
diakoniatyöntekijöiden työn tukemiseksi. Samoin muita verkostoja perustettiin, koska 
teams-alustalla toiminen on helppoa ja nopeaa. Etäneuvotteluja käytiin säännöllisesti 
Kirkkohallituksen diakonia ja sielunhoidon yksikön, KDS:n, ja muiden hiippakuntien 
diakoniasta vastaavien hiippakuntasihteereiden kanssa. Yksi uusista verkostoista on 
Taloudellisen avustamisen verkosto, jossa mietitään monialaisesti erityisesti köyhien 
lapsiperheiden auttamista. 
Eri teemojen ympärille pystyttiin järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
webinaareja, niitä järjestettiin mm. tietoturvan, vanhustyön ja taloudellisen 
auttamisen teemoista. Webinaarit olivat suurimmaksi osaksi valtakunnallisia, niistä 
tiedottaminen koettiin hiippakunnassa tärkeäksi. Esille nousseisiin koulutustarpeisiin 
pystyttiin vastaamaan nopealla aikataululla ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen 
jakaminen. Koulutusten ja neuvottelupäivien etäosallistuminen on tullut jäädäkseen ja 
välineitä hybridi toteutukseen kehitetään jatkuvasti. 
Neuvottelukunta ja hiippakuntasihteeri ovat olleet mukana kehittämässä diakoniaa 
alaa harjoittavien laitosten/organisaatioiden, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 
Erityisesti tulevaan diakonian juhlavuoteen keskittynyt Pohjoisen d-liike ryhmä on 
kokoontunut vuoden aikana säännöllisesti. Siinä ovat mukana edustajat Caritas-
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Säätiöstä, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiöstä, Oulun seurakuntayhtymästä, Diakonia 
Ammattikorkeakoulusta ja hiippakunnasta. Neuvottelukunnan jäsenet edistävät 
yhteistoimintaa aktiivisesti omassa työssään ja luottamustehtävissään. 
Hiippakuntasihteeri on edelleen jäsenenä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja Kirkkohallituksen 
diakoniakoulutuksen seurantaryhmän puheenjohtajana. Myös nämä ryhmät ovat 
kokoontuneet toimintakauden aikana pääsääntöisesti verkossa. 

5. Talous 
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ toimi sille asetetun määrärahan puitteissa. Budjetti 
jopa alitettiin, koska suurin osa matka- ja koulutuskustannuksista säästyi 
etätoteuttamisen vuoksi. 

Oulussa 20.1.2022 

Camilla Honkala Mirva Kuikka 
puheenjohtaja hiippakuntasihteeri 
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OULUN HIIPPAKUNNAN 
TUOMIOKAPITULI 

jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan 
TOIMINTAKERTOUS VUODELTA 2021 

Kumppanuus 

Strateginen 

tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataul 

u 

Vastuuhenkil 

ö /-t 

Seurant 

a, 

arvioint 

Tulosten 

seuranta 

Tuetaan 

seurakunten 

työntekijöiden 

identteetä ja 

hengellistä 

elämää 

työkultuurin 

muutoksessa 

erityisest 

pitämällä esillä 

työkultuurin 

uudistamista ja 

vapaaehtoisuude 

n lisäämistä 

Koulutus, 

neuvotelup 

äivät ja 

rovastkunt 

atapaamise 

t 

Jaetut eväät 2021 

Kuopiossa ”Immeinen 

Yläpihan hoteilla” 

Päivillä julkaistaan 

neuvotelukunnan 

toimitama julkaisu 

”Nuototeologiaa” 

6000 euroa, toteutuma 

0 euroa 

Lapin, Pohjois-

Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan 

kantoreiden 

neuvotelupäivät 

500 euroa, toteutuma 0 

euroa 

”hyvä messumusiikki” -

koulutus Rovaniemellä 

7. – 9.2.2021, 1000 

euroa, toteutuma 890 

euroa 

19.3. – 

21.3.202 

1 

2012-

2022 

vuositai 

n, kerran 

vuodessa 

Helmiku 

u 

Hiippakunta 

sihteeri A 

neuvotelu-

kunta 

Hiippakunta 

sihteeri A 

Hiippakuntasi 

hteeri A 

Kuulemi 

nen, 

palaute 

osallistuj 

ilta 

Kuulemi 

nen 

Kuulemi 

nen, 

palaute 

osallistuj 

ilta 

Tapahtuma 

siirtyi 

koronan 

vuoksi 

vuodelle 

2022 

Neuvotelup 

äivät 

pidetin 

etänä 

Osallistujia 

9 
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Ajankohtaispäivät 

(aiheena 

jumalanpalvelus) 

11.10 Raahessa 

13.10 Pellossa 

14.10 Kuusamossa 

Oulun hiippakunnan 

oratoriokuoro OHO 

- uusien laulajien 

rekrytoint 

- vuoden 

maaliskuu 2022 

musiikkiviikkoon 

valmistautumin 

en 

- 4000 euroa 

Lokakuu 

Toiminnalline 

n osasto + 

neuvoteluku 

nta 

arvioinni 

t, 

palaute 

Aiheina 

hyvät 

netlähetyk 

sin 

edellytykset 

ja 

hiippakunna 

n uusi 

strategia, 

osallistujia 

n. 80 

työntekijää 

ja 

luotamush 

enkilöä 

Marraskuus 

sa 

perustetin 

uusi 

lauluyhtye 

VOCES, 

jossa laulaa 

8 musiikin 

ammatlaist 

a 

hiippakunta 

mme 

alueelta 

Vapaaehtoi 

suuden 

lisäämiseen 

Työntekijöiden 

koulutus, tukeminen ja 

Jatkuva 

toiminta 

Vapaaeh 

toistyö 

on 
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liityvien kannustus a huomioit 

käytäntöjen u 

kehitämine koulutuk 

n kaikilla Uusien laulajien sissa ja 

työaloilla rekrytoint OHO-

kuoroon 

toiminna 

ssa 

Työn edellytykset 

Strateginen 

tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataul 

u 

Vastuuhenkil 

ö/-t 

Seurant 

a, 

arvioint 

Toteutukse 

n seuranta 

Sisällön Julkaistaan vuoden lokakuu neuvoteluku Nuototeolo 

tuotamine 2021 aikana 2021 nta giaa- kirja, 

n sisältölähtöisiä 

julkaisuja 

jumalanpalveluksesta ja 

ehtoollisesta 

joka 

ilmestyy 

keväällä 

2022 

Työn rakenteet 

Strateginen 

tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataul 

u 

Vastuuhenkil 

ö/-t 

Seurant 

a, 

arvioint 

Oulun hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan tehtävä, 
tavoitteet ja kokoonpano 

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan tehtävänä on tukea seurakuntien 
työtä ja edistää hiippakunnallista toimintaa tehtäväalueellaan. Neuvottelukunta toimii 
tuomiokapitulin nimeämänä asiantuntijaelimenä ja sen tehtävänä on tukea tuomiokapitulin 
viranhaltijoiden työtä. 

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan tehtävänä on 
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 tukea ja ohjata hiippakunnan seurakuntien viranhaltijoita 
jumalanpalveluselämän, kirkkomusiikin ja seurakunnallisen 
musiikkikasvatuksen kysymyksissä 

 seurata kirkon jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin sekä yleisen 
musiikkikulttuurin kehitystä 

 edistää jumalanpalveluselämää, kirkkomusiikkia ja seurakunnallista 
musiikkikasvatusta hiippakunnan piispan, tuomiokapitulin sekä 
hiippakuntavaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti 

 järjestää työalansa koulutus- ja neuvottelupäiviä 

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2021 - 2023: 

 Lääninrovasti Kari Tiirola, Haapajärven seurakunta, puheenjohtaja 

 Tuomiorovasti Satu Saarinen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

 kappalainen Satu Kreivi-Palosaari, Oulujoen seurakunta 

 kanttori Päivi Aho, Sievin seurakunta 

 kanttori Lauri-Kalle Kallungin, Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

 Intendentti Maija Kuusisto, Oulun kaupunki 

 Musiikinopettaja Maria Viitasaari, Oulun kaupunki 

Lisäksi hiippakuntadekaanilla ja jumalanpalveluselämästä vastaavalla 
hiippakuntasihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Hiippakuntasihteeri Raimo Paaso 
toimii neuvottelukunnan asioiden esittelijänä ja sihteerinä. Neuvottelukunnan toimikausi 
on neljä vuotta ja vuonna 2021 pidettiin kokoukset etänä kaksi kertaa ja livenä kerran. 
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OULUN HIIPPAKUNNAN 
TUOMIOKAPITULI 

KASVATUSTOIMINNAN 
NEUVOTTELUKUNTA 

1. Hiippakunnan strategia ja kasvatuksen toimintasuunnitelma 2021 

Kumppanuus 

Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta Tulokset 

Tuetaan 

seurakunten 

työntekijöiden 

identteetä ja 

hengellistä 

elämää 

työkultuurin 

muutoksessa 

erityisest 

pitämällä esillä 

työkultuurin 

uudistamista ja 

vapaaehtoisuu 

den lisäämistä 

Koulutus, 

neuvotelupäiv 

ät, 

rovastkuntata 

paamiset, 

johtamisenpäiv 

ät 

Digimentorointkoulutus 

(kursiivilla webinaarit) 

Hengellisen ohjauksen päivä ja 

pieni kaupunki-pyhiinvaellus 

Kasvatuksen kehitämispäivät 

Perhekeskuswebinaari (Perheet 

keskiöön) 

POLKU-LIVE 
rippikoulun valtakunnallinen 
varautuminen 

Perhetyön innostuspäivät 

21.1.-18.2.21 

(5x) verkko 

Siirretin 

keväältä 8-

9.10.21, 

Karjasilta 

18.3.21 

TEAMS 

13.4.2021 

TEAMS-LIVE 

14.4.2021 

TEAMS-LIVE 

21.4.21, 

TEAMS 

hiippakuntasihteeri 

Centria 

Pyhiinvaellus 

Suomi, 

Hiljaisuuden 

ystävät ry. 

Lasten ja 

nuortenkeskus ry, 

Kaikki hpk:t, 

Kirkkohallitus 

Kaikki hiippakunnat 

Kirkkohallitus 

käynnistyminen, 

palauteet 

osallistu-

jamäärä 21 

8.10.=6 

9.10.=23 

18 

117 

n. 150-200 

18 

Perhekeskuswebinaari (kirkko) 

Orientoitumiskoulutus 

Rovaniemen 

varhaiskasvatuksen 

valtakunnalliset 

neuvotelupäivät 

16.6.2021 

TEAMS-LIVE 

20.-22.9.2021 

23.-24.9.2021 

Perheet keskiöön -

hanke, 

Lastensuojelun 

keskusliito ry 

Oulun hpk 

Lasten ja nuorten 

keskus ry, 

yhteistyössä Oulun 

hiippakunta, 

Rovaniemen 

seurakunta 

150 

24 

120 

livenä+70 

etänä 

Some -cafe 24.11.21 zoom Lasten ja nuorten 

keskus ry 

18 

eri 

hiippakunni 

sta 
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Henkilökohtaisest ohjatu 

retriit 

3.-6.12.2021 Oulun hpk, 

Karjasillan srk 

16 

Järjestörippikoulu 
Ulkosuomalaistyön rippikoulut 

Oulun hiippakunnan 

valvontaan 

Järjestörippikouluanomukset 

Pyhiinvaellus 

syksy 2021 

Hiippakunnan 

pyhiinvaellust 

oiminnan 

kartoitus ja 

Pohjoisen 

pyhiinverkosto 

n 

rakentaminen. 

Esite 

pohjoisen 

pyhiinvaellusk 

ohteista. 

Kartoitus 

yhteistyökump 

paneista 

Suomalainen srk 

Sveitsissä, 

Aurinkorannikon 

rippikoulu 

Suomen 

Rauhanyhdistysten 

keskusyhdistyksen, 

Suomen 

Luterilaisen 

Evankeliumiyhdisty 

ksen, 

Lähetysjärjestö 

Rauhan Sanan 

rippikouluanomuks 

et 

Oulun hiippakunta 

ja sen seurakunnat, 

Pyhiinvaellus 

Suomi, isojen 

kaupunkien 

verkosto(Hki, 

Espoo, Vantaa, 

Tampere, Oulu). 

Valtakunnallinen 

pyhiinvaellusverkos 

to, Visit Finland, 

Opetus- ja 

kultuuriministeriö, 

Pohj-Pohjanmaan 

ELY-keskus ja 

maakuntaliito, 

Oulu 2026 

kultuuritoimijat, 

sovelluskehitäjät 

Citynomadi, 

Kokkola Stories, 

Genius loci, 

koulutuskuntayhty 16 

Utsjoen pyhiinvaelluskartoitus 

12.5 ja 11.11. 

koulutusiltapäi 

vät/webinaarit 

. 

mät Kvarnen ja 

Brahe, Kokkolan 

yliopistokeskus 

Chydenius. 

Kirkon 

saamelaistyö, 

8 

Tampereen 6 
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Pyhiinvaellusseminaari 

2.-4.9.2021 

15.10. 

seurakunnat, 

Utsjoen 

seurakunta, 

Utsjoen kunta ja 

Metsähallitus 

Vantaan 

seurakunnat n 50 (striimi 

n 950 

katselukert 

aa). 

Vapaaehtoisuu 

den 

lisäämiseen 

liityvien 

käytäntöjen 

kehitäminen 

kaikilla 

työaloilla 

Nuorten vaikutajaryhmien 

tapahtuma 

13.2.2021 

TEAMS 

Oulun hpk, Oulun 

ev. lut. 

seurakunnat 

noin 30 

-

Tuetaan 

seurakunta 

johtamisen ja 

työyhteisöjen 

haasteissa 

sekä 

muutosprosess 

eissa 

Konsultaatot, selvitykset, 

piispantarkastukset 

Posio, Simo, 

Tornio, 

Oulainen. 

Työnilo ja 

työhyvinvoint 

Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta, 

arvioint 

Henkilöstön 

hyvinvoinnista 

huolehtminen 

muutostlantee 

ssa. 

verkkokoulutuk 

set 

Kaksivuotnen eskarikokeilu (n 

15 seurakuntaa 

hiippakunnassa). 

rakennetaviss 

a akuuteihin 

tlanteisiin 

hiippakuntasihteeri 

yhteistyökumppani 

en kanssa 

osallistujapalaute 

Työmäärän 

suhteutamine 

n olemassa 

oleviin 

resursseihin 

Matkustamise 

n 

työn määrän 

sopeutaminen 

hiippakuntadekaan 

i 

kehityskeskus-

telut ja 

työkokoukset 
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vähentäminen 

Työn 

edellytykset 

Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta Tulokset 

Varautuminen 

kirkon 

kokonaistaloud 

en muutoksiin 

verkkokoulutuk 

set 

Matkaresurssien 

säästäminen=korona ajan 

säästöt 

2021 hiippakuntasihteeri budjetsäästöt 

Kirkon Ilmiöiden Proaktivinen arvioint, Aurora 2021 Moniammatlliset proaktivisuuden 

tulevaisuustyö tunnistaminen AI kehityksen seuraaminen. ryhmät lisääntyminen 

n ennakoint Kirkkohallituksen ja 

piispainkokouksen selvitykset, 

työryhmätyöskentelyinä. 

Työn 

rakenteet 

Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta, 

arvioint 

Lisätään Kasvatuksen itu-webinaarit 25.2.21, hiippakuntasihteeri osallistujamäärät 25.2.=22 

hiippakunnan 

toiminnan 

alueellista 

katavuuta 

15.4.21 Lasten ja nuorten 

keskus ry, 

moniammatllinen 

ohjausryhmä 

tavoiteisiin pääsy 

15.4.=7 

Youtube.com koulutus-

kanavan avaaminen 

Verkkokoulutuksen 

viestntäprosessikuvaus ja 

kaluston hankkiminen 

syksy 2021 

syksy 2021 

Seppo-tulet partotoiminnan 14.4., 6.10. 14.4.=12 

tueksi. 

Seppomestarineuvotelut 

TEAMS 

2 uuta 

seppomestaria, 2 

seppomestaripolu 

lla (parityönä). 

6.10=9 
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2. Kasvatustoiminta 
Työalan tavoiteena on hiippakunnan strategian mukaisest osaltaan tukea seurakunten 
työntekijöiden identteetä ja hengellistä elämää työkultuurin muutoksessa erityisest pitämällä 
esillä työkultuurin uudistamista ja vapaaehtoisuuden lisäämistä. 

Toimintakauta leimasi COVID-19 pandemia. Valmiudet työn sopeutamiseen olivat hyvät, kun 
Oulun hiippakunta sai kokeilukäytöön kirkon koulutuskeskuksen Priima-alustan, kasvatuksen 
hiippakuntasihteeri osallistui Kirkon keskusrahaston työntekijöille suunnatuun Koulutaminen 
verkossa -koulutuskokonaisuuteen ja yhteistyövire yhteisten webinaarien järjestämisessä oli vahva 
kirkon kasvatuksen toimijoilla (hiippakunnat, Kirkkohallitus, kirkon palvelujärjestöt Lasten ja 
Nuorten keskus, Suomen Lähetysseura jne.). Myös verkostotoimijoiden kanssa webinaarien 
toteutaminen oli luontevaa, tärkeimpänä yhteistyökumppanina alueellisen 
perhekeskuswebinaarin järjestäjä Lastensuojelun keskusliito ry. Etätyösuositusten aikana 
webinaarit tavoitvat hyvin. 

2.1. Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan neuvotelukunta ja kokoukset 
Neuvotelukunta toimii työn tarpeiden kartoitajana ja suunnitelijana. Käytännön toteutuksesta 
vastaa hiippakuntasihteeri. Neuvotelukunta kokoontui 3 kertaa toimintavuoden aikana. 
Neuvotelukunnan uusi toimikausi on 2021-2024. 

Neuvotelukunta kokoontui tutustumiskokoukseen ja hiippakunnan Tulevaisuuspäivään 
TEAMSisssa ja ensimmäinen kokous kasvokkain toteutui marraskuussa 2021. 

2.2. Koulutustoiminta ja verkostopäivät muutuivat pääosin webinaareiksi 
Hiippakunta tarjosi keväällä 2021 verkkokoulutuksia ja syksyllä kasvokkain koulutuksia ja 
tapahtumia. Digimentorointkoulutus suunniteltin kirkon koulutuskeskuksessa kokeilussa olleelle 
Priima-oppimisalustalle. Työskentely oli prosessimaista: lyhyitä webinaarialustuksia ja 
pienryhmätyöskentelyjä. Ohjaustyö toteutetin moniammatllisena digimentorointna TEAMS-
alustalla Orientoitumiskoulutuksen jälkeen. Uusia digimentoreita valmistui 21. Vuoden aikana 
digimentorointin osallistui 38 ihmistä joko moniammatllisissa ryhmissä tai yksilöohjauksena. 

Oulun hiippakunta oli mukana valmistelemassa valtakunnallisia varhaiskasvatuksen 
neuvotelupäiviä Rovaniemelle. Sen prosessin yhteydessä avautui neljälle seurakunnalle 
(Sodankylä, Kolari, Tornio, Raahe) mahdollisuus osallistua Lapin Yliopiston 
Palvelumuotoilukoulutuksen julkisten palvelujen muotoilu- ja Palvelumuotoilun johtaminen 
kursseille. Molempia kursseja ohjasi lehtori Essi Kuure ja osallistujia kursseilla oli yhteensä noin 87 
sivuaineopiskelijaa ja noin 20 maisteriopiskelijaa. Sen tuotoksina syntyi Sodankylään seurakunnan 
vapaaehtoistyön, Tornioon varhaiskasvatuksen saavutetavuuden ( 1)aloituspaket, 2) some ja 
palaute 3) digiohjaaja ja digitaalinen perheiden olohuone) ja Kolariin kasvatuksen kehitämisen 
palvelumuotoiluprosessit. 

