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rohkaisee muutokseen

pääkirjoitus
KU

VA
 H

A
N

N
U

 K
ER

Ä
N

EN

KU
VA

 R
U

U
SU

KU
VA

 |
 T

A
R

JA
 E

N
G

B
LO

M

Onni ja työ, kas siinäpä yhdistelmä. 
Niin merkittävä ihmiselle, että asias-
ta kirjoitettiin artikkeli (s. 10–15). Työ 
parhaimmillaan energisoi ja pahim-

millaan kutistaa. Luottamuksen ilmapiirissä toimin 
muutosvoimana, vien asioita eteenpäin, uhan alla 
hyökkään tai vetäydyn. Miten sinä?

Liittojen perustajajäsenet uskalsivat tarttua 
uuteen. Dtl:n historiaa muistelimme 25.5.2018 Loi-
maan Evankelisella Kansanpistolla, missä 15.6.1958 
oli Suomen Kirkon Sisarliiton perustamiskokous. 
Liiton tehtävä oli silloin ja on nyt kollegiaalisuuden 
vahvistaminen, kouluttaminen sekä palkka- ja am-
matillinen edunvalvonta. Tästä tarkemmin historia-
artikkelisarjassamme (s. 28–29).

Tänään yksi muutoskohde on kirkon diakonia- 
ja yhteiskunnallisen työn keinotekoisen rajan pois-
taminen. Ovathan asiat yhteisiä. Työn eriytyminen 
kirkon keskushallinnossa on lisännyt siiloutumista 
myös seurakunnissa. Titi Gävert toteaa sivulla 19: 
”On ensiarvoisen tärkeää, että kirkko kokonai-
suutena kantaa sosiaalieettistä vastuuta, puhuu 
heikoimpien puolesta ja toimii profeetallisesti 
esimerkiksi puolustaen jokaisen ihmisarvoa. Aut-
tamispuheen rinnalle tarvitsemme ajankohtaista 
ihmisarvo- ja ihmisoikeuspuhetta.”

Yhteisö- ja vaikuttamistyön rinnalla on kehi-
tettävä yksilökohtaista asiakastyötä. Sukupolvis-
tuneen syrjäytymisen ketjun katkaiseminen vaatii 

TIINA LAINE
toiminnanjohtaja, Dtl

tiina.laine@dtl.fi

ruuan lisäksi kuukausien yksilötyön. Totuttua intensiivi-
semmällä ammatillisella työotteella tehdään pitkäkes-
toisemmin, tavoitteellisemmin ja valiten.

Yksilöt osana ryhmää kohdataan myös kesän leireil-
lä. Rippileirit ovat brändi, joka rakennetaan joka kerta 
uudelleen ammattilaisten osaamisella. 
Usein kuulemme, että leirityö 
olisi vain lomaa. Yritetään 
kestää tuo harhaluulo. 
Me oman työmme ja 
onnemme 
keskus-
hyökkääjinä 
tiedämme, 
miten asiat 
oikeasti ovat.

Mukavaa 
kesää. n
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OPETUSMESSUSTA 
TEKEMISMESSUKSI
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löytöjä työstäni

Satu	Mukala	kehitti	Korson	rippikoulutyölle	
riparimessupaketin,	jossa	nuoret	pääsivät	valmistelemaan	

ja	toteuttamaan	messua.

Rippikoulusuunnitelma Suuri ihme 2017 linjaa, 
että riparilla tulisi olla 3–5 jumalanpalvelusta, 
joihin osallistutaan ryhmänä. Linjauksessa 

toivotaan, että rippikouluryhmä suunnittelee, val-
mistelee ja toteuttaa yhden jumalanpalveluksen.

– Meillä on tavoitteena uuden rippikoulusuun-
nitelman mukaisesti tutustuttaa rippikoululai-
sia tekemisen kautta Korson jumalanpalveluselä-
mään. Välillä homma toimi kivasti ja saamme oi-
kein hyviä oppimiskokemuksia, johtava nuoriso-
työnohjaaja Satu Mukala naurahtaa.

Juontajat jumalanpalveluksessa
Satu Mukala on pohtinut erityisesti rippikoululais-
ten osallisuutta jumalanpalveluksiin.

– Jumalanpalvelusopetus ei ehkä ole nuorten 
kiinnostuksen kohteena niitä kaikkein suosituim-
pia. Meillä on monenlaisia tapoja opettaa nuoril-
le jumalanpalveluselämää. Osallistamista ja osalli-
suutta on pohdittu aika lailla.

Viime vuonna nuorisotiimi ja isoset järjestivät 
rippikoululaisille opetusmessun, joka oli ihan oi-
kea ehtoollisjumalanpalvelus. Poikkeuksen nor-
maaliin jumalanpalvelukseen tekivät juontajat, 
jotka kertoivat mitä milloinkin tapahtuu ja ennen 
kaikkea miksi jokin asia tapahtuu.

– Opetus- eli riparimessut olivat ihan ok, mutta 
kyllähän siellä aika rauhatonta oli, Mukala lisää.

Nuoret valmistelivat iltamessun
Satu Mukala kehitti Korson rippikoulutyölle ripa-
rimessupaketin, jossa messut toteutettiin kahden 
rippikouluryhmän yhteisenä palvelutehtävänä. 
Riparimessupaketin avulla rippikouluryhmät val-

mistelivat työntekijöiden ja isosten ohjauksessa il-
tamessun Korson kirkossa.

– Kantavana ideana oli päästää nuoret valmis-
telemaan ja toteuttamaan messua ottaen kuiten-
kin huomioon realiteetit. Nuorten messuosaami-
nen on aika heikkoa, kun kirkossa käynnin perin-
teitä ei juurikaan ole.

