
Epämukavuusaluetta pitää sietää 
 
– Jos yhtäkin ihmistä voi auttaa, silloin on tehtävänsä täyttänyt, sanoo perhediakoni Anne-Mari Mäkiniemi, 
50, Tampereen seurakuntayhtymästä ohjaus- ja toimintakeskus Messistä. Viikon akavalainen pitää jalat 
maassa, eikä kuvittele pelastavansa koko maailmaa itse. 
– Ammattilaisuuteen kuuluu se, että osaa käyttää työnohjauksia. Diakoniatyöntekijöillä on myös kristillinen 
vakaumus, mistä saa toisenlaista voimaa. Kutsumus on vahva. 
Diakoninvihkimyksessä piispa Samuel Lehtonen sanoi viisaat sanat: ”Muista pitää oma perhe ykkösenä.” Se 
on säilynyt Mäkiniemen mielessä hyvänä evästyksenä.  
Perhediakoni työskentelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden parissa. Mäkiniemi alkoi pari 
vuotta sitten kehittää Tarinoiden maa -vertaistukiryhmää vankien lapsille muiden ammattilaisten kanssa. 
Joukossa on kirjallisuusterapian osaaja, Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöitä, koulunkäyntiavustaja, 
sosionomi-opiskelija ja joukko vapaaehtoisia ammattilaisia. Mäkiniemi kuvaa, miten leikki vapauttaa lasta. 
Tämä kertoo asioista, joista ei aiemmin ole osannut sanoa kenellekään. Puhutaan päihteistä, 
mielenterveydestä ja tunteista. Lapsi pystyy käsittelemään vankilaan liittyviä asioita. 
– Työssä pitää sietää epämukavuusalueella liikkumista. Melko mustissa vesissä uidaan, ja työ on 
äärimmäisen raskasta. 
Hän arvostaa työajattomuutta, koska se on huikea mahdollisuus suunnitella itse työpäivät. Vaarana on toki 
se, että menee työn imuun ja päivät venähtävät. Mäkiniemi osaa kuitenkin vetää rajat, missä auttaa pitkä 
työkokemus. Työn vastapainoksi hän nauttii raskaasta vanhanaikaisesta perustyöstä ja roiskii raivaussahalla 
puita nurin metsässä. 
Vuosien saatossa on kertynyt paljon hyviä toimintatapoja, joita jaetaan muiden hyödyksi. 
– Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Verkostoitumisesta hyötyvät kaikki. Kokoamme yhteen 
muiden perhediakoniatyöntekijöiden kanssa hyviä ideoita.  
Tänä vuonna Mäkiniemen työnkuva muuttuu. Hän on saanut kirkkohallitukselta rahaa opaskirjaan ja 
koulutuspakettiin, jotka käsittelevät Tarinoiden maa -hanketta.  
Anne-Mari Mäkiniemi toivoo, että seurakuntayhtymässä kehitettäisiin diakoniatyötä siten, että 
paikallisseurakuntien kanssa tehtäisiin enemmän yhteistyötä, koska jaettavaa puolin ja toisin on niin paljon.  
– Diakoniatyöntekijät ovat ammattilaisporukkaa, jotka tekevät monipuolista työtä. Vapaaehtoisille voi 
organisoida diakonisia tehtäviä, mutta koulutettuja työntekijöitä tarvitaan ohjaamaan heitä. 
 
 
LAATIKKO 
Seurakuntakuraattori 1987, sosionomi-diakoni 2010 
Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsen 
Kotoisin Hämeestä 
Harrastaa ulkoilua, marjastusta, sienestystä, leipomista 
Naimisissa, kolme aikuista tytärtä, kaksi kissaa 
Motto: ”Aina on toivoa.” 
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