Rovaniemellä toteutui myös Kirkkohallituksen järjestämät valtakunnalliset Seppo-päivät, joiden 
suunnitelussa Oulun hiippakunnan seppomestarit Ant Pehkonen ja Sanna Parkkinen olivat 
mukana. 
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Muut koulutuksen toteutetin webinaareina: Covid-19 pandemia pakot toteutamaan monia 
tlanteita webinaareina mm. kaikkien hiippakunten yhteinen POLKU-live, kirkon ja järjestökentän 
Perhekeskuswebinaarit (aikatauluissa jonkinlaista päällekäisyytä), hiippakunnan omat 
kasvatuksen Kehitämis- ja Perhetyön innostuspäivät sekä Kasvatuksen itu-webinaarit. Piispa Jukka 
Keskitalo kohtasi hiippakunnan nuoria vaikutajaryhmätapaamisessa verkossa. Tapahtuman 
toteutvat Centria ammatkorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat. Syksyllä Kasvatuksen itu-
webinaarit eivät jatkuneet LNK:n työntekijävaihdoksen vuoksi. Marraskuussa pidetin kolmen 
hiippakunnan yhteinen, LNK:n järjetämä Some-cafe, jossa tarkasteltin korona-ajan vaikutuksia 
kirkon digityöhön, muta sen osallistujamäärä Oulun hiippakunnasta jäi pieneksi. Uutena 
yhteistyökumppanina kontaktoitin pyhiinvaellukseen ja partotoimintaan liityen Metsähallituksen 
puistopalvelut. 

Webinaareilla tapahtumat saavutvat laaja-alaisest koko kirkon ja Oulun hiippakunnan 
työntekijöitä erityisest kevätpuolella. 
Verkkokoulutuksen kehitämistä jatketin toiminnallisella osastolla ja sovitin, etä jatkossa 
verkossa toteutetaan asiakoulutukset ja digikoulutukset. Lisäksi suunniteluprosessit toteutetaan 
jatkossa verkon yli. 

2.3. Hanketoiminta 
Oulun hiippakunnan kasvatuksen toimiala on mukana Kohdataan- ESR-hankkeessa- ja 
konsultointtoiminnan Ratkee -hankkeessa, jossa on KEVA -rahoitus. Ratkee käynnistyi 
marraskuussa 2021. 

Perhekeskuskehitämistä seuratin kolmen maakunnan alueella. Hiippakunta oli mukana Lapin 
perhekeskusverkostossa sekä valmisteli kirkon omaa ja yhteistyökumppaneiden järjestämää 
perhekeskuswebinaaria. Molempiin editoitin seurakunten puheenvuoro. Lisäksi oltin mukana 
neuvoteluissa ja kartoituksissa. 

Monikatsomukselliset oppimisen tlat -OKM hanke päätyi ja sen päätösseminaari pidetin 
8.12.2021. Hiippakunta oli mukana yhteistyökumppanina, mukana olivat Oulun, Itä-Suomen ja 
Helsingin yliopistot. 

2.5. Leiritoiminta 
Vuodelle 2021 toteutetu leiritoimintaa. Nuorten vaikutajaryhmäleirille 2022 haetin rahoitusta 
hiippakunnan 2021 kolehdeista, muta johtoryhmä linjasi, etä vaikutajaryhmätoiminta 
rahoitetaan perusrahoituksesta. Kirkon Nuorten tulevaisuusseminaari korvaa tämän tarpeen. 

2.6. Työryhmät 
Neuvotelukunta kutsuu koolle työryhmiä tarpeen mukaan. Hyödynnetään kokouksissa 
etäkokouksia harkinnan mukaisest. 

Tärkeimpinä prosesseina esiin nousi Parton uuden peruskirjan pohjalta uudistuneet kirkon ja 
partolaisten taustayhteisösopimukset, jotka synnytvät seppomestarirekrytointtarpeen. 
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Aloitetin seppomestarineuvotelut ja toteutetin kaksi kertaa Seppo -tulet TEAMSissa. 
Hiippakuntasihteeri suorit partojohtajakurssin. 

Lisäksi seuratin kaksivuotsen eskarikokeilun vaikutuksia laajaan osaan hiippakuntaa. Kartoitetin 
tlanneta sähköpostlla ja pidetin pari TEAMS-kokousta. 

Hiippakuntasihteeri osallistui Piispainkokouksen järjestörippikouluselvitykseen yhdessä muiden 
hiippakunten järjestörippikouluvastaavien kanssa. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kutsui hiippakuntasihteerin Harrastamisen Suomen malli-
työryhmään. 

2.7. Kehitämistoiminta 
Kasvatuksen kehitäminen Oulun hiippakunnassa - prosessin tueksi tarjotin 
opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen rippikoulun aihepiiristä. 
Kulukorvaushakemuksia ei tullut, vaikka hiippakuntasihteeri esiteli Diakin osaamisen kehitämisen 
torilla opinnäytetyönmahdollisuuksia syyskuussa ja samoin Kitos-päivässä marraskuussa. 

Hiippakuntasihteeri osallistuminen uskonnon ja katsomuksen seuran (www.ukkt.f) Majakka-
opinnäytetyöpalkinnon raatin. 

Kapitulin verkkokoulutuksen kehitämisprosessissa arvioitin kapitulin verkkokoulutustarpeita ja 
ryhdytin suunnitelemaan striimauskoulutussarjaa. Mukana työskentelyssä olivat 
hiippakuntasihteeri, toimistosihteeri Aino Hartkka, kuurojenpappi Sari Timonen ja diakonian 
hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka. 

2.8. Hengellinen ohjaus, retriit- ja pyhiinvaellustoiminta 

Hengellisen ohjauksen päivät siirretin alkuvuodesta lokakuulle ja samalla toteutetin pieni 
pyhiinvaellus Oulujoen uuta pyhiinvaellusreitä mukaillen. Myös henkilökohtaisest ohjatu 
retriit Rokualla saatin toteutetua yhdessä Karjasillan seurakunnan kanssa, eivätkä 
kokoontumisrajoitukset sitä estäneet. 

Hengellisen elämän tukemiseksi Pyhiinvaellus Suomi nousi tärkeäksi yhteistyökumppaniksi ja 
sparraajaksi. Kansallisen pyhiinvaellusverkoston kauta avautui tärkeitä yhteistyönpaikkoja isojen 
kaupunkien pyhiinvaellustoimintaan, Visit Finland -matkailukehitämisverkostoon ja 
ruotsinkielisen Pohjanmaan Kvarnen -koulutuskuntayhtymään, jossa on käynnissä Pohjanmaan 
Pyhän Olavin reit-hanke. Hankkeessa valmistellaan Kokkolaan ast ulotuvaa reitstöä, joka 
yhdistyisi Pyhän Olavin sertfoituun pyhiinvaellusreitin. Vantaan seurakunnat järjestvät 
pyhiinvaellusseminaarin 15.10.21, jonka paneliin hiippakuntasihteeri osallistui. 

Hiippakunta sai työelämäharjoitelija, TM Ant Jeskasen kartoitamaan pohjoisen 
pyhiinvaellusreitejä ja -kohteita sekä kehitämistarpeita. Jeskanen kokosi visuaalisen kartan po. 
kohteista ja teki pyhiinvaelluskohteiden markkinointa hiippakunnan Instagram -tlille kesällä 2021. 
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Pohjoisen pyhiinvaellusverkosto kokoontui kolme kertaa: verkostopalaveri, asiantuntjapalaveri 
kultuurimatkailun kehitämisestä 12.5. sekä digitaalisen pyhiinvaellustoiminnan 
kehitämiswebinaari 11.11. 

Tutustutin kaupunkipyhiinvaellusten suunniteluun Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
valmistelessa pyhiinvaellusreitä Pikisaareen. Reitin tutustuminen ja palautekeskustelu 
toteutuivat seurakuntapastori Hanna Valkaman kanssa. 

Saamelaistyön sihteeri Erva Niityvuopio ohjasi Utsjoen pyhiinvaelluskartoitusmatkan 2.-4.9.2021. 
Mukana oli Tampereen pyhiinvaelluspappi Jussi Holopainen, Utsjoen seurakunnan kirkkoherra 
Päivi Aikasalo, Utsjoen kunta ja Metsähallitus. 

2.9. Yhteistoiminta 
Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan hiippakuntasihteeri toimii yhteistyössä Kirkkohallituksen 
Kasvatus- ja perheasianyksikön (KKP), Lasten ja nuorten keskus ry:n, kirkon lähetysjärjestöjen, 
järjestörippikoulua järjestävien tahojen, kirkon virkaan koulutavien oppilaitosten (Centria 
ammatkorkeakoulu, Kalajoen kristllinen opisto, Suomen Diakoniaopisto ja STEP -koulutus , 
entnen Seurakuntaopisto), Lapin, Oulun, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen, maakunten 
perhekeskusvalmistelijoiden, Lastensuojelu keskusliito ry:n sekä muiden järjestöjen, kunten ja 
alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi työala on mukana erilaisissa ajankohtaisissa hankkeissa ja 
verkostoissa. 

Kasvatuksesta vastaava hiippakuntasihteeri ja tarveharkintaisest neuvotelukunnan jäsenet tai sen 
nimeämät edustajat osallistuvat hiippakunnan kasvatustoiminnan kannalta mielekkäisiin 
yhteistoimintakumppanien järjestämiin koulutus- ja neuvotelutlaisuuksiin. Tavoiteena on edistää 
seurakunnan kasvatustoiminnan kehitysmahdollisuuksia Oulun hiippakunnan alueella. 

Hiippakuntasihteeri oli mukana Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin 
hallituksessa ja Mitä sinulle kuuluu, Siikajoki? -ESR -hankkeen ohjausryhmässä, joka päätyi 2021. 

2.9. Järjestörippikoulut 
Hiippakuntasihteeri vastaa yhteyksistä kristllisiin järjestöihin (SLEY ja SRK), jotka järjestävät 
rippikouluja hiippakunnan alueella. SLEY:n järjestörippikoulut eivät ole toteutuneet vuosina 2020 
ja 2021 osallismäärän vähäisyyden vuoksi. Leirit ovat siirtyneet Lapuan hiippakunnan alueelle 
Esantuvalle. Järjestörippikoulujen järjestämislupaa vuosille 2022-2024 anoivat SRK ja SLEY, ja 
luvat heille myönnetin. Loppuvuodesta saatin järjestörippikouluanomus Lähetysyhdistys Rauhan 
Sanalta, jonka kanssa järjestetin neuvotelu, jossa oli mukana Kirkkohallituksen 
rippikouluasiantuntja Jari Pulkkinen. 

Piispainkokous antoi uudet ohjeet järjestörippikouluja koskien, jossa määrätin, etä se 
tuomiokapituli, jonka piispa vastaa ulkosuomalaistyöstä vastaa myös niiden rippikouluista. 
Suomalainen seurakunta Sveitsissä ja Aurinkorannikon seurakunta jätvät anomuksen rippikoulun 

järjestämisestä ja heille myönnetin kolmivuotset luvat. 
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2.10. Opintomatkat 
Opintomatkoja ei toteutetu vuonna 2021. 

2.11. Työyhteisökonsultoinnit 
Hiippakunnan strategiassa tavoiteeksi on asetetu, etä tuetaan seurakunta johtamisen ja 
työyhteisöjen haasteissa sekä muutosprosesseissa. Työyhteisökonsultoinnit liityivät joko 
piispantarkastuksiin, Kohdataan -hankkeeseen tai kasvatuksen työalan kehitämiseen. Välineinä 
käytetin piispantarkastuksissa työyhteisökartoituksia ja dialogista työtapaa. 

2.12. Tiedotus 
Viestntään kulkee Oulun hiippakunnan Tiennäytäjä-Ofelas-uutskirjeen kauta, joka tavoitaa 
kaikki ammatryhmät. Se ilmestyy kuukausitain istuntopäivinä. Sosiaalista mediaa voidaan 
käytää tedotuksen tukena. Tiedotuskanavana toimii hiippakunnan kotsivujen kalenteri, jossa 
löytyy tapahtumien ohjelmat. Kasvatuksella on myös omat sivustonsa kotsivuilla. Tiedotamista 
suunnataan tarveharkintaisest hiippakunnan alueella toimiviin tedotusvälineisiin. 

Syksyllä käynnistetin Oulun hiippakunnan koulutukset youtube -kanava. Tallenteet ovat 
nähtävissä saavutavuuslain mahdollistaman ajan puiteissa (2 viikkoa). Tällä hetkellä 
hiippakunnalla ei ole valmiuta tallenteiden laajempaan teksttämiseen, mikä mahdollistaisi 
tallenteiden pysyvämmän säilytämisen. Tilanneta seurataan. 

4. Talous 
Kasvatuksen määräraha on vuodelle 2021: 34 960 €. 

a. Neuvotelukunta ja työryhmät 

Neuvotelukunnan kokoukset 2000€ 
Kasvatuksen työryhmät 2000€ 
Nuorten vaikutajaryhmätapaaminen Oulussa 2000€ matkakuluihin 
rovastkunnitain. 
Yhteensä 6000€ 

b. Hiippakunnallinen toiminta 

Koulutuskustannukset (koulutajapalkkiot, matkakustannukset jne.)18660€ 
Koulutustulot (kurssi-ja täyshoitomaksut) -4500€ 
Yhteensä 14 160€ 

2021 koulutukset: 
Ohjaajapäivät 500€. Kustannukset 0€. 
Hengellisen ohjauksen päivä 1200€. Ohjaajien matka- ja majoituskulut. 
Kasvatuksen kehitämispäivät 1000€, 0€. 
Perhetyön innostuspäivä 300€, 0€. 
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Henk. koht. retriit –ohjaajapalkkiot, ohjaajien matka- ja majoituskulut. 
Kasvatuksen itu- webinaarisarja 2000€, koulutajapalkkiot a 100€. 
Partotoiminta 500€. Seppopäivien osallistumismaksut seppomestareille (7). 
Hiippakunnan työntekijöiden konsultpalkkiot (mm. rippikoulu, varhaiskasvatus 
jne.) 4500€. 0€. 

Digitaalisen työoteen kehitäminen 4160€ (koulutusten striimaukset, palveluiden 
lisenssit tms.). 0€. 

c. Rippikoulu 
Opinnäytetyö kulukorvaus 400€. 0€. 
Järjestörippikouluyhteydenpito 400€. 0€. 

d. Hanketoiminta 
Omarahoitusosuus 6000€ suunniteilla olevaan rippikoulun digihankkeeseen. 

e. Muut kustannukset 
Kirjallisuus ja tarvikkeet 500€. 

f. Hiippakuntasihteerin matkakulut 8000€. 

Yhteensä 34960 € 

Muut: 
Ohjaustoiminnan budjetsta: 
Digimentorointkoulutajapalkkio 1050€. Toteutui. 
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OULUN HIIPPAKUNNAN lähetyksen ja kansainvälisen työn NEUVOTTELUKUNTA 

Toimintakertomus 2021 

1. Tavoite 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn tavoitteena on seurakuntien missionaalisuuden eli 
seurakunnan olemuksesta nousevan lähetystehtävän edistäminen ja syventäminen 
muuttuvassa ympäristössä ja maailmassa. Työalan tavoitteena on hiippakunnan 
strategian mukaisesti osaltaan tukea seurakuntien työntekijöiden identiteettiä ja 
hengellistä elämää työkulttuurin muutoksessa erityisesti pitämällä esillä työkulttuurin 
uudistamista ja vapaaehtoisuuden lisäämistä. Tähän on peilipintana myös monet 
kansainväliset kontaktit mm. tansanialaisen ystävyyshiippakunnan kanssa. 

2. Oulun hiippakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn neuvottelukunta ja 
kokoukset 

Tuomiokapitulin perustaman neuvottelukunnan tehtävänä on ideoida ja tukea 
hiippakunnallista lähetystä ja kansainvälistä työtä. Toiminnasta vastaa kansainvälisen työn 
hiippakuntasihteeri, jonka työtä neuvottelukunta tukee asiantuntijaelimenä. 

Neuvottelukunnan nelivuotinen tehtävä alkoi vuoden 2021 alussa. Neuvottelukunnan 
jäsenet olivat: 

 Kappalainen Seija Helomaa, Kiiminki, pj. 
 Lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala, Kempele 
 Lähetyssihteeri Katja Haipus, Oulujoki 
 Diakoniatyöntekijä Johanna Wennerström, Tornio 
 Kirkkoherra Eija Nivala, Ylivieska 
 Kirkkoherra Niilo Pesonen, Tuira 
 Hiippakuntavaltuuston pj. Jukka Paananen, Kokkola 
 Hiippakuntasihteeri Matti Laurila, sihteeri 
 Hiippakuntadekaani Juha Rauhala, läsnäolo- ja puheoikeus 

Neuvottelukunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa, joista kevään kokoukset 
olivat teamsissa. Syksyn toinen kokous oli lähetysjärjestöjen ja hiippakunnan neuvottelun 
yhteydessä. 
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3. Lähetyksen ja kansainvälisen työn toiminta 

3.1 Nuorten aikuisten hiippakunnallinen tapahtuma 13.2.2020 Oulussa. 
Tapahtuma järjestettiin teemalla p(ELOSSA) vain striimattuna. Suorastriimauksessa oli 
suuria teknisiä ongelmia, eikä myöskään nauhoitus onnistunut, joten vain osa ohjelmista 
pystyttiin taltioimaan. 
3.2. Lähetyssihteerien ja -teologien hiippakunnallinen neuvottelupäivä to 25.3.21 
teamsissa (20 osallistujaa) 
3.3. KUA:n Ajankohtaispäivä 12.4.21 Rovaniemellä (peruuntui) 
3.4. Monikulttuurisen työn neuvottelupäivä 4.5.2021 teamsissa, (14 osallistujaa) 
3.5. Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat 21.-23.5.21 Oulussa. (Tapahtuma siirtyi vuodella 
eteenpäin. Toimintavuonna toteutettiin muutaman tunnin Virtuaalitorstai etkoina tulevaan 
tapahtumaan.) 
3.6. Missio-viikon opintomatka ystävyyshiippakuntaan Tansaniassa (peruuntui jo toisen 
kerran) 
3.7. Suomen Lähetysseuran uusien lähetystyöntekijöiden siunaaminen 10.8. 
tuomiokirkossa (100 osallistujaa) 
3.8. Lähetyssihteerien ideariihi ti 31.8.2021 Oulussa ja teamsissa (15 osallistujaa) 
3.9. Pyhän näköala - hiippakunnan erilainen lähetysseminaari 10.-12.9.21 Kairosmajalla 
Pelkosenniemellä. Tapahtuma toteutettiin, mikä oli jo saavutus sinänsä. (55 osallistujaa) 
3.10. Lähetys/ opintomatkan vetäminen-palaveri Oulussa (15 osallistujaa) 
Pia ja Mikko Pyhtilän ideoimassa palaverissa pohdittiin eri näkökohtia, jotka liittyvät 
matkan vetämiseen. Pyhtilät ja hiippakuntasihteeri kokosivat ajatukset 9 näkökohdaksi, 
jotka julkaistiin tammikuussa 2022 kirkkomme Lähetys -lehterissä; Yhdeksän näkökohtaa 
hyvän opintomatkan toteuttamiseen. 
3.11. Rovastikuntien lähetysvastaavien ja neuvottelukunnan opintomatka Helsinkiin 15.-
16.11.21 (12 osallistujaa) 
Rovastikuntavastaavien vuosittainen Neuvottelu toteutettiin opintomatkana Helsinkiin 
yhdessä neuvottelukunnan kanssa. Matkan aikana vierailtiin Pipliaseuran, lähetysseuran, 
SLEY:n, KUA:n ja KLK:n tiloissa. Lisäksi tavattiin kirkontalolla Sansan, kansanlähetyksen 
ja kylväjän edustajia. Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja rakentavia. 
3.12. Lähetysjärjestöjen hiippakunnallinen neuvottelu 2.12.2021 piispantalolla ja teamsissa 
(15 osallistujaa) 

4. Verkkoyhteydenpito ja tiedotus 

Toimintavuonna toteutettiin neljä kertaa Hiippakunnan lähetyksen ja kv- työn teams 
tapaamisia. Näitä tiedotetaan seurakuntien työntekijöille mm. tiennäyttäjässä ja heidän 
kauttaan vastuunkantajille. Tapaamiset: 
To 4.2.21 Piispan aatoksia seurakuntien lähetys- ja kansainvälisestä työstä 

 Teams-tapaaminen piispa Jukka Keskitalon kanssa. 
To 22.4.21 Miten lähetyksen yhteistyötä voisi tiivistää kirkossamme ja 
maailmassamme? 

