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DIAKONIA JA 
YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
Mirva Kuikka, hiippakuntasihteeri

Päävastuualue diakonia ja yhteiskunnallinen työ, 
Työnohjaus, HeHu ja kuntoutukset



Diakonia tänään
Diakonian juhlavuosi nosti kirkon positiivista 
mediakuvaa! Paljon tapahtumia ja näkyvyyttä
Diakoniatyön moninaiset haasteet
• Koronan jälkeen, uuden ja vanhan priorisointi
• Sodan vaikutus, paineita taloudelliseen 

auttamiseen. Onko seurakunnissa varauduttu
• Jaksamisen kysymykset
• Rekrytointihaasteet. Dtl kysely kirkkoherroille: 

syitä palkkaus (yhteiskunnan tarjoama korkeampi 
palkka), työn kuormittavuus, seurakunnan sijainti
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Diakonian 
vertaiskehittäjäpalvelu

Oulun hiippakunnassa 4 koulutettua diakonian 
vertaiskehittäjää
Vertaiskehittäjät toimivat sparraajina ja arjen työn peileinä sekä kehittämisen 
tukijoina diakoniatyöntekijöille. Oman työn ”tutkimisessa” on välillä hyvä olla 
mukana myös ulkopuolista tukea. Muutos voi olla vanhasta luopumista, oman 
työn puntarointia, uuden opettelua, korjausliikkeitä, kokeiluja ja 
yhteistyöverkoston uudelleen asemointia. Kumppanuus on ulkopuolelta, mutta 
kuitenkin ns. sisäpiiristä saatavaa tukea, jossa yhdessä kysellään ja pohditaan 
työtä sekä vahvistetaan uuden syntymistä. Toisaalta se on myös arjen työn 
jakamista vertaistuen hengessä

Vertaiskehittäjän tehtävänä on ensisijaisesti tukea työn arviointia, tuoda 
käytännön työkaluja ja mittareita oman työn tutkimiseen ja kannustaa 
rohkeasti kokeilemaan
Perusmallina on, että vertaiskehittäjä voi olla 3-5 päivän ajan kollegiaalisena 
apuna ja tukena erikseen sovittavana ajankohtana. Kyseessä on siis lyhyehkö 
täsmä apu. Seurakunnalle vertaiskehittäjän työpanos on maksutonta. 
Kumppanuus voidaan mainiosti toteuttaa ns. hybridimallilla eli sekä etä- että 
livetapaamisilla. Kumppanuusprosessissa lähdetään useimmiten liikkeelle 
nykytilanteen arvioinnilla ja tutkitaan yhdessä muutoskohteita: mitä pitäisi 
säilyttää, mistä kenties luopua, mitä parantaa, muuttaa, kehittää tai kokeilla? 
Löytyneisiin muutostarpeisiin ideoidaan yhdessä käytännön ratkaisuja. Seuraava 
askel onkin idean vieminen käytäntöön ja kokeileminen. Lopuksi arvioidaan 
yhdessä prosessin kulkua ja hyötyä sekä oppimista yhdessä. 
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”Soppaa ja siunausta”
Utopioita ruokajonoista -4 vuotinen 
hanke Itä-Suomen yliopistossa saanut ison 
rahoituksen Koneen Säätiöltä. Herätti 
olemassa olevan kysymyksen kirkon 
ruoka-avusta ja taloudellisesta 
auttamisesta. Keskustelulle ja hyville 
käytännöille haluttiin antaa tilaa
16.5 Ajankohtaisikkuna ”Soppaa ja 
siunausta”
Hybriditapahtuma. Työryhmää kootaan, 
merkitse kalenteriisi
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2023 Oulu on yhteisvastuuhiippakunta
Lapsi ja nuori väkivaltaisessa maailmassa
• Piispa Jukka Keskitalo on esimiespiispa ja antaa kirkon kasvot 

mainoksille ja tietoiskuvideoille televisiossa
• Oulun hiippakunnassa koottu YV kehittäjäryhmä, jossa 10 hengen 

porukka miettimään, miten YV voisi tuoda lisäarvoa seurakunnille 
erityisesti kuluvan vuoden avulla

• Suunnitteilla iso konsertti nuorille Oulussa satelliittikonsertteja ympäri 
hiippakuntaa, joista puhelin ja näköyhteys pääkonserttiin

• Nuoret tekevät kevään aikana pieniä videopätkiä liittyen aiheeseen. 
Rippikouluissa, nuortenilloissa jne yhteistyössä kasvatuksen ammattilaisten 
kanssa. Videoita näytetään konsertissa ja niiden tiimoilta ollaan yhteyksissä 
tekijöihin

• Satelliittikonserteissa oma tarjoilu, etkot tai jatkot, jossa paikallista ohjelmaa



Työnohjaus

• Kysytään paljon, kirkossa on hyvä
tilanne. Iso kiitos teille!

• Myös teille kirkkoherrat ja 
talouspäälliköt työnohjausta on tarjolla

• Mitä voisi tuoda ryhmätyönohjaus, 
vertaisryhmä?