 Ajatuksia Kirkon lähetystyön keskuksen näkökulmasta. 
Teams-tapaaminen Elina Hellqvistin ja Vesa Häkkisen kanssa KLK:sta. 

To 23.9.21 Innostava, epäilyttävä lähetystyö - ymmärsikö Jeesuskaan, mitä käski? 
 Lähetystyön mielikuvia toimittajana, kristittynä ja tarinankertojana. Teams-

tapaaminen Sana lehden päätoimittajan Heli Karhumäen kanssa. 
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To 25.11.21 Mitä kuuluu Inkerin kirkolle? 
 Teams-tapaaminen Toksovan seurakunnan kirkkoherran Aleksei Uimosen 

kanssa. 

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri on tiedottanut lähetystyöstä ja muusta 
kansainvälisestä työstä infokirjeellään neljä kertaa vuoden 2019 aikana. Toiminnasta on 
tiedotettu myös hiippakunnan lähetystyön kotisivujen kautta sekä hiippakunnan 
lähetysjuhlien kotisivujen www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi kautta. 

Hiippakuntasihteeri on lähettänyt toimintavuoden aikana monikulttuurisessa työssä oleville 
työntekijöille ja vapaaehtoisille kaksi viestiä. 

5. Korona ja toiminnan kehittäminen etäyhteyksillä 

Toimintavuoden keväällä Covid19-pandemia on vaikeuttanut toimintaa monella tavalla. 
Työala pyrki vastaamaan tilanteeseen muuttamalla koulutuksia hybridi- tai teams-
koulutuksiksi sekä jatkamalla edellä mainittuja teams-tapaamisia. 

6. Muu toiminta 

Oulun ystävyyshiippakunnan ja Victoriajärven itäisen hiippakunnan (ELVD) kanssa oli 
toimintavuoden aikana yhteydenpitoa viestien välityksellä. Piispa Gullenin vierailu 
toukokuun kirkkopäivillä ja lähetysjuhlilla sekä kesälle suunniteltu opintomatka Tansaniaan 
siirtyivät koronan tähden vuoteen 2022. 

Hiippakuntasihteeri laati yhteistyössä useiden seurakuntien, Kirkkohallituksen ja järjestöjen 
työntekijöiden konsultoimana artikkelin, jossa tuotiin esille yleisimpiä kysymyksiä 
lähetystyön talousnäkökohtiin liittyen. Se julkaistiin tammikuussa Kirkkomme Lähetys -
lehterissä; Kysymyksiä ja vastauksia lähetystyön taloudenhoitoon - Lehteri. 

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri on tukenut henkilökohtaisilla kontakteilla 
lähetyksen ja monikulttuurisen työn vastuunkantajia heidän työssään. Tämä on erityisen 
tärkeää, sillä seurakuntien lähetyssihteerit ovat seurakunnissa ainoita vastaavanlaisia 
työntekijöitä. Hiippakuntasihteeri on hiippakunnan konsulttina osallistunut useamman 
seurakunnan työyhteisöjen konsultointeihin piispantarkastusten puitteissa. Lisäksi hän on 
aloittanut työyhteisökysymysten yhteyshenkilönä hiippakunnassa. 

7. Arviointia 

Koronan tähden toimintavuosi sisälsi monia muutoksia läsnäolokoulutuksista teams-
toteutuksiin. Työala pyrki edelleen kehittämään työn etämahdollisuuksia, joita on hyvä 
jatkaa myös normaalioloissa hiippakunnan pitkien etäisyyksien tähden. 
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Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri pyrki toteuttamaan hiippakunnan strategian 
painopisteitä tukemalla seurakuntien toimintakulttuurien muutosta sekä työntekijöiden 
hengellistä identiteettiä ja vapaaehtoisten osallisuutta työalan perustoiminnoissa. 

8. Talous 

Hiippakunnan lähetys ja kansainvälinen työ on toiminut sille annetun määrärahan 22 000 € 
puitteissa. Varoja säästyi merkittävästi koronan aiheuttamien peruuntumisten ja vähäisten 
työmatkojen tähden. 

Oulussa 23.1.2022 

Seija Helomaa, puheenjohtaja Matti Laurila, sihteeri 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.02.2022 / 2 



    

 
            

         
        

         
          

        
       

           
         

        
         

 

        
           

         
           

        
 

           
           

            
          

       

           
         

           
            

 

            
           

          

 

    

  

pp

ä

i

ä

 28 
1

VUOSI 2021
Tiivistelmä� diäkoni Tuulä Kärjäläisen tyo� stä� Pelson vänkilässä 

Tiivistelmä� : 

Pelson vänkilä on 80-päikkäinen suljettu miesten vänkilä Väälän kunnän jä seuräkunnän älueellä.
Hii äkuntäräjojen muutoksen yhteydessä� 1.1.2020 vänkilä siirtyi Kuopion hiippäkunnästä Oulun
hiippäkuntään. Vänkeinhoidollisesti Pelson vänkilä kuuluu Itä� - jä Pohjois-Suomen
vänkeinhoitoälueeseen.

Pelson vänkilässä tyo� skentelevä�n diäkonin virkä siirtyi Kuopion hiippäkunnän tuomiokäpitulistä
1.4.2020 Oulun tuomiokäpituliin. Nä� in ollen vä� limätkä lyheni huomättävästi jä tyo� yhteys
tuomiokäpituliin kiinteytyi entisestä� ä�n. Diäkoni osällistui Teämsillä tuomiokäpitulin viikoittäisiin
Määnäntäipälävereihin jä mähdollisuuksien mukään Tälonkokouksiin jä Sihteeristo� n kokouksiin.

Diäkonin tyo� n tävoitteet ovät Pelson vänkilässä olevien vänkien henkilo� kohtäinen jä ryhmä�muotoinen
sielunhoito. Ne toteutuivät henkilo� kohtäisissä keskusteluissä jä käppelissä ohjätuissä tiläisuuksissä.
Lääjästi tehtä�vä�nä� on henkilo� kohtäisen jä yhteiso� llisen uskonnonhärjoittämisen oikeuksistä
huolehtiminen sekä� vieräilijoiden jä� rjestä�mä�n kristillisen toiminnän orgänisointi jä vieräilijoiden
ohjääminen.

Koronäpändemiän vuoksi Pelson vänkilässä oli tiukkä suojäutumissträtegiä 16.3.2020-30.4.2021.
Silloin vieräilutoimintä oli keskeytettynä� jä diäkoni hoiti myo� s käikki sunnuntäihärtäudet. Pändemiän
vuoksi yhteydet vänkilän ulkopuolelle hoidettiin sä�hko� isesti täi puhelimessä. Diäkonin
yhteistyo� kokoukset jä koulutukset hoidettiin Skypen täi Teämsin ävullä. S �hko� isesti täi puhelimellä
tävoitettiin myo� s vängittujen omäisiä, kotiseuräkuntien tyo� ntekijo� itä� jä muitä yhteistyo� kumppäneitä.

Muutämiä äjänjäksojä lukuun ottämättä vängit eivä� t räjoitusten äikänä pä� ä� sseet poistumisluville eikä�
heidä�n omäisiään pä� ä� stetty vänkilään. Yhteydenpitoä l sä� ttiin skypen ävullä, muttä räjoittunut yhteys
lä�heisiin sekä� huoli omästä jä lä�heisten terveystilänteestä äiheutti huoltä jä hä� tä� ä� . Kä� sien
desinfioinnistä jä mäskien pitä�misestä� tuli pä� ivittä� istä� . Diäkoni oli kuuntelijä, keskustelukumppäni
sekä� äsiällisen tiedon jäkäjänä myo� s yksi toimijä vänkiläturvällisuudessä.

Oulun hiippäkuntä lääti strätegiän vuoteen 2026. Siihen merkittiin, että� hiippäkuntä pyrkii
v ikuttämään Rikosseuräämusläitoksen suuntään siten, että� hiippäkunnän älueen neljä� ssä� vänkilässä
vänkiläsielunhoidon nykyiset resurssit sä� ilyisivä� t, jä että� Väälän uuteen vänkilään säätäisiin käppeli.
Piispä Jukkä Keskitälo, dekääni Juhä Räuhälä jä läkimiesäsessori Märi Aälto vieräilivät vänkilässä
28.5.2021.

Väälän vänkilän suunnittelu eteni jä määnräkennustyo� t älkoivät. Tuomiokäpituli on pitä�nyt jä pitä� ä�
yhteyttä� vänkilän johtoon niin, että� myo� s uuteen vänkilään säädään toimivä uskonnollinen tilä.

Toimintäkertomuksen liitteenä� on tilästo viime vuosien hengellisistä� tiläisuuksistä sekä� muutämä
kuvä. 

Pelson vänkilässä Henrikin pä� ivä�nä� 19.1.2022 

Diäkoni Tuulä Kärjäläinen 
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VUOSI 2021
Toimintäkertomus diäkoni Tuulä Kärjäläisen tyo� stä� Pelson vänkilässä 

Johdanto 

Pelson vänkilä on yksi Rikosseuräämusläitoksen (Rise) Itä� - jä Pohjois-Suomen vänkeinhoitoälueen
(Iprä) suljetuistä vänkiloistä. Vänkipäikkojen mä�ä� rä� on 80 kpl jä ne käikki ovät miehille. Vänkiläpäpin
virkää ei ole tä� ytetty 1.9.2011 jä� lkeen, jolloin edellinen viränhältijä siirtyi päpiksi Sukevän vänkilään.

Vänkilä sijäitsee Väälän kunnässä, jokä oli jo äiemmin liittynyt Pohjois-Pohjänmään määkuntään.
Hiip äkuntäräjät siirtyivä� t 1.1.2020 noudättämään määkuntäräjojä jä Väälän seuräkuntä siirtyi
Kuopion hiippäkunnästä Oulun hiippäkuntään. Vänkilädiäkonin virkä siirtyi Oulun tuomiokäpituliin
1.4.2020. 

Diäkonin tyo� n tävoitteenä on huolehtiä vänkilässä olevien uskonnonhärjoittämisen oikeuksistä jä
mähdollisuuksistä sekä� jä� rjestä� ä� yksilo� - jä ryhmä�muotoistä sielunhoitoä. 

Vä� liotsikointi on vänhän toimintäkertomuspohjän mukäinen jä hengellisen toiminnän tiläisuudet ovät
nä�htä� vissä� liitteenä� olevästä tilästostä. Toimintäkertomuksessä on esitelty tärkemmin väin diäkonin
ohjäämät tiläisuudet, jä suluissä nä�kyvä� t edellisen vuoden västäävät luvut käikistä tiläisuuksistä.

Määilmän vällännut koronäviruspändemiä toi määliskuun 2020 puolivä� listä� älkäen tärkän
suojäutumismenettelyn myo� s vänkiloihin. Räjoitusäikoinä vieräilijoiden sääpuminen läitokseen
evä� ttiin jä diäkoni otti sen äikänä västuun myo� s äivän käikkien hengellisten tiläisuuksien
ohjäämisestä. 

Pelson vänkilässä otettiin kä�ytto� o� n uusi tyo� äikäläki 20.4.2020. Se väikutti väin välvontähenkilo� kunnän
tyo� äikoihin, muttä sen vuoksi läädittiin uusi pä� ivä� jä� rjestys. Pä� ivä� jä� rjestykseen värättiin virällisesti
hengellisille tiläisuuksille äikää väin sunnuntäisin. Sen lisä�ksi diäkoni säi pitä� ä� räämättupiiriä� vänkien
toimintä-äjällä jä ottää siihen vieräilijoitä mukään. Arkisin vängit osällistuvät sämään äikään tyo� ho� n,
toimintäohjelmiin täi opiskeluun, joten he joutuvät välitsemään, mihin osällistuvät. 

1. Yleisötilaisuudet

Hengellisiä� yleiso� tiläisuuksiä jä� rjestivä� t diäkoni jä vieräilijät.

Diäkonin ohjäämiä yleiso� tiläisuuksiä toteutui yhteensä� 26 (41) kertää. Yhteensä� niihin osällistui 253
(395) miestä� . Ne olivät kirkkovuoden mukäisiin sunnuntäin teksteihin perustuviä härtäuksiä jä niihin
osällistui keskimä�ä� rin kymmenen (10) miestä� . Tiläisuuksissä läuloimme, rukoilimme, luin Räämättuä
jä selitin tekstejä� . Pidä�n vuoroväikutteisistä tilänteistä jä tuntui hyvä� lle, kun yleensä� äinäkin vä�hintä� ä�n
yksi kuulijoistä esitti tärkentävän kysymyksen kesken opetukseni.

Räämättupiirissä� oli vieräilijoitä lä� snä� yhdeksä�n kertää jä olen ne läskenut vieräilijoiden jä� rjestä�miin
yleiso� tiläisuuksiin, väikkä itsekin olin äktiivisesti mukänä. Räjoitusten äntäessä myo� ten vieräilijät
ohjäsivät keskenä�ä�n sunnuntäin härtäudet, hengelliset tiläisuudet jä messut. 
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Väälän kirkkoherrä Vesä-Täpio Pälokängäs vieräili yhdeksä�n (5) kertää. Hä�n hoiti
sielunhoitokeskustelujä, opetti rippikoululäisiä sekä� toimitti konfirmäätion jä iltämessujä.

Ev.lut. kirkon viränhältijoiden jä vänkilälä�hettien ohjäämiä tiläisuuksiä oli yhteensä� 33 (15) kertää.
Seitsemä�n (7) kertää niissä� vietettiin Herrän Pyhä�ä� Ehtoollistä jä äinoä sänäjumälänpälvelus oli
joulukirkko (-). Pälokängäs toimitti messun kuusi (5) kertää jä hiukän suljetummälle ryhmä� lle
konfirmäätiomessun. Räuhänyhdistyksen pästori toimitti messun kerrän (2). Muut tiläisuudet olivät
härtäuksiä. Lisä�ksi Pälokängäs ohjäsi käksi (-) kertää räämättupiirin, johon oli ävoin kutsu käikille.

Oulun tuomio irkkoseuräkunnän vänkilälä�hetti vieräili yhdeksä�n (7) kertää. Suomen kirkon
Räuhänyhdistyksen säärnääjät ohjäsivät kuusi (1) kertää seurät, jä Uusherä�yksen vänkilälä�hetti
vieräili kolme (5) kertää. Vuoden äikänä toteutui myo� s kolme (2) seuräkuntävieräiluä, kun Kemin (-),
Keminmään (-) jä Tyrnä� vä�n (-) seuräkunnät vieräilivät ohjäten kukin yhden härtäuden. Edellisenä�
vuonnä vieräilut olivät toteutuneet Simon jä Tornion yhteisvieräilunä sekä� Oulun diäkoniäkeskuksen
kriminäälityo� tä� tekevä�n diäkonissän johdollä.

Merkittä� vä� pä� ivä� diäkonille, vänkilän henkilo� kunnälle jä vängeille oli 28.5.2021. Silloin Oulun
hiippäkunnän piispä Jukkä Keskitälo, dekääni Juhä Räuhälä jä läkimies Märi Aälto vieräilivät
vänkilässä. Neuvottelujen lisä�ksi he ohjäsivät vängeille härtäuden, johon myo� s osä henkilo� kuntää
osällistui. Vängit esittivä� t tiläisuudessä hengellistä� musiikkiä jä yksi heistä� piti evänkelioivän
todistuspuheenvuoron.

Helluntäiseuräkunnän jä väpääseuräkunnän vänkilälä�hetit kä� vivä� t pitä�mä� ssä� yhteisen hengellisen
tiläisuuden yhdeksä�n (1) kertää. Evänkeliointi- jä vänkilälä�hetys ry.n vieräilijät kä�vivä� t kerrän (-).

Vieräilijoiden jä� rjestä�missä� hengellisissä� tiläisuuksissä diäkoni oli mukänä yhteensä� yhdeksä�n (11)
kertää. Piispän vieräilupä� ivä� oli perjäntäi, muttä toiset tiläisuudet olivät räämättupiirin päikällä
tiistäisin. Koronä sotki käikki muut etukä� teen sovitut vieräiluäjänkohdät molemmiltä vuosiltä. 

2. Pienryhmätoiminta

Räämättupiirin ohjäsin 32 (35) kertää. Osällistujinä oli yhteensä� 284 (216) vänkiä, joten keskimä�ä� rin
yhdeksä�n (6) miestä� oli mukänä piireissä� . Sänän jä rukouksen lisä�ksi tiläisuuksillä on suuri ärvo
vertäistuessä keskustelun polveillessä elä�mä�ä�n liittyvissä� äsioissä! Kuluneen vuoden äikänä on
keskustelu sivunnut montä kertää myo� s koronäviruksen äiheuttämää huoltä. Koen, että� olen
tiläisuuksissäni tehnyt opetuksen jä sielunhoidon lisä�ksi myo� s kriisityo� tä� jä väikuttänut vänkilän
turvällisuuteen jäkämällä oikeää tietoä jä räuhoittelemällä hä� tä�ä�ntyneitä� vänkejä.

Vänkien keskinä� isessä� , hengellisessä� Veljespiirissä� pidin härtäuden jä räämättuopetushetken 20
kertää. Niihin osällistui silloin yhteensä� 193 miestä� . Lisä�ksi piiri kokoontui neljä� kertää lomällä
ollessäni jä niihin oli osällistunut 32 miestä� . Tiläisuuksiin osällistui siis keskimä�ä� rin kymmenen
miestä� . Vängit äloittivät tutkimään Räämättuä Johänneksen evänkeliumiä älustä jä jätkoivät siitä�
eteenpä� in Apostolien tekoihin. Veljespiirin toimintä älkoi vuonnä 2014, muttä se hiipui västuullisen
vetä� jä�n puutteeseen vuonnä 2019. Toimintä oli täuollä koko edellisvuoden, koskä rohkäisuistä
huolimättä kukään ei hälunnut vetovästuutä. Kuluneenä vuonnä toimintä jätkui 1.7. älkäen.

Myo� s käikki vieräät tärjosivät henkilo� kohtäistä keskusteluä tiläisuuksiensä pä�ä� tteeksi jä k ikkien
käppelissä pidettyjen tiläisuuksien jä� lkeen oli äinä mähdollisuus jä� ä� dä� juttelemään kähvikupin ä�ä� relle.
Keskustelut koskivät pä� ä� ttyneen tiläisuuden äikänä herä�nneitä� kysymyksiä� jä/täi muitä mielenpä�ä� llä�
o eviä äsioitä jä pärin viime vuoden äikänä koronästä puhuttiin lä�hes jokä kertä. – Itse tunsin usein
oleväni kuin entisäjän päpit täi seuräkuntäsisäret, jotkä hengellisen tyo� n lisä�ksi huolehtivät
seuräkuntäläisten kokonäisvältäisestä hyvinvoinnistä jä tekivä� t välistustyo� tä� känsän keskellä� .

Rippikouluryhmiä� jä� rjestettiin käksi. Kevä�ä� llä� ryhmä�n molempien oppiläiden opiskelu keskeytyi.
Toinen heistä� siirtyi kesken käiken ävovänkilään, jä toinen ei jäksänut muiden väikeuksiensä vuoksi 
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keskittyä� opiskeluun. Syksyllä� molemmät rippikoululäiset suoriutuivät hienosti. Vuoden mittään
rippikoulun äloitti siis yhteensä� neljä� (3) miestä� jä pidin yksilo� - täi ryhmä�oppituntejä yhteensä� 14 (10)
kertää. Lisä�ksi räämättupiireissä�ni jä sunnuntäihärtäuksissäni oli rippikoulun äiheisiin liittyvä� ä�
opetustä. Väälän kirkkoherrä Pälokängäs konfirmoi syksyn rippikoululäiset 28.10.2021.

Toukokuun lopussä toteutettiin vänkien bä�ndiryhmä�n känssä ulkoilmäkonsertti ä
juhännusäätonäättonä pidettiin vänkien juhännuskisät. Olin mukänä molempien jä� rjestelyissä� jä
kännustusjoukoissä. 

3. Henkilökohtainen työ 

eskustelujä vänkien, heidä�n omäistensä jä yhteistyo� kumppäneiden känssä toteutui 1298 (1267) kpl.
Koronäräjoitusten äikään ei ollut suotävää liikkuä selliosästoillä, joten ns. etsivä� tyo� jä� i vä�hemmä� lle
väikeimpinä räjoitusäikoinä. Lisä�ksi äktiivisempi yhteys tuomiokäpituliin vei viikoittäistä tyo� äikää.

Asiäkäskeskustelujä merkkäsin 603 (632) kpl. Vänkien känssä keskustelin 564 (605) kertää jä heidä�n
omäistensä känssä 39 (27) kpl. Yhteistyo� tähojen känssä keskustelujä kä�ytiin 695 (635) kertää.

Vuoden äikänä keskustelin 390 (454) eri henkilo� n känssä. Vänkejä jä heidä�n omäisiään oli 223 (234)
kpl jä yhteistyo� kumppäneitä 167 (220) kpl.

Keskusteluissä vänkien känssä nousee nopeimmin esille jäksäminen suljetun läitoksen olosuhteissä jä
huoli omäisistä. Syvä� llisinä� äsioinä ovät hengellisten kysymysten jä kätumuksen lisä�ksi myo� s mennyt
elä�mä� jä sen kä� ä�nteet, mielentilä, rikoksiin johtäneet elä�mä�ntävät, perhe, nykytilänne sekä� tuleväisuus
eriläisine mähdollisuuksineen täi päluunä entiseen. Vängit tuntevät itsensä� epä�onnistuneiksi ä
häävoittuneiksi ihmisiksi, jotkä eivä� t itse pysty selviytymä�ä�n ongelmistään. Usein täuställä on jo
äiemmän sukupolven pä� ihdeongelmä jä rikollisuus sekä� niistä� johtunut läpsen (=äsiäkkäänä olevä)
huostäänotto jä älkävä läitoskierre.

Yhteistyo� tähojen känssä keskusteltiin vänkilässä olevän henkilo� n jä hä�nen lä�heistensä� monenläisistä
ävuntärpeistä. Käikki väpäutuvät säävät kotiseuräkunnistään ennen käikkeä keskusteluäpuä, jos väin
häluävät ottää sitä� västään. Joskus joku sää myo� s täloudellistä äpuä väpäuduttuään. Joulun ällä
jä� rjestin vängeille mähdollisuuden änoä yhtenä� isellä� kääväkkeellä kotiseuräkunnistä joulurähä-
ävustustä.

Omäisten huoli on selkeä� sti ennen käikkeä vängitun perheen ä� senen jäksäminen jä terveydentilä. Itse
he hä� tä� ilevä� t selviytymisestä� ä�n täloudellisesti sekä� hä�peä�n jä muiden tunteiden känssä. Usein ä� idit
ovät onnellisiä, että� poikä on vänkilässä, koskä silloin hurjää elä�mä�ä� viettä� vä� läpsi on turvässä jä sää
äpuäkin.

Jokäisessä sellissä� kä� vin täpäämässä vängit suunnitelmällisesti käksi (2) kertää. Vänkilä osti jä lähjoitti
käikille vängeille Itsenä� isyyspä� ivä�n kunniäksi led-kynttilä�n. Perinne älkoi vuonnä 2017 Suomen 100-
vuotisjuhlän kunniäksi. Jäoin kynttilä� t ohjääjien ävustämänä jä kohtäsimme kiitolliset kynttilä�nsääjät!

Jouluäättonä jäoin jokäiselle perinteiset kristilliset joululehdet jä tervehdykset. Joulun Sänomä on niin
ihmeellinen, että� se väikuttää koko vänkilän ilmäpiiriin niin henkilo� kunnän kuin vänkien keskuudessä.
Väikkä joulun lä�mminhenkinen selliosästokierros on äinä mieliinpäinuvä, tä�mä� 30. jouluäätto jä� ä�
erityisesti mieleeni myo� s kähdestä muustä syystä� .

Mennessä�ni I-osästolle oli vänkien omä jouluinen äteriä juuri älkämässä lehtisälissä, jä erä� s
ruo äilijoistä huudähti spontäänisti: ”Diäkoni! Sinä�hä�n pidä� tkin meille ruokärukouksen”. Oli
koskettävää, kun säimme yhdessä� porukällä siunätä äteriän, muttä myo� s rukoilin heidä�n jä heidä�n
omäistensä puolestä. Joulu 2021 jä� ä�nee myo� skin viimeiseksi vänkiläjoulukseni, sillä� mietin
elä�ko� itymistä� vuonnä 2022. 
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Pelsollä vieräileville seuräkuntien viränhältijoille jä väpääehtoisille vänkilälä�heteille kirjoitin
yksilo� kohtäisten viestien lisä�ksi sä�hko� postiryhmä�nä� kuusi (7) ohjeistus- jä kuulumiskirjettä� . 

4. Vankilan ulkopuolinen toiminta 

Itä� - jä Pohjois-Suomen vänkeinhoitoälueen vänkiläsielunhoidon tyo� kokous Kuopion tuomikäpitulissä
piispä Järi Jolkkosen johdollä 1.10.2021. Vuosittäisten kohtäämisten sisä� lto� on älueen vänkiloiden 
kuulumisten väihtäminen, toistemme täpääminen jä tyo� ssä� jäksäminen sekä� keskustelu vänkiloiden 
hengellisestä� tilänteestä jä toiminnoistä. Piispän kännänotto jä siunäus kruunäsi käiken.
Kirkkohällituksen kriminäälityo� n erityisäsiäntuntijä Sämi Puumälä osällistui kokoontumiseen 
Teämsin vä� lityksellä� . 

Oulun tuomiokäpituli jä� rjesti piispäntälon henkilo� kunnälle tyo� yhteiso� pä� ivä�n 7.9.2021. Säin käiken 
ohessä kertoä diäkonin muuttuneestä tilänteestä jä siitä� , kuinkä vänkilä oli älkänut suhtäutuä
diäkoniin enemmä�nkin ulkopuolisenä vieräilijä kuin pä� ivittä� in päikällä olevään henkilo� kuntään
kuuluvänä. 

Vuosittäinen vältäkunnällinen vänkiläsielunhoidon tyo� kokous pidettiin Tikkurilässä 29.11.-2.12.2021.
Osällistuin siihen etä� yhteydellä� . Aiheenä olivät mm. vänkien vä�hemmisto� ryhmien hengellinen 
toimintä, perhetyo� jä ärvokuntoutus. Jä� rjestä� jinä� olivät Kirkkohällitus jä Rise. 

Piispäntälon joulujuhlää vietettiin tuomiokäpitulissä 15.12. Koskä koronäräjoitukset olivät jä� lleen 
kiristyneet, uusien tyo� ntekijo� iden siunääminen siirrettiin myo� hemmä�ksi jä perheiden osällistuminen 
evä� ttiin. Nä� in väin henkilo� kuntä jä kollegion jä� senet säivät tävätä toisiään. Minulle käiken käikkiään
piispäntälon tyo� yhteys jä henkilo� kohtäinen täpääminen ovät hyvin merkittä� viä� ! 

5. Yhteistyö 

Tuomiokäpitulin Määnäntäipälävereihin osällistuin etä�nä� , muttä koin ne todellä äntoisinä jä
voimäännuttävinä. Ne älkoivät härtäudellä jä niissä� oli kuulumiskierros. Tuntui hyvä� lle, kun 
pystyimme kertomään luottämuksellä omän elä�mä�n tilänteistä jä välottämään toisillemme, mitä�
tulossä olevän viikon tyo� pä� ivä� t pitä� vä� t sisä� llä� ä�n. 

Myo� s tuomiokäpitulin Sihteeristo� n kokouksiin jä Tälonkokouksiin osällistuin Teämsillä. Usein tuntui,
että� niiden äsiät koskettivät minuä jä tyo� tä�ni väin osittäin. Niistä� sovittiinkin, että� älussä kä� sitellä�ä�n
käikkiä koskevät äsiät jä sitten säättoi poistuä kokouksestä. 

Myo� s vänkilän Henkilo� kuntäkokoukset kuukäusien ensimmä� isinä� keskiviikkoinä toteutettiin verkossä.
Mähdollisuuksien mukään koko henkilo� kuntä pyrki olemään kuulollä, kun johtäjä täi äpuläisjohtäjät
tiedottivät äjänkohtäisistä äsioistä, henkilo� kuntäväihdoksistä, tulevistä täpähtumistä yms.
Luonnollisesti henkilo� kunnällä oli äinä mähdollisuus ottää käntää jä keskustellä äsioistä. Tiläisuudet
näuhoitettiin, joten niitä� pystyi seuräämään myo� hemminkin. 

Vänkilässä tyo� skentelevä�n diäkonin tyo� kuuluu Koulutus jä muu toimintä (Kmt)-sektorille. Sen 
tyo� ntekijä� t ovät vänkilässä diäkonin lä�hiyhteistyo� kumppänit. Kmt-henkilo� kunnän Kuukäusipäläverit
pidettiin etä�nä� /livenä� toiminnostä västäävän äpuläisjohtäjä Astä Turpeisen johdollä. 
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Vänkilä siirtyi pikkuhiljää opettelemään selliosästokohtäistä tiimityo� skentelyä� jä Kmt-sektorin
erityisohjääjät jä ohjääjät jäettiin västäämään omistä selliosästoistään. Tä� ssä� yhteydessä� koko
vänkilän Viikkopäläveritoimintä lopetettiin jä tyo� skentely jäettiin Tiimikokouksiin. Diäkonille olisi
ollut hyo� dyllistä� osällistuä käikkien kolmen eri osäston viikoittäisiin kokouksiin, muttä
yksinkertäisesti äikä ei selläiseen riitä� , jä yksi kokouksistä oli yhtä� äikää räämättupiirin känssä.
Härmittelen, että� nä� in menetin Viikkopäläverit jä niissä� esiteltyjen vänkilään sääpuneiden uusien
vänkien esittelyt. Tiimikokouksiin pä� ä� sin osällistumään väin erittä� in härväkseltään. 

Päläverikä�ytä�nto� jen muutoksistä johtuen siirryttiin tiivistä�mä�ä�n Kmt-kuukäusikokouksiä jä
äpuläisjohtäjä Astä Turpeisen johdollä älettiin kokoontuä viikon - kähden viikon vä� lein. Niissä�
keskusteltiin Kmt-tyo� ntekijo� iden tyo� ho� n liittyvistä� äsioistä, koulutuksistä jä vängeistä. 

Vänkiläsielunhoitäjien vältäkunnälliset kuukäusikokoukset toteutuivät Risen erikoissuunnittelijä Piä
Puoläkän johdollä etä�nä� . Oli hyo� dyllistä� säädä sä�ä�nno� llisesti kuullä sämää tyo� tä� tekevien kuulumisistä,
toisten vänkiloiden tilänteistä jä hengellisen tyo� n kä�ytä�nno� istä� etenkin koronätoimien äikänä. 

Säin osällistuä vänkilän johdon jä Kmt-toiminnän molempiin yhteistyo� kokouksiin. Huhtikuussä se
jä� rjestettiin verkossä jä märräskuussä päikän pä�ä� llä� Utäjä� rvellä� Merilä�n kärtänossä. Molemmissä
kuultiin äjänkohtäiset äsiät jä Väälän vänkilän räkennussuunnitelmät. Lisä�ksi kevä�ä� llä� läädittiin
tyo� yhteiso� n kä�yttä� ytymiseen huoneentäulu jä syksyllä� toimintäsuunnitelmä vuodelle 2022 sekä�
opittiin jä keskusteltiin Teijä Mykrä�n johdollä tyo� yhteiso� täidoistä sekä� . 

Suomen Punäinen Risti vietti 20.3. vänkilävieräilijätoiminnän 51-vuotispä� ivä� ä� (koronän vuoksi siirtyi
edelliseltä� vuodeltä). Koskä olin ensimmä� isinä� tyo� vuosinäni toiminnässä mukänä jä koskä SPR on
yhteiskumppäni, osällistuin etä�nä� jä äktiivisesti keskustellen juhläpä� ivä� ä�n. Tuntui upeälle säädä ollä
mukänä kännustäjänä heidä�n toiminnässään jä kuullä, milläisin menetelmin SPR nykyä�ä�n
tyo� skentelee. 

Tutustutin tyo� ho� ni jä ohjäsin useitä kertojä vuoden äikänä Pelson vänkilään tulleitä uusiä
tyo� kävereitä. Lisä�ksi kerroin vänkilän hengellisestä� tyo� stä� eri älojen (vänkeinhoitoä opiskeleviä,
sosionomi/diäkoniä, pä� ihdetyo� ) opiskelijoille. Vänkiloiden vä� lisiä� tutustumiskä�yntejä� ei koronän
vuoksi toteutettu. 

Kirjoitin muutämiä tyo� stä�ni kertoviä tekstejä� kirkollisiin känäviin jä Risen inträän. Vuorolläni kirjoitin
päikällislehti Terväreitin Seuräkunnästä -pälställe neljä� kertää. Muhoksen elä�kkeelle jä� ä�nyt
kirkkoherrä Jouni Heikkinen hälusi hyvä� stellä� kylmä� lä�nkylä� lä� isiä� juhännuksenä jä kutsui minut
vänkilätyo� n tyo� pärinään Kylmä� lä�nkylä�n käppeliin säärnäämään jä ävustämään Herrän Pyhä� llä�
Ehtoollisellä. Heinä�kuussä osällistuin verkossä pidettyyn Känsänlä�hetyspä� ivien vänkilätyo� n känävään
jä sen keskusteluun. 

6. Oma opiskelu

Käikki koulutukset toteutuivät etä� yhteyksin, lukuun ottämättä VäHä (Väp uteen hällitusti) -toiminnän
esittelyä� 12.10. Silloin Ari Kivinen jä Järi Sulkunen vieräilivät vänkilässä. Yleensä� käikki tiläisuudet
olivät muutämän tunnin mittäisiä.

Risen jä� rjestä�mä� Läpsi- jä perhetyo� n koulutuspä� ivä� oli 27.1. Who C res ry.n -webinääreihin osällistuin
yhdessä� muun vänkilän henkilo� kunnän känssä seuräävästi: Vä�kivältä, pähuus jä pähoinvointi, 
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(psykiätri Hännu Läuermän luento) 24.2., Mielenterveys jä jäksäminen tyo� ssä� 24.3., Huumäusäineet
nyt 15.4. sekä� Empätiä, äivot jä hyvinvointi 4.5.

Kriminäälihuollon tukisä� ä� tio� n ohjäämä perhetyo� n koulutuspä� ivä� oli 21.4. Aihe oli Miirun isä� on
vänkilässä. Ylisukupolvisen pä� ihdeongelmän kä� sittelystä� oli koulutus 3.5. otsikollä Isien läsinen
läpsuus.

Rädik-tiimi jä� rjesti 20.5. äjänkohtäistietouttä rädi- jä exit-toiminnästä. Toimintää jä� rjestä� vä� t useät
tähot jä sen tärkoitus on tukeä vä�kivältäisestä rädikälisoitumisestä irrottäutumistä.

Kriminäälihuollon tukisä� ä� tio� (Krits) jä� rjesti Kriminäälit o� n foorumin 2.9. Kris Oulu ry. jä� rjesti 20.10.
seminäärin, jonkä äiheenä oli Pä� ä�mä�ä� rä�nä� pä� ihteetto� myys. 

7. Oma arviointi 

Sielunhoito jä hengellinen toimintä ovät tä� rkeitä� ! Risen puoleltä on monenläisiä toimintäohjelmiä,
joitä vängit velvoitetään suorittämään. Kokonäisvältäisuudessäänkään kristillisyys ei kuulu niihin, ellei
vänki itse otä äsioitä esille.
Vänkilässä ihminen pysä�htyy pienelle päikälle elä�mä� ssä� ä�n. Siviilielä�mä�n väuhti pysä�htyy, jä
kä�yttä� ytymistä� jä pä� ihteetto� myyttä� välvotään. Selvin pä� in ollessä omän elä�mä�n tutkiskelu älkää. Silloin
puntäroidään muun muässä mennyttä� elä�mä�ä� , nykyistä� tilännettä jä perheäsioitä sekä� vähvästi
mietitä� ä�n tuleväisuuttä. Diäkoni on kuuntelijä, opästäjä jä räuhoittävä turvällisuustekijä�
läitosolosuhteissä. 

Olen esittä�nyt useissä eri yhteyksissä� viime vuosien äikänä, että� Väälän vänkilään tulee jä� rjestä� ä�
uskonnonhärjoittämiseen sopivät tilät erikseen kristityille jä erikseen muiden uskontojen
härjoittäjille. Vänkeusläki mä�ä� rä� ä� , että� vänkiloissä tulee ollä äsiänmukäiset tilät
uskonnonhärjoittämiseen (Luku 11). Oulun tuomiokäpituli on ottänut äktiivisen roolin äsiässä jä
linjännut siitä� myo� s hiippäkunnän strätegiään. Strätegiän mukäisesti pyritä� ä�n väikuttämään
Rikosseuräämusläitoksen suuntään siten, että� hiippäkunnän älueen neljä� ssä� vänkilässä
vänkiläsielunhoidon nykyiset resurssit sä� ilyisivä� t jä että� Väälän uuteen vänkilään säätäisiin käppeli. 

Tuomiokäpituli on pitä�nyt jä pitä� ä� yhteyttä� vänkilän johtoon niin, että� myo� s uuteen vänkilään säädään
toimivä uskonnollinen tilä. 

Lokäkuussä Pelson vänkilä jä Väälän seuräkuntä tekivä� t sopimuksen kirkkoherrä Vesä-Täpio
Pälokänkään vänkilävieräiluistä. Tuomiokäpitulin myo� ntä�mä�n oikeuden mukään Pälokängäs voi kä�ydä�
vänkilässä 4-8 tuntiä kuukäudessä jä vänkilä västää korväuksestä. Pälokängäs toimittää messujä ä
tärvittäessä muitäkin kirkollisiä toimituksiä sekä� kä� y henkilo� kohtäisiä sielunhoitokeskustelujä jä
västää rippikouluopetuksestä. 