• Koronan jälkeen vaaditaan taas
uudenlaista johtajuutta. Jos kiinnostuit, 
ole yhteydessä
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Mitä työyhteisökonsultaatio  
voisi antaa seurakunnalle?

Matti Laurila
Päävastuualue lähetys ja kansainvälinen työ, yhteyshenkilö 
seurakuntien työhyvinvoinnin ja konsultaatiopyyntöjen kysymyksissä.
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Työyhteisökonsultointi vai työnohjaus

•Työnohjaus antaa työntekijälle/työtekijöille  
eväitä  etsiä ratkaisuja työn kehittämiseen

•Työyhteisökonsultaatiossa konsultille annetaan 
tehtävä tehdä tarvittaessa myös rakenteellisia 
ehdotuksia työn kehittämiseen
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Työyhteisökonsultaation eri muotoja:
1. Työn kehittämisen tukeminen 
- strategiatyöskentelyn tukeminen
- työn tai työalan toiminnan 

kehittäminen 

2. Rakenneselvitys
3. Työhyvinvoinnin kehittäminen
- koko työyhteisö
- työala 

4. Kriisikonsultaatio

-2-4 hengen Sovittelukonsultaatio
-työyhteisön tai työalan 
kriisikonsultaatio

5. Piispantarkastuksen konsultaatio
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Ratkee hanke
-ratkaisukeskeinen, ennaltaehkäisevän konsultoinnin hanke 

• Ratkee hanke on konsulteille hiippakunnan lisäkoulutus, jonka 
pyrkimyksenä on antaa työvälineitä lyhytkestoiseen täsmä
konsultointiin esim. 3-6 kertaa 4-6 kk kuluessa
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Mitä konsultille tulisi maksaa?

Osa konsulteista voi työnohjaajien tapaan toimia osana omaa 
perustyötään, mutta yleensä  konsulteille  maksetaan 
palkkio. Tämä sovitaan erikseen konsultin kanssa
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Lähetys ja kansainvälinen työ
Mitä kuuluu kirkon ja hiippakunnan työlle 
maailmanlaajassa missiossa?
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Kirkko on tehnyt 
perussopimuksen Evankelisen 

Lähetysyhdistyksen  ELY  
kanssa. ELYstä on siis tullut 

kirkon  kahdeksas 
lähetysjärjestö 
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Hyvää koulutusmateriaalia uusille 
luottamushenkilöille

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/lahetys/luottamushenkiloille-
paatoksenteon-tueksi
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SILMIESI ALLA

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Ranualla 25.-27.8.23

tulossa mm.:
- kansainvälisiä vieraita Egyptistä ja Israelista 
- Piispan juontama talk show
- kanava : Kirkon maailmanlaaja missio ja luottamushenkilö 
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Missiologiset koulutuspäivät 

Torstaina 12.10.23 Karjasillan kirkolla
Perjantaina 13.10.23 Kokkolassa 

Piispainkokous hyväksyi Yhteinen todistus -asiakirjan päivityksen 
syksyllä 2022.  Päivässä avataan  asiakirjaa  ja pohditaan 
maailmanlaajan mission sekä      kotimaisen mission näkökulmia. 
Pääalustajana on kirkon lähetysteologi TT Minna Hietamäki
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Inkerin kirkko on puun ja 
kuoren välissä. 

Sen seurakunnat tarvitsevat 
yhteyttä ja taloudellista tukea
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Mitä hankkeessa tehdään:
- monipuolistetaan nuorten ja nuorten 

aikuisten mielenterveyspalvelujen 
tarjontaa käynti kerrallaan –terapialla

- parannetaan avun saatavuutta ja 
oikea-aikaisuutta painopisteenä 
kasvukeskusten ulkopuolelle jäävät 
alueet

- tarjotaan perustason mielen 
hyvinvointia tukevaa palvelua 
matalalla kynnyksellä 
moniammatillisessa yhteistyössä 
paikallisten toimijoiden kanssa

- tuotetaan tietoa ja tukipalveluita 
toimintaa paikallistasolla toteuttaville 
työntekijöille ja organisaatioille

- Vapaaehtoistyön mallintaminen



Viittomakielinen työ

1/31/2023

Sari Timonen, kuurojenpappi



Viittomakielinen työ
Suomen ev.lut. kirkossa

• 6 pappia: Oulun, Mikkelin, 
Lapuan, Turun, Helsingin ja 
Porvoon (suomenruotsalaiset
viittomakieliset) piireissä

• Oma työalue: Oulun hiippakunta
+ Kainuun alue, pl. Kokkolan
rovastikunta

• Seurakunnissa osana
diakoniatyötä, koko alueella 1 
päätoiminen diakoniavirka (Oulu)
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Viittomakielisen työn 
näkymät

Agendalla nyt…
• Strategiatyö
• Raamatunkäännöstyö
• Viittomakielen koulutus

Tulevaisuus?
• Kirkon totuus ja 

sovintoprosessi?
• Resurssien säilyminen 

seurakunnissa -> 
viittomakielisen työn 
erityisluonne 

• Kuurojen määrä vähenee, 
huonokuuloisten määrä 
kasvaa
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