Olen äinä kokenut tyo� ni tärpeelliseksi jä tärkoituksenmukäiseksi. Suljetun vänkilän läitosolosuhteet
tuovät omät häästeensä moniongelmäisten känssä tyo� skennellessä� . Voimää jä innostustä sään
kuitenkin juuri tyo� stä� itsestä� ä�n! Tiedä�n oleväni Täivään Isä�n väiniollä jä Hä�n kulkee känssämme
vänkilässäkin. 

Tyo� nilostä jä mielekkyydestä� huolimättä räkenteelliset jä orgänisätoriset hänkäukset säävät
härkitsemään elä�ko� itymistä� vuonnä 2022. 
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8. Määräraha 

Viime vuosinä tuomiokäpituli ei ole enä�ä� lä�hettä�nyt erillistä� mä�ä� rä� rähää vänkilään. Vänkilä on 
västännut pä� ivittä� isistä� tyo� ntekemiseen tärvittävistä hänkinnoistä, kuten toimistotärvikkeistä,
puheluistä yms. Mähdolliset muut hänkinnät on tehty tuomiokäpitulistä kä� sin. 

Pelson vänkilässä 19.1.2022 

Diäkoni Tuulä Kärjäläinen 

Liitteitä� 2 kpl, Toiminnän tilästo sekä� välokuviä 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.02.2022 / 2 



 
  

                    
          

              
                  

                
          

             
                

                                                                                              

  

 
                    

         
     
               

               
        

             
                

                                                                                         

 36 
9 

Liite 1:

  HENGELLINEN TOIMINTA/Tilaisuudet
  PELSON VANKILA 

2018 2019 2020 2021 
YLEISÖTILAISUUDET: 

Vankilassa toimiva henkilökunta: 
– Pastori - - - -
– Diakonin ohjaamat 15 38 41 26 

Vierailijat: 
– Jumalanpalvelus ja Ehtoollinen 6 14 7 7 
– Sanajumalanpalvelukset 1 1 - 1 
– Ortodoksinen liturgia (=Ehtoollinen) - 2 - -
– Muut ev.lut. – tilaisuudet 37 37 15 25 
– Vapaat kristilliset seurakunnat 14 5 1 9 
– Yhteiskristilliset (ev.lut. +vapaat) 1 1 - -

Yht. 74 98 64 68 

RYHMÄTILAISUUDET: 

Vankilan toimijat: 
– Pastori - - - -
– Diakonin raamatupiiri 26 43 35 32 
- Diakonin kirkkokahvikeskustelut 41 58 
- Veljespiiri 38 5 - 24 (1.7. alkaen) 

Vierailijat: 
– Kirkkokahvikeskustelut 6 5 7 7 
– Muut ev.lut. kahvikeskustelut 38 33 15 25 
– Muut kristilliset seurakunnat 14 7 1 9 
– Yhteiskristilliset (ev.lut. +vapaat) 1 1 - -

Yht. 123 94 99 155 
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Liite 2 

Vasemmalta: Kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas, Piispa Jukka Keskitalo, 
dekaani Juha Rauhala, piispa Jukka Keskitalo, lakimies- Hartaus Pelson vankilan 
asessori Mari Aalto ja apulaisjohtaja Asta Turpeinen kappelissa 28.5.2021. 
Pelson vankilassa 28.5.2021. Kuva Tuula Karjalainen 
Kuva Tuula Karjalainen 

Diakoni Karjalainen ja    Pelson vankilan kappeli jouluna 2021. 
konfrmaato 28.10.2021.  Kappelin kalusteet valmistuivat yhteisellä suunnitelullamme ja 
Kuva Merja Karppinen     kolmen vangin suoritaman puusepän perustutkinnon

    opinnäytetyönä keväällä 2014.
    Kuva Tuula Karjalainen 
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Viestintä 

Viestintäohjelma antoi suuntaviivat viestintätiimille sen koordinoidessa hiippakunnan viestintää. 
Kriisiviestintäsuunnitelma päivitettiin vastaamaan ajan haasteisiin ja koronaviestintä muuttuikin osaksi 
arkipäivän viestintärutiineja. 

Edelleen koronatilanne aiheutti sen, että useita tapahtumia peruuntui tai niitä järjestettiin hybridimallilla. 
Viestintätiimin toimesta järjestettiin hiippakunnan seurakunnille matalan kynnyksen someviestinnän ja 
sisällöntuotannon koulutuksia, joita suunnattiin erityisesti verkkosivujen ja somekanavien sisällöntuottajille. 
Kapitulin henkilökuntaa on vahvasti rohkaistu viestimään enemmän, mistä johtuen viestintä onkin yleisesti 
lisääntynyt. 

Piispan somenäkyvyys kasvoi entisestään ja hänen työnsä olikin hyvin näkyvillä hiippakunnan monissa 
medioissa mm. eri haastattelujen kautta. Yksi tärkeä viestinnän painopiste oli koulutustoiminnasta 
tiedottaminen eri kanavia pitkin. 

Sosiaalisen median kanavista käytössä ovat olleet käyttäjämääriä kasvattaneet hiippakunnan Facebook-sivu, 
Twitter, Instagram sekä Ofélas -uutiskirje, jonka päätoimittaja oli Aino Hartikka ja joka lähetettiin jokaisen 
istunnon jälkeen. Piispa Jukka Keskitalon Facebook- ja Twitter -tilien kautta on tehty piispan työtä 
näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Somekanavat saivat näkyvyyttä myös piispan ja hiippakunnan 
verkkosivuilla Flocker -palvelun kautta. 

Viestinnän näkökulmasta merkittävää oli myös jatkaa sitä työtä, että Oulunpiispa.fi ja Oulunhiippakunta.fi -
verkkosivujen sisältö olisi saavutettavaa ja pikkuhiljaa opittaisiin tuottamaan myös saavutettavia 
somesisältöjä. 

Viestintätiimiin kuuluiva toimistosihteeri Aino Hartikka, dekaani Juha Rauhala, hiippakuntapastori Päivi 
Liiti ja kuurojenpappi Sari Timonen. Viestintätiimin puheenjohtajana toimi piispan erityisavustaja Harriet 
Urponen, joka oli kertomusvuoden aikana myös Oulun seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaryhmän ja 
kirkon viestinnän neuvottelukunnan sekä KoVi (Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys -hanke) 
seurantaryhmän jäsen. 
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Oulun piirin viittomakielisen työn 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

1. Tavoite 
Oulun piirin viittomakielisen työn tavoitteena on vahvistaa piirin alueella asuvien viittomakielisten 
kuurojen ja kuurosokeiden luterilaista identiteettiä, tukea heidän viittomakielistä 
seurakuntayhteyttään sekä tarjota heille mahdollisuus kirkon palveluihin suomalaisella 
viittomakielellä. Tämä toimintakertomus kuvaa ja arvioi niitä tapoja, joilla tuota tavoitetta kohti on 
kuljettu vuoden 2021 aikana. 

2. Toiminta vuonna 2021 

Vuonna 2021 Oulun piirin viittomakielistä työtä tehtiin edelleen koronapandemian varjossa, joka 
vaikutti osittain mahdollisuuksiin järjestää eri tilaisuuksia ja kokoontua yhteen. Poiketen vuodesta 
2020 normaalia viikko- ja kuukausitoimintaa pystyttiin järjestämään rajoituksien puitteissa lähes 
koko kesän ja syksyn ajan. Edelleen tilanne on kuitenkin estänyt yksittäisten ihmisten osallistumista 
seurakunnan ryhmätoimintaan ja he ovat näin ollen jäänet tyystin vaille viittomakielisiä 
ryhmäkontakteja. 

2.1. Toiminnalliset painopisteet ja niiden arviointi 
Vuonna 2021 erityiset kehittämisen kohteena ovat olleet 

1. Monipuolista kokoavaa toimintaa: Tavoitetta päästiin toteuttamaan 

toimintavuonna 2021 melko hyvin. Kaikki aiempi toiminta koko hiippakunnassa + 
Kainuussa on päässyt katkon jälkeen jatkumaan ja uudenlaisia toimintamuotoja sekä 
järjestämisen tapoja on suunniteltu ja jo toteutettukin. Siltä osin, kun tilanne antoi 
myöden, messuja toteutettiin säännöllisesti Oulussa palvelukoti Runolassa sekä uutena 
paikkana Tuiran kirkossa. 

2. Monikanavainen viestintä 
Viestintää on toteutettu monipuolisesti huomioiden koronaepidemian tuomat haasteet 
fyysiselle osallistumiselle: Hiljainen seurakunta –lehdessä (kuurojenpappi osallistuu 
lehden toimitukseen), piirin seurakuntalehdissä, teksti-tv:ssä, sähköpostilistoilla, 
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sosiaalisessa mediassa (FB, Instagram, Twitter), puhelimitse, postitse ja kasvotusten. 

3. Seurakuntalaisten osallisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen: 

Messuvapaaehtoisuus on vakiintumaan päin ja vapaaehtoisuutta on tulevaisuudessakin 
tarpeen vahvistaa erityisesti maakunnissa. Työnjako suunnitellaan puolivuosittain 
Hengellisen työn toimikunnassa. 

2.2. Säännöllinen kokoava toiminta 
Säännöllinen, kokoava toiminta tapahtui vuonna 2021 piirin alueella väljästi 
rovastikuntarajoja mukaillen. Säännöllistä toimintaa ovat 

1) Jumalanpalvelukset: Vuonna 2021 piirin alueella toteutettiin 30 (v. 2020: 11) 

viittoma-/ kaksikielistä jumalanpalvelusta. Oululaisessa Runolan palvelukeskuksen 
messut toteutettiin selkomessuina. 

2) Seurakuntien kerhot ja ryhmät: Säännöllisiä viittomakielisiä ryhmiä on 

toiminut Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä. Harvemmin kokoontuvia ryhmiä on 
Kemi-Tornion alueella ja Kalajokilaaksossa. Monilla paikkakunnilla Oulua lukuun 
ottamatta Kuurojen yhdistysten toiminta on hiipunut ja seurakunnallinen 
ryhmätoiminta tarjoaa lähes ainoan ja merkittävän mahdollisuuden tavata toisia 
viittomakielisiä. Edelleen useimpien ryhmien toiminta tukeutuu vahvasti tiettyyn, 
paikalliseen seurakunnan työntekijään, mikä tekee toiminnasta helposti 
haavoittuvaista. Tämän vuoksi -ja myös viittomakielisen seurakunnan kielellisen 
identiteetin vuoksi- on tärkeää, että kuurojenpappia tukee ryhmiä osallistumalla niihin 
ja tuottamalla niihin sisältöä. Korona-epidemiasta seuranneet kokoontumisrajoitukset 
ovat hiukan vähentäneet viittomakielistä ryhmätoimintaa määrällisesti sekä 
osallistujien määrää. 

3) Kahdenkeskiset tapaamiset, kirkolliset toimitukset sekä vierailut 
muissa kuin seurakuntien toteuttamissa viittomakielisissä ryhmissä: Vuonna 2021 
kuurojenpappi kohtasi seurakuntalaisia kahden kesken laitoksissa, kodeissa (laitos- ja 
kotikäyntejä yht. 30, (v. 2020 37), akuutteja kohtaamisia ja yhteydenottoja oli 124 (v. 
2020: 528, tilastointitapa muuttunut), puhelimitse, sähköpostitse sekä sosiaalisessa 
mediassa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa korostuvat sielunhoito ja ehtoollinen 
(ehtoollisia yht. 10 (v. 2020 16). 

Kahdenkeskisten tapaamisten lisäksi kuurojenpappi vierailee ja pitää hartauksia 
alueen viittomakielisten kokoontumisissa (ryhmillä ei seurakunnallista taustaa) sekä 
huolehtii kirkollisista toimituksista viittomakielellä. 

2.3. Tapahtumat, leirit ja retket 
Kevät- ja syyskaudelle suunniteltua toimintaa päästiin toteuttamaan melko hyvin koronaepidemiasta 
seuraavista rajoituksista huolimatta. Osittain aiemmin rovastikunnallisina tapahtumina toteutetut 
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tilanteet järjestettiin nyt jokaisessa seurakunnassa erikseen pienemmällä osallistujamäärällä. 

3. Viestintä ja tiedotus 
Viittomakielisen työn viestinnän lähtökohta ja tavoite on saavutettavuus. Koska erityisesti 
työikäisille kuuroille ja kuurosokeille suomi on useimmille toinen (eli vieras) kieli, viittomakielinen 
viestintä on erityisen tärkeää. Käytännössä tämä on tarkoittanut kasvokkain ja videoyhteydellä 
tapahtuvia kohtaamisia eri yhteyksissä sekä viittomakielistä sisällöntuotantoa Youtubessa 
(valtakunnallinen kuurojenpappien kanava: Viittova seurakunta) sekä Facebookissa (ryhmät: 
Viittova seurakunta sekä Oulun kuurojenyhdistys). Facebookissa, Instagramissa, WhatsAppissa ja 
Twitterissä kuurojenpapilla on työkäytössä oleva profiili tiedottamista ja yhteydenottoja varten. 

Sosiaalisen median ohella viestintää toteutettiin edelleen monipuolisesti Hiljainen seurakunta – 
lehdessä seurakuntien lehdissä, teksti-tv:ssä, sähköpostitse, puhelimitse sekä postitetuin mainoksin 
ja tiedottein. 

4. Toiminta verkostoissa 
Viittomakielinen yhteisö on verkosto, jossa jatkuva yhteistyö eri toimijoiden välillä on 
välttämätöntä. Aktiivista yhteistyötä kuurojenpappi tekee seurakuntien sekä yhdistysten ja 
järjestöjen (Oulun kuurojen yhdistys, Kuurojen liitto, Suomen Kuurosokeat, Kuuloliitto) 
työntekijöiden ja vastuunkantajien kanssa. Järjestöjen ja seurakuntien työntekijöiden kanssa 
yhteistyötä on tehty kokoavaan toimintaan ja kotikäynteihin liittyen, jonka lisäksi yhteydenpito on 
ollut tiivistä edunvalvonnallisten teemojen suhteen. 

Kaikkea yhteistyötä ohjaa se, että koska viittomakielinen yhteisö on tiivis, on kuurojenpappi aina 
myös yhteistyökumppaneidensa pappi. Siksi suuri merkitys on myös kuurojenpappien keskinäisellä 
verkostolla, jossa työn onnistumisia ja haasteita on mahdollista yhdessä jakaa. Kuurojenpapin työn 
tukena aiemmin ollut Oulun piirin viittomakielisen työn toimikunta ei ole toiminut vuoden 2021 
aikana. 

5. Talous 
Viittomakielinen työ on toteutunut sille määritellyn budjetin (14 000 €) puitteissa. 

6. Viittomakielisen työn tilastot 
Alla olevassa taulukossa (6.1.) näkyy toiminta, jonka toteutukseen Oulun piirin kuurojenpappi on 
osallistunut. Tilastot eivät siis sisällä esimerkiksi diakoniatyöntekijöiden kotikäyntejä eivätkä 
kaikkea kokoavaa toimintaa. 

6.1 Toimintatilastot 2021 (2020) 

Tilaisuus Määrä Osallistujamää 
rä 

Lisätietoja 

Jumalanpalvelukset 30 (10) 693 (271) 
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Tapahtumat, joissa 
järjestäjänä tai suorittajana 

5 (15) 158 (336) 

Tilaisuus, retki, leiri tai ryhmä 22 (0) 380 (0) 
Koti- ja laitoskäynnit 30 (35) 96 (96) 
Kohtaaminen 124 (535) 134 tilastointitapa muuttunut 
Kirkollinen toimitus 10 (16) 59 (42) tilastointitapa muuttunut 
Yksityisrippikoulut 1 (1) 
Matkapäiviä 38 (21) -

6.2 Viestintä 2021 (v. 2020) 

Media Profili/sisältö Julkaisut Videoiden 
katselukerr 
at 

Hiljainen seurakunta-lehti Artikkelit kuvineen 3 (3) 

Youtube ”Viittova seurakunta” 
Videot 3 (9)  645 (314) 

Facebook ”Kuurojenpappi Sari Timonen” 158 (29) 
Videot 23 3016 
Kavereita 311 (187) 
”Viittova seurakunta” -ryhmän 
jäseniä 

1313 (1233) 

Videotiedotteet 7 (10)  3526 (1295) 
Julkaisuja yhteensä 40 (47) 

”Oulun ev.lut. hiippakunta” 6 (0) 

Instagram Julkaisut 95 
Seuraajat 200 

Twitter ”Sari J. Timonen” 
Twiitit 137 (10) 
Seuraajat 126 
”Oulun ev. lut hiippakunta” 
Twiitit 0 (0) 

Tapahtumien suoratoisto Piispantalon kanava 0 (0) 0 (0) 
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Facebook live 0 (0) 

Muut kanavat Esim. blogit, muut lehtijutut 4 (4) 

Kuurosokeiden hengellisen leirin osallistujia. 
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Viittomakielinen kuoro kauneimmissa joululauluissa Oulujoen kirkossa. 
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Rovaniemen kirkkoon tutustumassa. 
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OULUN 
HIIPPAKUNNAN 

YMPÄRISTÖTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

1. Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan tavoitteet ja neuvottelukunta 

1.1 Ympäristötoiminnan tavoitteet 

Tuomiokapitulin perustaman ympäristötoiminnan neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää 
ympäristötoimintaa Oulun hiippakunnassa. Neuvottelukunta toimii tuomiokapitulin 
nimeämänä asiantuntijaelimenä tukien tuomiokapitulin viranhaltijoiden työtä. Oulun 
hiippakunnan ympäristötoiminnan tavoite on saada hiippakunta, rovastikunnat ja seurakunnat 
ottamaan huomioon ympäristöasiat omissa rakenteissaan ja toiminnassaan ja edistää 
ympäristökasvatusta. Tähän päämäärään pyritään järjestämällä ympäristödiplomi- ja muuta 
ympäristökoulutusta seurakunnille yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 

Vuoden 2021 yhtenä päätavoitteena on ollut uudesta kirkon ympäristödiplomikäsikirjasta 
tiedottaminen. Koulutuksien osalta keskityttiin erityisesti webinaareihin vallitsevan pandemian 
takia. Lisäksi koulutuksissa ja tiedotteissa pyrittiin jakamaan tietoa Hiilineutraalikirkko 2030-
strategiasta ja miten tavoitteita kohti on suunnitelmallisesti edetty. 

1.2 Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunta 2021–2024 

Neuvottelukunnan jäsenet: 
talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, puheenjohtaja, Muhoksen seurakunta 
yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
johtava seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka, Ylivieskan seurakunta 
toimistopuutarhuri Outi Soukainen, Oulun seurakuntayhtymä 
vastaava lastenohjaaja Marika Rahkonen, Tornion seurakunta 
nuorisopappi Ari Jarva, Rovaniemen seurakunta 

Kollegion edustaja: pappisasessori Heikki Nissinen 

Tuomiokapitulista kokouksiin on osallistunut hiippakuntadekaani Juha Rauhala ja/tai 
hiippakuntasihteeri Matti Laurila. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut 
talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert ja sihteerinä toimistopuutarhuri Outi Soukainen. 

Neuvottelukunnalla oli toimintavuonna 2021 neljä kokousta. Kokoukset pidettiin 
etäosallistumismahdollisuudella 18.2., 21.5., 19.8. ja 24.11.2021. Marraskuun kokous 
järjestettiin Ylivieskassa. Kokouksen yhteyteen toteutui vierailu ja esittely Ylivieskan uuteen 
kirkkoon. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat keskustelleet ja vaihtaneet ajatuksia säännöllisesti 
puhelimitse ja sähköpostitse hiippakunnan ja kirkon ympäristöasioista. 

2. Toiminta 
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Suomen evankelisluterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja 
ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, 
kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 
2030-strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja 
Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. 

Kirkon ympäristödiplomin neuvottelupäivät järjestettiin webinaarina 1.-2.9.2021. 
Ensimmäisenä päivänä aiheena olivat mm. kirkon hiilineutraalisuus ja seurakuntien metsät. 
Toinen päivä oli suunnattu lähinnä ympäristödiplomin auditoijille aiheena uudistettu kirkon 
ympäristödiplomi. Webinaarina toteutui myös 5.10.2021 Oulun hiippakunnan 
neuvottelukunnan järjestämä iltapäivän koulutus: yhdessä toimien luomakunnan puolesta. 
Koulutus tavoitti yhdeksän eri seurakuntaa Oulun hiippakunnan alueelta. 

Joitakin tapahtumia jäi toteutumatta vallitsevan pandemian vuoksi, kuten Kuopion 
hiippakunnan kanssa suunniteltu yhteistapaaminen ja ekoteemainen pyhiinvaellus. Kirkon 
ympäristödiplomin auditoijakoulutuksen suoritti alkuvuodesta 2021 kaksi uutta auditoijaa 
Oulun hiippakunnassa. Tavoitteena on saada heidät pätevöitymään auditointiharjoittelun 
kautta viimeistään vuonna 2022. 

Vuoden 2021 aikana ympäristödiplomi myönnettiin Oulun hiippakunnassa Tornion 
seurakunnalle ja Oulun seurakuntayhtymälle. Ylivieskan seurakunnan 
ympäristödiplomihakemus eteni Kirkkohallitukselle. Seurakunnista Kuusamo on pyytänyt 
auditointia ja Rovaniemi valmistelee ympäristöohjelmaa. 

Hiippakunnallisia ympäristöuutiskirjeitä lähetettiin vuonna 2021 yksi sähköisen uutiskirjeen 
(Ofelaš) mukana. Kirjettä jaettiin lisäksi sähköpostin välityksellä ja se on luettavissa myös 
Oulun hiippakunnan verkkosivuilla. 

3. Talous 

Neuvottelukunta on toiminut tuomiokapitulin sille myöntämän määrärahan puitteissa. 

Oulussa 28.1.2022 

Riitta Kukkohovi-Colpaert Outi Soukainen 
puheenjohtaja sihteeri 
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OULUN HIIPPAKUNNAN 
TOIMINTAKERTOMUS 
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TOIMINTA-AJATUS 

Oulun hiippakunnan ja sen seurakuntien tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista 
välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 

Pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, 
tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen. 

TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT HIIPPAKUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ JA 
TOIMINNASSA 

PANDEMIAN VAIKUTUKSET 

Vuoden 2021 aikana kaikkea toimintaa hiippakunnassa leimasi pandemian vaikutukset, rajoituksiin 
sopeutuminen ja toimintatapojen etsiminen. Vaikka välillä vuoden aikana palattiin lähes normaaleihin 
oloihin ja toimintaan, pitkittynyt pandemia on ollut haasteellinen seurakunnalliselle toiminnalle. 
Hiippakunnan kriisiviestintä seurakuntiin oli vilkasta ja noudatti paikallisten viranomaisten antamien 
ohjeistusten sisältöjä ja aikatauluja. 

Pandemia on pitkittyessään kuormittanut sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia. Seurakunnissa tilanteesta 
on selvitty hyvin ja tehty hyviä ratkaisuja seurakuntalaisten palvelemiseksi poikkeustilanteessa. Kulunut 
vuosi oli kuitenkin työssä jaksamisen kannalta haasteellinen seurakunnissa. 

Edellisen vuoden tavoin piispan rohkaisevaa viestiä koronatilanteessa on välitetty eteenpäin monin tavoin 
hiippakunnassa. 

USKON, TOIVON JA RAKKAUDEN ASIALLA POHJOISESSA- OULUN HIIPPAKUNNAN UUSI 
STRATEGIA 

Kesällä 2021 hiippakunnalle hyväksyttiin uusi strategia, joka otettiin syksyn aikana käyttöön. Hiippakunnan 
strategiaa on pidetty esillä eri koulutuksissa ja tilanteissa kuten esimerkiksi pastoraalikoulutuksissa, 
johtamiskoulutuksissa, luottamushenkilökoulutuksissa, ajankohtaispäivillä (Raahe, Pello ja Kuusamo) 
Osallisuus suhteessa -hankkeen koulutuksessa ja Johtamisen päivillä. Hiippakuntadekaani on myös käynyt 
esittelemässä strategiaa työntekijöille ja luottamushenkilöille viidessä seurakunnassa syksyn aikana. Uuden 
strategian esillä pitäminen jatkuu vuonna 2022. Uusi strategia on ohjannut hiippakunnan työtä ja päätöksiä. 
Hiippakunnalliset työalat ovat ottaneet uuden strategian huomioon suunnitellessaan toimintaansa. 

DIGITAALISUUS 

Hiippakunnan tavoitteena on ollut jo pitempään ajatus digitaalisen yhteydenpidon lisäämisestä seurakuntiin 
ja matkustamisen vähentämisestä. Verkon kautta työskentely lisää saavutettavuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä. Hiippakunnan uudessa strategiassa on tavoitteeksi otettu matkustuksen 
vähentäminen 30 % strategiajakson aikana. Kuluneen vuoden aikana digitaalisesta työtavasta on tullut 
luonteva osa työskentelyä. Ne koulutukset ja tapaamiset, joissa digitaalinen työskentely on mahdollista, 
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toteutetaan ensisijaisesti verkon kautta. Uudet koulutukset kuten Teologinen ikkuna ja Ajankohtaisikkuna on 
suunniteltu täysin nettikoulutuksiksi. Myös seurakunnissa viestitään luontevasti verkon kautta. Esimerkiksi 
jumalanpalvelusten striimamisesta on tullut osa seurakuntien palvelutarjontaa. 

TYÖHYVINNOINNIN LISÄÄMINEN ENNALTAEHKÄISEVÄLLÄ TYÖSKENTELYLLÄ 

Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kysymykset toistuivat vastauksissa strategiaprosessin yhteydessä 
tehdyssä seurakuntien työntekijöiden palautekyselyssä. Hiippakunta aloitti syksyllä 2021 uuden 
kaksivuotisen Ratkee -hankkeen yhdessä Verve -työhyvinvointipalveluiden kanssa. Hanke on osittain Kevan 
rahoittama. 

Hankkeessa koulutetaan Oulun hiippakunnan organisaatiokonsultteja niin, että hiippakunta pystyy 
tarjoamaan apua ennaltaehkäisevään työskentelyyn seurakunnille työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi 
hiippakuntasihteeri Matti Laurilan työnkuvaa muutettiin niin, että hän on toiminut syksystä 2021 lähtien 
hiippakunnallisena yhteyshenkilönä (30 %) seurakuntien työhyvinvoinnin ja konsultaatiopyyntöjen 
kysymyksissä. 

Piispantarkastusprosessin kehittäminen on jatkunut vuoden aikana. Myös piispantarkastusprosessi liittyy 
Ratkee -hankkeeseen. Piispantarkastuksen jälkeen voidaan seurakunnan kanssa aloittaa työskentely 
työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia parantavien keinojen kehittämiseksi. 

SAAMELAISTYÖ 

Kirkon saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopion syksyllä 2021 julkaistu kirjoitus saamelaishautojen 
ryöstämisestä 1930-luvulla liittyy osana kirkon tarpeeseen tarkastella ja tehdä näkyväksi niitä toimia, missä 
kirkko on ollut osallisena ja joilla on ollut ja on yhä vaikutuksia saamelaisille alkuperäiskansana. Piispa 
Jukka Keskitalon kannanotot lehdistössä ja vuodenvaihteessa toteutettu vierailu Vatikaaniin, jossa myös 
saamelaisten kokema kohtelu alkuperäiskansana nostettiin esiin, tukevat tätä prosessia. 

VUODELLE 2021 HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN 
TAVOITTEIDEN ARVIOINTIA 

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta toiminta kyettiin viemään läpi pääosin suunnitelmien mukaan, mutta 
poikkeuksellisisin menetelmin. Tarkempi arviointi kts. taulukko alla. 
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HIIPPAKUNNAN TOIMINTA 

4.1 PIISPA 

Vuosi 2021 oli piispa Jukka Keskitalon kolmas vuosi piispana. Koronapandemia vaikutti vahvasti kaikkeen 
toimintaan. Piispan ohjeistuksia odotettiin seurakunnissa ja rohkaisevaa ja toivoa antavaa pääviestiä 
välitettiin eteenpäin kaikissa hiippakunnan viestintäkanavissa. 

Vuosi alkoi Alavieskan seurakunnan piispantarkastuksella ja tarkastusvuorossa olivat vuoden aikana myös 
Inarin, Posion, Kannuksen, Perhon, Oulaisten ja Tornion seurakunnat. Tämän lisäksi vietiin loppuun 
Ylivieskan piispantarkastusprosessi. Piispantarkastusprosessia hiottiin edelleen ja eri roolien vastuita 
prosessissa selkiytettiin. 

Hiippakunnan hallinnossa keskeisiä ovat tuomiokapitulin istunnot ja hiippakuntavaltuuston kokoukset. 
Piispa oli vahvasti mukana hiippakunnan strategiaprosessissa; sen viestinnässä ja jalkauttamisessa. 
Alueellisesti merkittäviä luottamustehtäviä olivat Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden neuvoston jäsenyys ja 
Oulun Diakonissalaitoksen hallintoneuvoston puheenjohtajuus. 

Vuosi oli vahvasti verkostoitumisen vuosi etenkin alueen sidosryhmäjohtajien kanssa, jotka tapasivat 
säännöllisesti alueen koronaohjeiden ja toimintamallien yhteen hiomiseksi. Viranomaiset vetivät yhtä köyttä 
ja kirkko halusi olla samassa rintamassa torjumassa koronaa, vaikkeivat tiukat rajoitukset kirkkoa aina olisi 
koskeneetkaan. 

Piispa toimitti neljä kirkkoherran virkaan asettamista ja Siikalatvan, Kolarin, Reisjärven ja Pellon 
seurakunnat saivat uuden kirkkoherran. Tuomiokapituli myös päätti siitä, että Enontekiön ja Muonion 
seurakuntiin perustettiin omat kirkkoherran virat aiemman yhteisen viran tilalle. Pappisvihkimyksiä oli 
kolme ja niissä hiippakunta sai yhteensä 12 uutta pappia ja lisäksi piispa vihki yhden papin Lapuan 
hiippakuntaan. Kertomusvuoden lopussa piispa on vihkinyt yhteensä 40 pappia Oulun hiippakuntaan ja 
lisäksi seitsemän diakonian ammattilaista sai vuonna 2021 diakoniavihkimyksen. Viisi ansioitunutta pappia 
sai rovastin arvonimen ja kaksi ansioitunutta kanttoria director musices- ja director cantus -arvonimet. 

Pääsiäisenä yksi pitkä prosessi saatiin päätökseen, kun piispa vihki käyttöön Ylivieskan uuden kirkon. 
Juhlamessu televisioitiin ja se toteutettiin ilman kirkossa läsnä olevaa seurakuntaa. Uuden kellotapulin 
vihkimisessä syksyllä kirkkoon voitiin jo turvamääräyksin ottaa sisään seurakuntalaisia. 

Muita piispanmessuja vietettiin hiippakunnassa Tyrnävän, Kalajoen, Nivalan ja Keminmaan kirkoissa, jotka 
peruskorjausten jälkeen otettiin käyttöön juhlamessulla. Muita hiippakunnallisia juhlahetkiä olivat muun 
muassa Tornion kirkon 400 vuotis-, Reisjärven kirkon 200 vuotis- ja Kuusamon kirkon 70-vuotisjuhlat. 
Piispa saarnasi meänkielellä ja siunasi käyttöön meänkieliset virsikirjat Oulujoen kirkossa Kommeimat 
joululaulut -tilaisuudessa. Hoosiannajuhla stiimattiin tuomiokirkon portailta ja piispa saarnasi perinteisesti 
ensimmäisen adventin messussa tuomiokirkossa. Tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoiset olivat 
valmistaneet upean lasihimmelin, joka ojennettiin piispalle Vanhan Pappilan adventtikahveilla. Piispa kuului 
myös Osuuspankin Taitaja stipdendityöryhmään, joka myönsi 10 000 euron stipendin Suomea Euroviisuissa 
edustaneelle Blind Channel -yhtyeelle. 

Vuosi oli sairaalasielunhoidon juhlavuosi Oulun sairaalasielunhoidon täyttäessä 60 vuotta ja 
sairaalalapsityön täyttäessä 20 vuotta. Piispa toimitti juhlamessun Oulun tuomiokirkossa. Kokkolassa 
pyöreitä vuosia sairaalasielunhoidolle kertyi 50 ja siellä piispa luennoi juhlaseminaarissa sairaalan 
henkilöstölle otsikolla Hengellisen ja eksistentiaalisen tuen merkitys kokonaisvaltaisessa hoitotyössä ja 
seurakuntien työntekijöille otsikolla Sairaalasielunhoidon merkitys muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Perinteisesti piispan toimintaan kuuluvat niin hiippakunnallinen kuin kokonaiskirkollinenkin työ, kuten 
piispainkokoukset ja kirkolliskokoukset. Piispa osallistui kirkolliskokouksen talousvaliokunnan 
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työskentelyyn, josta osa toteutettiin verkossa. Piispa osallistui myös Arvojen Akatemia XXII -kurssille, joka 
toteutettiin koronatauon jälkeen tällä kertaa Helsingissä. 

Pohjoisen hiippakunnan alueella on saamelaisten kotiseutualue käsittäen Enontekiön, Inarin ja Utsjoen 
kunnat sekä Sodankylän pohjoisimman osan. Piispa osallistui saamelaistyön neuvottelukunnan työskentelyyn 
ja otti kantaa saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopion kirjoittamaan ja hiippakunnan julkaisemaan 
artikkeliin todeten, miten tärkeää kirkon on käsitellä menneisyyden rooliaan saamelaisten kohteluun liittyen. 

Piispa Keskitalo jatkoi Suomen Pipliaseuran puheenjohtajana. Oulun hiippakunnassa iloittiin siitä, että 
Evangeliumeh anarâškielân eli evankeliumit inarinsaameksi julkaistiin ja pohjoissaamen Uusi testamentti 
julkaistiin äänikirjana. Samoin aiemmin äänikirjana ilmestynyt Uusi testamentti 2020 julkaistiin kirjana. 

Myös ulkosuomalaistyön neuvottelukunnan puheenjohtajuus jatkui ja ”ulkosuomalaistyön piispa” toimitti 
videoituna esimerkiksi ulkosuomalaisparlamentin istunnon avajaishartauden ja tervehdyksen Berliinin 
suomalaisen seurakunnan 50-vuotisjuhlaan. Vaikka Ouluun suunnitellut Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat 
siirtyivät taas vuodella eteenpäin, toimitti piispa uusien lähetystyöntekijöiden siunaamisen Oulun 
tuomiokirkossa elokuussa. 

Kansainvälisistä tilanteista koronan vuoksi peruuntuivat mm. Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous 
Rovaniemellä ja Helsingør/Elsinoren piispanvihkimys Tanskan Aalborgissa. Myös ekumeeninen ulottuvuus 
näkyi piispan työssä. Hän osallistui kertomusvuoden aikana tuomiokirkon ekumeenisen jouluhartauden 
toteuttamiseen ja avasi Suomen ekumeenisen neuvoston syysseminaarin. Valtionhallinnon ekumeeninen 
jouluhartaus toteutettiin striimattuna tuomiokirkosta. 

Johtamisen päivät järjestettiin Kemissä ja siellä hiippakunnan seurakuntien kirkkoherrat ja taloudesta 
vastaavat viranhaltijat saivat kuulla piispan alustuksen seurakuntien yhteistyöstä, talouskehityksen 
ennakoimisesta ja perustehtävän kirkastamisesta johtajuuden tehtävänä. 

Piispalla oli vahva tukirooli myös silloin, kun tieto Veitsiluodon tehtaan lopettamispäätöksestä julkaistiin. 
Piispa vieraili Kemissä Veitsiluodon tehtaalla tavaten tehtaan johtoa ja henkilöstön edustajia. Piispa osallistui 
myös Afganistanin tilanteen vuoksi järjestettyyn ekumeeniseen rukoushetkeen Oulun tuomiokirkossa. Piispa 
piti Oulun Suomalaisella klubilla sen jäsenistölle striimatun esitelmän kirkon roolista kriisiaikoina ja vieraili 
Oulun hiippakunnan alueella sijaitsevassa Pelson vankilassa. 

Piispa edisti kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassaan mm. olemalla mukana Haapavedellä laajaa 
näkyvyyttä saaneessa Kylvön siunaus -tapahtumassa ja samaan teemaan liittyen hän osallistui myös Viljellen 
ja varjellen – arvostaen vai arvostellen -verkkoseminaariin. Piispan ja hiippakunnan digiloikka astui uudelle 
ulottuvuudelle, kun monia tapahtumia järjestettiin hybridi -mallilla, eli osa osallistujista oli paikan päällä 
verkkoyhteyksien kautta. Tällainen tapahtuma oli vuonna 2021 esimerkiksi Suviseurat, jossa piispa piti 
avauspuheen Reisjärven kristilliseltä opistolta. Hiippakunnassa oli myös Rauhan Sanan suvijuhlat, joissa 
piispa piti videoidun raamattutunnin teemalla Kirkon lokikirjan näkymiä. Piispa puhui myös Uusheräyksen 
kesäseuroissa aiheenaan Ylenpalttinen armo. Lisäsi toimitettiin Raamattusunnuntaina piispan videosaarna 
Pipliaseuran kolehtisunnuntain jumalanpalvelukseen. 

Piispantalossa oli kaksi kirjanjulkaisutilaisuutta, joissa piispalla oli puheenvuoro. Toinen oli Ville Jalovaaran 
kirjoittama Piispa Wallinmaan surma ja toinen Timo Junkkaalan kirjoittama Olavi Rimpiläinen, viimeinen 
vanhauskoinen. Kertomusvuoden aikana tehtiin myös päätös julkaista esseekokoelma piispa Jukka 
Keskitalon 60-vuotisjuhlan kunniaksi, kustantajaksi valittiin Kirjapaja. Hiippakunta päätti teettää piispasta 
myös muotokuvan ja taiteilijaksi valittiin oulunsalolainen muotokuvamaalari Joonas Vähäsöyrinki. 

Valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia olivat muun muassa piispainkokous Kuusamossa ja kirkon 
varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Rovaniemellä. Puolustusvoimien kirkkojuhla Raahessa oli esimerkki 
tapahtumasta, jossa piispa piti puheen ja edisti siten kirkon tehtävän toteutumista Oulun hiippakunnassa. 
Muista kuin kirkollisista tilaisuuksista mainittakoon piispan vierailu Utajärvelle, jossa hän siunasi käyttöön 
Hyvän Elämän keskuksen ja lisäksi piispa toimitti videopuheen Merenojan yhtenäiskoulun 
avajaistilaisuuteen Kalajoelle. 
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Vuosi 2021 oli vahvan liikunnallinen. Piispa toimitti Metsäkirkon Napapiirin Jukolassa Rovaniemellä, jossa 
hiippakunnan näkyvyyttä edisti Piispan Pihkaniskat -suunnistusjoukkue. Piispanpyöräilytapahtumia 
järjestettiin paitsi Oulussa myös muualla hiippakunnassa ja piispa toimi myös SM-viestien suojelijana. 

Vahva näkyvyys monissa medioissa jatkui edelleen. Piispa toimitti Kalevaan Rippikoulun käynyt ja rokotettu 
yliökirjoituksen ja oli Rauhan Tervehdyksen pääkirjoitustoimittajana kahdessa numerossa sekä suorassa 
lähetyksessä piispojen kyselytunnilla Radio Deissä. Julkaistujen haastattelujen ja lehtijuttujen aihepiirit 
käsittelivät muun muassa piispantarkastusten vierailuja, positiivista uskonnonvapautta, kirkon periferiassa 
ratkaistavaa tulevaisuutta, koronatilannetta ja koronapassin käyttöönottoa, vierailua Veitsiluodon tehtaalla, 
piispan kantaa rokotuksiin, Ylivieskan kirkon vihkimistä ja kylvön siunaamista. Läsnäolo sosiaalisessa 
mediassa oli hyvin aktiivista. 

Vuoden alussa piispa emeritus Samuel Salmelle luovutettiin puolustusministerin myöntämä 
Rintamaveteraaniliiton kunniaristi, jonka rintamaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja Onni Toljamo luovutti 
piispa emeritukselle yhdessä piispa Keskitalon kanssa. Loppuvuodesta piispa Keskitalolle luovutettiin 
Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ja Veteraanivastuun ansioristi. Joulun alla partiolaiset toivat kapitulin 
seimelle Betlehemin Rauhantulen. 

Koronasta huolimatta kertomusvuoteen mahtui valtavasti erilaisia kohtaamisia ja tapahtumia, vaikka kaipuu 
käden puristamiseen ja siihen, että ihmisen kasvot näkyisivät kokonaisuudessaan, on suuri. 

4.2 TUOMIOKAPITULI 

Tuomiokapitulin kollegio käsitteli hiippakunnan hallintoa ja toimintaa koskevia asioita, pappien virka- ja 
koulutusasioita, seurakuntien hallinto-, talous- ja kiinteistöasioita sekä kanteluasioita. 

Kollegio kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 513 asiaa. Tuomiokapitulissa tuli vireille vuoden 2021 aikana 7 
kirkkoherran viran sekä 3 kappalaisen viran täyttöprosessia, jonka lisäksi tuomiokapituli antoi 89 
määräaikaista papiston viranhoitomääräystä. Virkavapauksia papeille myönnettiin 48 ja sivutoimilupia 8. 
Hiippakuntasiirtoja tehtiin 10, joista Oulun hiippakuntaan 4 ja muihin hiippakuntiin 6. Pappistutkintoja 
tuomiokapituli hyväksyi vuoden 2021 aikana 13. Kanteluita ja valituksia tuli vuoden aikana vireille 5, jonka 
lisäksi tuomiokapituli antoi pyynnöstä joitakin selvityksiä ja lausuntoja toisille viranomaisille. 

4.3 HIIPPAKUNTAVALTUUSTO 

Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa: 13.2. ja 12.6. 
Toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisen lisäksi 
kokouksissa keskusteltiin kirkon ajankohtaisista aiheista. Lisäksi hiippakuntavaltuusto hyväksyi Oulun 
hiippakunnan taloussäännön, vuosien 2021–2026 strategian ja hiippakuntavaltuuston päivitetyn 
työjärjestyksen (sähköinen kokous). 

NEUVOTTELUKUNNAT 

Oulun hiippakunnassa on toiminut vuonna 2021 seuraavat neuvottelukunnat: 
- Oulun hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunta 
- Oulun hiippakunnan lähetyksen ja kansainvälisen työn neuvottelukunta 
- Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan neuvottelukunta 
- Oulun hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunta 
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- Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunta 
Neuvottelukuntien korjatut johtosäännöt on hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa 15.12.2020. 
Neuvottelukunnat ovat esittäneet toimintakertomuksensa tuomiokapitulille, joka on hyväksynyt ne 3.2.2021. 

6 TYÖALAT JA KOULUTUSTOIMINTA 

6.1 KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutustoimintaa on pystytty toteuttamaan hyvin pandemiasta huolimatta. Merkittävä osa koulutuksista 
toteutettiin verkkokoulutuksina. Kuluneen vuoden aikana verkkopedagogiset valmiudet kasvoivat ja välineitä 
opittiin hyödyntämään monipuolisesti. 

Myös seurakunnissa valmius verkko-opiskeluun kasvoi. Kokonaisten, monipäiväisten koulutusten 
toteuttaminen verkossa on osoittautunut haastavaksi. Koulutuksia on kuitenkin opittu suunnittelemaan 
sellaisiksi, että niistä on tullut yhä toimivampia. 

Koulutusyhteistyötä on tehty monien eri toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi Kirkkopalvelujen kanssa 
luottamushenkilökoulutuksessa. Syksyn Ajankohtaispäivät onnistuttiin pitämään lähikoulutuksina kolmen eri 
rovastikunnan alueella. Lisäksi toteutettiin verkossa runsaasti eri työntekijäryhmille järjestettyjä info- ja 
koulutustilanteita sekä webinaareja. 

6.2 DIAKONIA JA YHTEISKUNNALLINEN TYÖ 

Painopisteet vuodelle 2021 olivat seuraavat: 

1. Rohkaistaan työn priorisointiin ja keskittymään diakonian perustehtävään puolustamaan heikoimmassa 
asemassa eläviä lähimmäisiä seurakunnan alueella. 

2. Otetaan seurakuntalaisia entistä enemmän mukaan toimintaan vastuunkantajiksi ja annetaan heille 
vastuuta. Huomataan auttamisen halu ja annetaan sille tilaa. Opetellaan uudenlaista työkulttuuria enemmän 
ohjaajina ja koordinaattoreina kuin itse tekijöinä. 

3. Yhteiskunnallisen työn merkitys korostuu koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Taloudellinen 
taantuma, työttömyyden lisääntyminen ja yhteiskunnallisten ongelmien lisääntyminen haastavat kirkkoa ja 
erityisesti diakoniaa sekä paikallisesti että globaalisti. 

Priorisoinnista ja tavasta tehdä työtä muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa on puhuttu paljon vuoden 
aikana. Pandemia-aika ei suinkaan ollutkaan ohi vaan tautitilanne sulki yhteiskuntaa ja toimintoja pitkin 
vuotta, pahentuen loppuvuotta kohti. Poikkeuksellisiin olosuhteisiin totuttiin, puhelin ja teams-kokouksista 
tuli arkipäivää. Mutta jatkuvat muutokset toiminnan avaamisessa ja sulkemisessa, eristäytymisessä ja 
etäisyyden pitämisessä aiheuttivat paljon huolta ja olivat vakava haaste myös työntekijöiden hyvinvoinnille. 

Seurakuntien diakoniatyössä korostui apua tarvitsevien perustarpeiden huomaaminen. Ikäihmiset, 
yksinasuvat ja lapsiperheet ovat olleet monien ruokapakettien tai valmiiden ruoka-annosten saajina. 
Yhteistyö seurakunnan työmuotojen välillä lisääntyi, kun oli yhteinen huoli. Yksinäisille on soitettu, on 
pidetty yhteyttä verkon kautta ja järjestetty yhteistä ulkoilua. Myös kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on 
lisääntynyt. 

Kirkkohallitus sai testamenttilahjoituksen 309 000 €, joka oli suunnattu vanhusten hoitotyöhön. Tämä toi 
hyvän lisän korona-ajan diakoniatyöhön ja viritti uudenlaisia ideoita toimia. Hakemuksia tuli kaiken 
kaikkiaan 24, joista Oulun hiippakunnan seurakunnista 8. Oulun hiippakunnan kaikki hakemukset saivat 
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myönteisen vastauksen, rahaa tuli yhteensä 72 000 €. Päätökset rahojen saamisesta jäi ihan loppuvuoteen, 
joten suurin osa toiminnoista näkyy seuraavana toimintavuotena 2022. Rahaa haettiin ikäihmisten virkistys ja 
hyvinvointipäiviin, ikäihmisten lähimmäisille koulutus- ja virkistyspäiviin, omaishoitajaleskien 
kuntouttavaan leiritoimintaan, retkipäiviin ja toiminnallisiin tuokioihin. Oulun seurakuntayhtymä haki ja sai 
rahoituksen hankkeelle, joka tuottaa ikäihmisille kohtaamisia ja hyvinvointipalveluja kotiin. Erityisenä ilon 
aiheena oli pienten seurakuntien aktivoituminen, Salla, Pelkosenniemi ja Ranua hakivat ja saivat rahoitusta 
jonkun uuden toiminnan, leirin, toimintapäivän, retken tms. mahdollistamiseen. Hakemusten kriteereissä 
korostuivat kohderyhmän ja vanhusten hoitotyön lisäksi yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden kanssa. 
Näin toiminta synnytti hyviä verkostoja ja parhaimmillaan siitä seuraa hyvää kaikille toimijoille ja 
asukkaille. Hankkeissa oli vahvasti mukana yhdistyksiä, kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisia ja 
vapaaehtoistoimijoita. Näin myös monet vapaaehtoistoimijat saivat hyvinvointia omaan elämäänsä, muusikot 
ja näyttelijät esiintymispaikkoja, kuntoutuslaitokset, ravitsemus- ja kuljetuspalveluiden tarjoajat kaivattuja 
asiakkaita. 

6.3 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 

Oulun hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan tavoitteena on tukea, ohjata ja edistää Oulun 
hiippakunnan seurakuntia ja niiden työntekijöitä jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin kysymyksissä. 
Lisäksi hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta pitää yllä yhteyksiä eri yhteistyötahoihin ja 
seuraa kirkon jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin sekä yleisen musiikkikulttuurin kehitystä. 

Vuoden 2021 toiminnan keskiössä olivat jumalanpalveluksien nettilähetyksien kehittäminen, hiippakunnan 
uusi strategia ja Nuotioteologiaa -kirja, joka ilmestyy keväällä 2022. BACH 2021- tapahtuma siirrettiin 
korona vuoksi vuodelle 2022. 

6.4 KASVATUSTOIMINTA 

Pandemiasta johtuen verkkokoulutuksia ja webinaareja toteutettiin suunniteltua enemmän. Toimintakykyä 
paransi Kirkon koulutuskeskuksen tarjoama sähköinen koulutusalusta ja verkkokouluttajakoulutus sekä 
mahdollisuus tuoda koulutuskalenteriin tapahtumia nopeatempoisesti. Lisäksi ensiarvoisen tärkeää oli 
hiippakuntien ja Kirkkohallituksen sekä muiden toimijoiden yhteistyöhalukkuus webinaarien 
järjestämisessä. 

Hiippakunnan uuden strategian toimeenpano alkoi. Digimentorointi tavoitti laajasti työntekijöitä 
verkkokoulutuksen ja moniammatillisten digimentorointiryhmien myötä. 

Partion uusi peruskirja aktivoi seppomestarirekrytoinnin., sillä seppomestarit toimivat seurakuntien 
partiotoiminnan tukihenkilöinä. Varhaiskasvatuksessa seurattiin kaksivuotisen esiopetuskokeilun 
vaikutuksia. Hiippakunta toimi yhteistyökumppanina useammassa valtakunnallisessa koulutustapahtumassa. 
Uusia yhteistyökumppanuuksia solmittiin ja seurattiin yliopistojen ja kouluttavien oppilaitosten tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. 

Pyhiinvaellusteema nousi vahvasti esiin pohjoisen pyhiinvaellusverkoston rakentumisen, webinaarien, 
viestinnän ja verkostoitumisen myötä. Myös konkreettista kehittämistyötä tehtiin. 

6.5 LÄHETYS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn toimintavuotta leimasi vahvasti korona. Pandemian tähden toimintavuosi 
sisälsi monia muutoksia. Läsnäolokoulutuksista, Teams-toteutuksiin tai koko tapahtumien siirtämistä 
seuraavalle vuodelle esim. Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat. Työala pyrki edelleen kehittämään työn 
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etämahdollisuuksia mm. Teams-tapaamisten merkeissä, joita on hyvä jatkaa myös normaalioloissa 
hiippakunnan pitkien etäisyyksien tähden. Ne tapahtumat ja koulutukset, joita voitiin pitää kasvotusten, 
olivat palautteen mukaan osallistujille merkittäviä. 

6.6 YMPÄRISTÖTOIMINTA 

Vuoden 2021 yhtenä päätavoitteena on ollut uudesta kirkon ympäristödiplomikäsikirjasta tiedottaminen. 
Koulutuksien osalta keskityttiin erityisesti webinaareihin vallitsevan pandemian takia. Lisäksi koulutuksissa 
ja tiedotteissa pyrittiin jakamaan tietoa Hiilineutraalikirkko 2030- strategiasta ja miten tavoitteita kohti on 
suunnitelmallisesti edetty. Kirkon ympäristödiplomin neuvottelupäivät järjestettiin webinaarina 1.-2.9.2021. 
Ensimmäisenä päivänä aiheena olivat mm. kirkon hiilineutraalisuus ja seurakuntien metsät. Toinen päivä oli 
suunnattu lähinnä ympäristödiplomin auditoijille aiheena uudistettu kirkon ympäristödiplomi. Webinaarina 
toteutui myös 5.10.2021 Oulun hiippakunnan neuvottelukunnan järjestämä iltapäivän koulutus; yhdessä 
toimien luomakunnan puolesta. Koulutus tavoitti yhdeksän eri seurakuntaa Oulun hiippakunnan alueelta. 

Joitakin tapahtumia jäi toteutumatta vallitsevan pandemian vuoksi, kuten Kuopion hiippakunnan kanssa 
suunniteltu yhteistapaaminen ja ekoteemainen pyhiinvaellus. Kirkon ympäristödiplomin 
auditoijakoulutuksen suoritti alkuvuodesta 2021 kaksi uutta auditoijaa Oulun hiippakunnassa. Tavoitteena on 
saada heidät pätevöitymään auditointiharjoittelun kautta viimeistään vuonna 2022. 

Vuoden 2021 aikana ympäristödiplomi myönnettiin Oulun hiippakunnassa Tornion seurakunnalle ja Oulun 
seurakuntayhtymälle. Ylivieskan seurakunnan ympäristödiplomihakemus eteni Kirkkohallitukselle. 
Seurakunnista Kuusamo on pyytänyt auditointia ja Rovaniemi valmistelee ympäristöohjelmaa. 

Hiippakunnallisia ympäristöuutiskirjeitä lähetettiin vuonna 2021 yksi sähköisen uutiskirjeen (Ofelaš) 
mukana. Kirjettä jaettiin lisäksi sähköpostin välityksellä ja se on luettavissa myös Oulun hiippakunnan 
verkkosivuilla. 

6.7 TYÖNOHJAUS JA TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄMISTOIMINTA 

Useamman vuoden jatkunut yhteistyö Verven kanssa johti RatKee -ratkaisukeskeisen, ennaltaehkäisevän 
konsultoinnin hankkeeseen. Saimme hankkeelle rahoitusta Kevan kehittämisrahoista 10 000 € ja hanke aloitti 
toimintansa suunnitelmien stilisoinnilla ja aloitusseminaarilla syksyllä 2021. Hankkeen tavoitteena on 
vahvistaa hiippakunnan työelämäkonsulttien osaamista, yhteistyötä ja parempaa verkostoitumista 
seurakuntien kanssa, jotta he voivat paremmin tukea seurakuntia työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja työkyvyn 
edistämisessä. Hiippakunnan konsultit innostuivat hankkeesta ja ovat sitoutuneita hankkeeseen. Konsultteja 
on tällä hetkellä 18! 

Työnohjauksia kysytään tasaisesti ja onneksi hiippakuntamme alueen työnohjaajat ovat aktiivisia ja vastaavat 
hyvin kysyntään. Tällä hetkellä olemassa olevien työnohjaajien lisäksi on kouluttautumassa kolme uutta 
työnohjaajaa. Kaksi heistä on Lapin maakunnan alueelta, Tervolasta ja Kittilästä, mikä laajentaa ja tasa-
arvoistaa työnohjaajien tarjontaa. Työohjaajia on Oulun hiippakunnassa 36. 

6.8 TYÖ MATKAILIJOIDEN PARISSA 

Hiippakunnan alueella sijaitsevat matkailijoita varten rakennetut tunturikappelit; Pyhän Paavalin kappeli 
Saariselällä, Marian kappeli Levillä, Pyhän Laurin kappeli Ylläksellä ja Revontulikappeli Pyhätunturilla. 
Kappeleista vastaavien organisaatioiden yhteistyökokoukseen kokoonnuttiin joulukuussa. 
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Kirkon työ turistien keskuudessa on organisoitu uudella tavalla. Työtä tullaan hoitamaan paljon paikallisesti, 
yhdessä tunturialueen seurakuntien kanssa. Seurakunnat kantavat nyt jo vastuuta oman alueensa 
matkailijoista. Työn koordinoinnista vastaa Muonion kirkkoherra. 

6.9 SAAMELAISTYÖ 

Saamelaistyötä tehdään yhteistyössä eri yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi Suomen saamelaiskäräjien, 
Sami Soster ry:n, erilaisten saamelaisyhdistysten sekä Norjan ja Ruotsin saamelaisten kirkkoneuvostojen 
kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden alkuperäiskansojen kanssa, kuten esimerkiksi 
Tansanian, Morogoron hiippakunnan parakuyo-maasaiden kanssa, sekä Kirkkojen Maailman Neuvoston 
kautta. 

Kirkkohallituksen täysistunto perusti 11.12.2012 kokouksessaan koko Suomen evankelisluterilaista kirkkoa 
kattavan saamelaistyön neuvottelukunnan. Kirkkohallituksessa saamelaisasiat on liitetty osaksi yhden 
toiminnallisen osaston työalasihteerin työtä. Kirkkohallitus ja Oulun hiippakunta ovat päättäneet tukea 
vuosina 2020–2021 Saamelaisten kotiseutualueen työntekijöiden pohjoissaamen kielen koulutusta, yhteensä 
29 815 eurolla. 

Oulun hiippakunta on tukenut tutkimustyötä ja siihen liittyen ”Saamelaisten jäänteet ja kirkon rooli” artikkeli 
julkaistiin Kaltio-lehdessä. Tutkimustyö jatkuu vuonna 2022. 

6.10 VANKILATYÖ 

Pelson vankila on 80-paikkainen suljettu miesten vankila Vaalan kunnan ja seurakunnan alueella. 
Hiippakuntarajojen muutoksen yhteydessä 1.1.2020 vankila siirtyi Kuopion hiippakunnasta Oulun 
hiippakuntaan. Vankeinhoidollisesti Pelson vankila kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen vankeinhoitoalueeseen. 

Pelson vankilassa työskentelevän diakonin virka siirtyi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulista 1.4.2020 
Oulun tuomiokapituliin. Näin ollen välimatka lyheni huomattavasti ja työyhteys tuomiokapituliin kiinteytyi 
entisestään. Diakoni osallistui Teamsilla tuomiokapitulin viikoittaisiin Maanantaipalavereihin ja 
mahdollisuuksien mukaan Talonkokouksiin ja Sihteeristön kokouksiin. 

Diakonin työn tavoitteet ovat Pelson vankilassa olevien vankien henkilökohtainen ja ryhmämuotoinen 
sielunhoito. Ne toteutuivat henkilökohtaisissa keskusteluissa ja kappelissa ohjatuissa tilaisuuksissa. Laajasti 
tehtävänä on henkilökohtaisen ja yhteisöllisen uskonnonharjoittamisen oikeuksista huolehtiminen sekä 
vierailijoiden järjestämän kristillisen toiminnan organisointi ja vierailijoiden ohjaaminen. 

Koronapandemian vuoksi Pelson vankilassa oli tiukka suojautumisstrategia 16.3.2020-30.4.2021. Silloin 
vierailutoiminta oli keskeytettynä ja diakoni hoiti myös kaikki sunnuntaihartaudet. Pandemian vuoksi 
yhteydet vankilan ulkopuolelle hoidettiin sähköisesti tai puhelimessa. Diakonin yhteistyökokoukset ja 
koulutukset hoidettiin Skypen tai Teamsin avulla. Sähköisesti tai puhelimella tavoitettiin myös vangittujen 
omaisia, kotiseurakuntien työntekijöitä ja muita yhteistyökumppaneita. 

Muutamia ajanjaksoja lukuun ottamatta vangit eivät rajoitusten aikana päässeet poistumisluville eikä heidän 
omaisiaan päästetty vankilaan. Yhteydenpitoa lisättiin Skypen avulla, mutta rajoittunut yhteys läheisiin sekä 
huoli omasta ja läheisten terveystilanteesta aiheutti huolta ja hätää. Käsien desinfioinnista ja maskien 
pitämisestä tuli päivittäistä. Diakoni oli kuuntelija, keskustelukumppani sekä asiallisen tiedon jakajana myös 
yksi toimija vankilaturvallisuudessa. 

Oulun hiippakunta laati strategian vuoteen 2026. Siihen merkittiin, että hiippakunta pyrkii vaikuttamaan 
Rikosseuraamuslaitoksen suuntaan siten, että hiippakunnan alueen neljässä vankilassa vankilasielunhoidon 
nykyiset resurssit säilyisivät, ja että Vaalan uuteen vankilaan saataisiin kappeli. Piispa Jukka Keskitalo, 
dekaani Juha Rauhala ja lakimiesasessori Mari Aalto vierailivat vankilassa 28.5.2021. 
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Vaalan vankilan suunnittelu eteni ja maanrakennustyöt alkoivat. Tuomiokapituli on pitänyt ja pitää yhteyttä 
vankilan johtoon, niin että myös uuteen vankilaan saataisiin toimiva uskonnollinen tila. 
. 

6.11 VIITTOMAKIELINEN TYÖ 

Vielä talvella 2021 Oulun piirin viittomakielistä työtä vaikeutti koronaepidemia, joka vaikutti suoraan 
mahdollisuuksiin järjestää eri tilaisuuksia ja kokoontua yhteen. Kevään tullen ja läpi koko kesän ja syksyn 
toimintaa pystyttiin järjestämään miltei entiseen tapaan rajoitukset huomioiden. Runsaasti ihmisiä kerääviä 
rovastikunnallisia tai maakunnallisia tapahtumia ei kuitenkaan järjestetty, vaan tapahtumat olivat 
pääsääntöisesti seurakuntakohtaisia. Leirit ja retket päästiin myös toteuttamaan. Yhteistä kaikelle toiminnalle 
oli suuri ilo siitä, että oli mahdollisuus tauon jälkeen tavata toisia kasvokkain. Sen sijaan striimatuille 
jumalanpalveluksille, hartauksille ja etäyhteyksin tapahtuville kontakteille ei enää ollut yhtä suurta tilausta 
kuin vuonna 2020. 

Kokoavan toiminnan keskiössä ovat mahdollisuuksien puitteissa edelleen olleet viittoma- ja kaksikieliset 
jumalanpalvelukset, joita Oulun piirin alueella on vietetty yhteensä 30 fyysisesti yhteen kokoontuen ja 
striimattuna 3. Piirin alueella kokoontuvat ryhmät (kokoontumispaikkakunnat Oulu, Kajaani ja Rovaniemi) 
ovat jatkaneet toimintaansa koronarajoitusten salliessa. Vuoden aikana painopisteenä on ollut messujen 
kehittäminen (vapaaehtoiset, monipuolisuus), joka oli jo hyvässä vauhdissa ennen epidemian alkua. Myös 
vuonna 2021 vapaaehtoisia vastuunkantajia on löytynyt ja huoli siitä, että pitkä jakso ilman 
seurakuntakontakteja vähentäisi ihmisten osallistumista, osoittautui turhaksi. 

Toiminnassa suhteellista kasvua oli eniten jumalanpalvelusten osallistujamäärissä (+155,72 %), sekä 
kirkollisiin toimituksiin osallistuneissa seurakuntalaisissa (+40,48 %). Tämä selittyy luonnollisesti 
osallistumisen mahdollisuudesta sekä tarpeesta kohdata tauon jälkeen. Toiminnan lukuja ei tänä vuonna 
pysty kunnolla vertaamaan aiempiin lukuihin, sillä tilastointitapa on muuttunut. Nyt toimintaa tarkastellaan 
kirkkohallituksen tilastointitavan mukaisesti. 

6.12 HANKETOIMINTA 

Vuoden aikana on jatkunut Osallisuus suhteessa -hanke, jossa parannetaan seurakuntien työntekijöiden 
hyvinvointia ja osaamista. Tavoitteena on, että seurakunnat osaisivat entistä paremmin vastata 
hengellisyyden muutokseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin. 

Hanke rohkaisee, tukee ja kannustaa seurakuntien työyhteisöjä kokeilujen kautta kehittämään ja ylläpitämään 
osallistavaa johtamista ja hyvinvointia työyhteisöissä. 

Työskentelytavat ovat osallistavia ja kokeilevia sekä eri alojen asiantuntijuuteen perustuvia. Yhdessä 
osallistujien kanssa koostetaan hyvinvointia ja työkykyä tukevia toimintatapoja edelleen kehitettäväksi, 
hyödynnettäväksi ja kokeiltavaksi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 

Hanke käynnistää osallistavan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen prosesseja Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymässä, Limingan rovastikunnan seurakunnissa sekä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa. 

Hanketta hallinnoi Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä ja osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Oy ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (toimintalinja 3. 
/ Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen) ja 
rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Oulun hiippakunnan työntekijöiden työpanos on keskittynyt hyvin pitkälti hankkeen viestintään, 
someosaamiseen ja koulutussisältöjen suunnitteluun Aino Hartikan 10 % työpanoksella sekä sivutoimisen 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.02.2022 / 2 



     
   

        
        

        
      

   

       
 

   

            
        

         
          

   

      
    

         

   
     

      

      
         

  

       
           

        
         

  

           
      

        
         

      
    

 69 
15 

projektityöntekijä Hannele Heinosen 15 h/kk työpanoksella. Lisäksi hiippakuntadekaanin johdolla 
koulutettiin hankkeen seurakuntien työntekijöitä Johtamisen vahvistamisen teemasta kaksipäiväisessä 
koulutuksessa syksyllä 2021. Teamsilla järjestettyyn koulutukseen osallistui 30 henkilöä. Muita hankkeen 
teemoja, joista järjestettiin koulutuksia ja työpajoja olivat Työhyvinvoinnin kehittäminen ja itsensä 
johtaminen, Työkulttuurin muutos ja osaaminen, 55+ työelämässä (Työurajohtaminen), Talous ja talouden 
tasapaino ja Yhteiskehittäminen. Yhteensä hankeen työpajoihin ja koulutuksiin on osallistunut 150 henkilöä, 
joista suurin osa työskentelee Oulun seurakuntayhtymässä. 

Hiippakunnan tuomiokapitulista Osallisuus suhteessa- hankkeen toimintaan on osallistunut myös Mari Aalto, 
hän toimii hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. 

6.13 KANSAINVÄLISET YHTEYDET JA EKUMENIA 

Oulun hiippakunnalla on vahvat ekumeeniset ja kansainväliset yhteydet. Hiippakunta on toiminut aktiivisesti 
Barentsin kirkkojen neuvostossa. Neuvoston vuosikokous pidettiin syyskuussa verkkokokouksena 
koronatilanteen vuoksi. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Luulajan hiippakunta Ruotsista, Inkerin 
kirkon Muurmanskin seurakunta Venäjältä ja Barentsin kirkkojen neuvosto. Itäisen Viktorianjärven 
ystävyyshiippakunta Tansaniassa on Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta. 

6.14 VIESTINTÄ 

Viestintäohjelma antoi suuntaviivat viestintätiimille sen koordinoidessa hiippakunnan viestintää. 
Kriisiviestintäsuunnitelma päivitettiin vastaamaan ajan haasteisiin ja koronaviestintä muuttuikin osaksi 
arkipäivän viestintärutiineja. 

Edelleen koronatilanne aiheutti sen, että useita tapahtumia peruuntui tai niitä järjestettiin hybridimallilla. 

Viestintätiimin toimesta järjestettiin hiippakunnan seurakunnille matalan kynnyksen someviestinnän ja 
sisällöntuotannon koulutuksia, joita suunnattiin erityisesti verkkosivujen ja somekanavien sisällöntuottajille. 
Kapitulin henkilökuntaa on vahvasti rohkaistu viestimään enemmän, mistä johtuen viestintä onkin yleisesti 
lisääntynyt. 

Piispan somenäkyvyys kasvoi entisestään ja hänen työnsä olikin hyvin näkyvillä hiippakunnan monissa 
medioissa mm. eri haastattelujen kautta. Yksi tärkeä viestinnän painopiste oli koulutustoiminnasta 
tiedottaminen eri kanavia pitkin. 

Sosiaalisen median kanavista käytössä ovat olleet käyttäjämääriä kasvattaneet hiippakunnan Facebook-sivu, 
Twitter, Instagram sekä Ofélas -uutiskirje, jonka päätoimittaja oli Aino Hartikka ja joka lähetettiin jokaisen 
istunnon jälkeen. Piispa Jukka Keskitalon Facebook- ja Twitter -tilien kautta on tehty piispan työtä 
näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Somekanavat saivat näkyvyyttä myös piispan ja hiippakunnan 
verkkosivuilla Flocker -palvelun kautta. 

Viestinnän näkökulmasta merkittävää oli myös jatkaa sitä työtä, että Oulunpiispa.fi ja Oulunhiippakunta.fi -
verkkosivujen sisältö olisi saavutettavaa ja pikkuhiljaa opittaisiin tuottamaan myös saavutettavia 
somesisältöjä. 

Viestintätiimiin kuuluiva toimistosihteeri Aino Hartikka, dekaani Juha Rauhala, hiippakuntapastori Päivi 
Liiti ja kuurojenpappi Sari Timonen. Viestintätiimin puheenjohtajana toimi piispan erityisavustaja Harriet 
Urponen, joka oli kertomusvuoden aikana myös Oulun seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaryhmän ja 
kirkon viestinnän neuvottelukunnan sekä KoVi (Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys -hanke) 
seurantaryhmän jäsen. 
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7 HENKILÖSTÖ 

7.1 HIIPPAKUNTAVALTUUSTO 

7.1.1 Maallikkojäsenet 
Hekkala Markku 
Helanen Suvi 
Heikkinen Arja 
Hänninen Juha 
Kallunki Hannu 
Kumpulainen Rita 
Kupsala Jari 
Lehto Pekka 
Paananen Jukka, puheenjohtaja 
Savuoja Arja 
Taskila Matti 
Tornberg Antti 
Vuokila Kalervo 

7.1.2 Pappisjäsenet 
Lindström Mirja-Liisa 
Mustakallio Pekka 
Nivala Eija (varapuheenjohtaja) 
Oikarinen Erja 
Pokka Tapio 
Sirviö Jouni 
Tölli Tuomas 

7.1.3 Saamelaisten edustaja 
Pekkala Aslak 

7.2 TUOMIOKAPITULIN JÄSENET 
Jukka Keskitalo, puheenjohtaja 
Saarinen Satu, tuomiorovasti 
Nissinen Heikki, pappisasessori 
Ahola Mirva, pappisasessori 
Kallunki, Hannu, maallikkojäsen 
Rauhala Juha, hiippakuntadekaani 
Aalto Mari, lakimiesasessori 

Läsnäolo- ja puheoikeudella: 
Jukka Paananen, hiippakuntavaltuuston 
puheenjohtaja 
Päivi Liiti hiippakuntapastori, sihteeri 
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7.3 TUOMIOKAPITULIN HENKILÖKUNTA 

Aalto Mari, lakimiesasessori 
Arhippainen Raili, toimistosihteeri (50 % 
virkavapaus, virassa 30.4.2021 saakka) 
Hartikka Aino, toimistosihteeri 
Karjalainen, Tuula, vankiladiakoni 
Keskitalo, Jukka, piispa 
Kronqvist Saija, hiippakuntasihteeri 
Kuikka Mirva, hiippakuntasihteeri 
Laurila Matti, hiippakuntasihteeri 
Liiti Päivi, hiippakuntapastori 
Heinonen Hannele, projektityöntekijä (1.3.2021 
alkaen) 
Keränen Sara, osa-aikainen projektityöntekijä 
(23.9.-31.12.2021) 
Niittyvuopio Erva, saamelaistyön sihteeri 
Paaso Raimo, hiippakuntasihteeri (osa-aikainen 
50 %) 
Rauhala Juha, hiippakuntadekaani (1.3.2021 
alkaen) 
Ruotsalainen Kari, hiippakuntadekaani (31.1.2021 
saakka) 
Timonen Sari, kuurojenpappi 
Urponen Harriet, piispan erityisavustaja 
Vuorma Anna-Maija, toimistosihteeri (50 % 
toimi, työsuhteessa 30.4.2021 saakka) 
Wallstedt Monica, toimistosihteeri (1.2.2021 
alkaen) 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.02.2022 / 2 
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12.02.2022 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 3 Oulun hiippakunnan tilinpäätös 2021 

Diaarinumero DOUL/31/02.00.02/2022 

Esittelijä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 

Perustelut Tuomiokapituli on käsitellyt istunnossaan 3.2.2022 Oulun hiippakunnan 
tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja päättänyt lähettää sen hiippakuntavaltuuston 
hyväksyttäväksi (liitteenä). 

Kirkkolain 17b luvun 1 §:n 1 momentin mukaan hiippakuntavaltuuston 
tehtävänä on mm. hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden tilinpäätös. 

Esitys Hiippakuntavaltuusto hyväksyy Oulun hiippakunnan tilinpäätöksen vuodelta 
2021. 

Oulun hiippakunta toivoo voivansa käyttää siirtyvän ylijäämän viime vuonna 
hyväksytyn ”Uskon, toivon ja rakkauden asialla Pohjoisesta” -strategiansa 
mukaisiin tarkoituksiin: 

1. Tuetaan hiippakunnan pieniä ja vähävaraisia seurakuntia kiinteistöasioissa 
mm. tarjoamalla konsultointia kiinteistöstrategian laatimisessa, Basis-
järjestelmän käytössä ja rakennushankkeiden kilpailuttamisessa ja 
läpiviennissä (palkkiotoiminen kiinteistöasiantuntija), 

2. Tuetaan saamenkielistä kirkollista työtä ja ollaan aktiivisesti mukana 
Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessissa mm. tarjoamalla psykososiaalista 
tukea ja tekemällä prosessiin liittyviä kirkollisen alan selvityksiä. 

3. Tuetaan seurakuntien työyhteisöjen ja henkilöstön jaksamista. 

4. Synodaalikokous (erikseen varattu rahoitus ei tule riittämään kokouksen 
järjestämiseen). 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Toimenpiteet pöytäkirjaote kirkkohallitukselle 

Lisätiedot lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 744 3303, mari.aalto@evl.fi 

Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä. 
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Oulun hiippakunta v. 2021 

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 

Toiminta 
TP 

2020 

TA 

2021 

TP 

2021 
Yli-ali T-% 

TP21 vs. 

TP20 

Toimintatuotot 101 868,12 117 000,00 43 807,29 73 192,71 -37,4 -57,0 % 

Korvaukset 64 304,54 9 000,00 -7 269,58 16 269,58 80,8 -111,3 % 

Maksutuotot 12 872,90 25 400,00 30 476,70 -5 076,70 -120,0 136,8 % 

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 14 852,14 19 000,00 6 306,86 12 693,14 -33,2 -57,5 % 

Tuet ja avustukset 3 431,25 8 600,00 4 066,56 4 533,44 -47,3 18,5 % 

Muut toimintatuotot 6 407,29 55 000,00 9 514,75 45 485,25 -17,3 48,5 % 

Sisäiset tuotot 712,00 -712,00 0,0 

Toimintakulut -1 494 155,06 -1 690 300,00 -1 457 514,35 -232 785,65 -86,2 -2,5 % 

Henkilöstökulut -1 150 299,20 -1 183 400,00 -1 184 220,81 820,81 -100,1 2,9 % 

Palkat ja palkkiot -889 414,29 -913 400,00 -912 110,36 -1 289,64 -99,9 2,6 % 

Henkilösivukulut -261 358,61 -280 000,00 -274 850,53 -5 149,47 -98,2 5,2 % 

Henkilöstökulujen oikaisuerät 473,70 10 000,00 2 740,08 7 259,92 -27,4 

Palvelujen ostot -302 765,48 -387 300,00 -230 788,56 -156 511,44 -59,6 -23,8 % 

Palvelun ostot - sisäiset -2 184,00 -1 110,00 1 110,00 0,0 -49,2 % 

Vuokrakulut -200,00 -5 000,00 -716,92 -4 283,08 -14,3 

Aineet ja tarvikkeet -29 459,88 -47 900,00 -30 082,74 -17 817,26 -62,8 2,1 % 

Annetut avustukset -6 750,00 -38 000,00 -9 847,12 -28 152,88 -25,9 45,9 % 

Muut toimintakulut -2 496,50 -28 700,00 -748,20 -27 951,80 -2,6 -70,0 % 

TOIMINTAKATE -1 392 286,94 -1 573 300,00 -1 413 707,06 -159 592,94 -89,9 1,5 % 

Kiinteistö 
TP 
2020 

TA 
2021 

TP 
2021 Yli-ali T-% TP21 vs. 

TP20 

Toimintakulut -84 026,38 -99 600,00 -105 764,76 6 164,76 -106,2 25,9 % 

Palvelujen ostot -54 192,61 -71 700,00 -78 614,02 6 914,02 -109,6 45,1 % 

Vuokrakulut -6 711,79 -2 500,00 -1 071,36 -1 428,64 -42,9 -84,0 % 

Aineet ja tarvikkeet -23 121,98 -25 400,00 -26 079,38 679,38 -102,7 12,8 % 

Ostot tilikauden aikana -23 121,98 -25 400,00 -26 079,38 679,38 -102,7 12,8 % 

TOIMINTAKATE -84 026,38 -99 600,00 -105 764,76 6 164,76 -106,2 25,9 % 
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§ 4 Muut asiat 

Diaarinumero DOUL/50/00.01.01/2022 

KiT:n valtuuskunnan jäseneksi on toimikaudelle 1.1.2022–31.12.2025 Oulun 
hiippakunnasta valittu Hannu Kallunki. Varajäseneksi on valittu Suvi Helanen. 

Hiippakuntavaltuuston seuraava kokous on 11.6.2022 klo 12 alkaen Pyhän 
Andreaan kirkolla. 

Piispa siunasi osallistujat Herran siunauksella. 



 

    

 

  

          
 

 

  

  

Pöytäkirja I / 2022  74 

12.02.2022 
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§ 5 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.25. 

Kokouksen puolesta 

Jukka Paananen Päivi Liiti 
puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen 
päätösten mukaiseksi. 

Rita Kumpulainen 
pöytäkirjantarkastaja 

Arja Savuoja 
pöytäkirjantarkastaja 

Allekirjoitukset on tehty Domus-asianhallintajärjestelmään. 

https://Puheenjohtajap��ttikokouksenkello13.25
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