Kaaosta ja oppimista
Riparimessupaketissa messun osat ovat valmiste-
lutehtäviä, jolloin messun kokonaisuus hahmot-
tuu paremmin. Paketti sisältää messun käsiohjel-
man, jossa messun rakenne käydään lyhyesti läpi 
yhteisen valmistelun aluksi. Ryhmien omat tehtä-
vät auttavat rippikoululaisia hahmottamaan konk-
reettisesti, mitä kaikkea messussa tapahtuu.

– Omaan työtapaani kuuluu valmistella asiat 
ennalta hyvin, mutta myös kestää pientä epämu-
kavuutta ja kaaosta. Haluan päästää ihmiset to-
teuttamaan asioita itse. Riparimessuista on mah-
dollista saada toimivat kokonaisuudet, joissa rip-
pikoululaiset oppivat paljon jumalanpalvelukseta, 
Satu Mukala summaa.

Kantavana ajatuksena riparimessuissa on yh-
dessä tekemisestä syntyvä osallisuus ja oppiminen. 
Mukala uskoo vahvasti, että tekemällä ja oivalta-
malla asioita itse myös muistaa oppimansa asiat 
paremmin.

– Ohjaajan tehtävä on innostaa ja opastaa. 
Nuoret oppivat yhdessä tehdessään ja valmistelles-
saan paitsi tiedollisia asioita, myös sosiaalisia tai-
toja. Parhaassa tapauksessa he kokevat myös oi-
valtamisen iloa, positiivista yhteisöllisyyttä ja py-
hän kosketusta.

Parannettavaa jäi
Rippikoululaisten osallisuus ei toteutunut 
riparimessuissa täysin tavoitteiden mukai-
sesti.

– Ehkäpä seuraavalla kerralla rippi-
koululaiset itse valmistelevat riparimessun 
synnintunnustuksen ja toteuttavat saarnan 
alusta loppuun. Nyt synnintunnustus oli 
valmis ja saarnaryhmät tekivät kysymyk-
siä päivän evankeliumitekstistä.

– Esimerkiksi rippileireillä toteutetuis-
sa jumalanpalveluksissa olen kuullut hie-
noja rippikoululaisten laatimia esirukouk-
sia ja saarnoja. Miksei vastaava onnistui-
si alkujakson riparimessussakin? Toki ryh-
mäytyminen ja intensiivinen kristinuskon 
aiheiden vaikutuspiirissä oleminen helpot-
tavat leirijumiksen valmistelua, Mukala 
miettii.n

Korsossa rippikoulun käy vuosittain 
noin 250 nuorta. Satu Mukala on 

kehittänyt rippikoululaisten 
osallisuutta jumalanpalveluksiin.
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Valtuusto hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen.

Dtl:n	uusi	edustajisto	
on	valittu
Diakoniatyöntekijöiden Liiton 14.3. – 21.3. käy-
dyssä sähköisessä edustajiston vaalissa valituik-
si tulivat Markku Kukkonen, Mirja Jalo, Liisa 
Rintakallio, Erja Valkonen, Minna Ågrén, 
Mervi Leinonen, Ulla Valtonen, Sonja Hol-
kerinoja, Eila-Sisko Helisma, Erja Haho, Liisa 
Merivuori, Virve Valkeavuori, Kari Rekilä, 
Elina Fuchs, Pirjo Suomi, Minna Kivistö, Tiina 
Kröger ja Ari Tuomikoski. Edustajiston varajä-
seniksi tulivat Helena Salminen, Teija Keränen, 
Kirsi Sassila, Kristian Pesti, Marja Mustonen, 
Pia Ojalahti-Diallo, Marja Rintanen, Riku-
Matti Järvi, Eija Grahn, Arto Leinonen, Mirva 

Liiton 60-vuotisjuhlan muistolaatan paljastustilaisuus 
Loimaan Evankelisella Kansanopistolla. Kuvassa Virve Valkeavuori, 
Sonja Holkerinoja, Saara Huhanantti.

DTL 60 VUOTTA 
MUISTOKILVEN 
PALJASTUS

Dtl:n edeltäjä Suomen Kirkon 
Sisarliitto perustettiin 15.6.1958 
sisarpäivillä Loimaan evankelises-
sa kansanopistossa. Liiton tar-
koitus oli yhdistää diakonissat, 
tukea heitä heidän hengellisessä 
elämässään ja heidän palvelukut-
sumuksessaan, kehittää heidän 
ammattitaitoaan, valvoa heidän 
yhteisiä etujaan ja edistää diako-
niaa maassamme. Dtl:n edustajis-
to piti ensimmäisen kokouksensa 
juhlakokouksena Loimaalla ja sen 
yhteydessä paljastettiin liiton pe-
rustamisen muistokilpi, joka on 
kiinnitetty kansanopiston juhlati-
lan seinään. n

ENSIMMÄINEN 
D-DAY ON 31.8.
Diakoniatyöntekijöiden Liitto juhlistaa 
60-vuotista taivaltaan perustamalla 
kansallisen D-Dayn. 

Diakonian viran kunniaksi, iloksi ja näkyväksi 
tekemiseksi on perjantaina 31.8. valtakunnallinen 
erityispäivä, jolloin suositellaan kaikkia diakonian 
virkaan vihittyjä käyttämään diakonian virka-asua 
(vihreä pantapaita tai diakonissan juhlapuku tai 
sininen diakonissan paita). Päivää vietetään aina 
syyskuun 1. päivää lähimpänä arkipäivänä sen muistoksi, 
että 1.9.1872 vihittiin Suomen evankelisluterilaiseen 
kirkkoon ensimmäinen diakonissa Matilda Hoffman 
Viipurin diakonissalaitoksen palvelukseen.

Päivän tavoitteena on tulla näkyväksi, auttaa ja 
vaikuttaa sekä teoilla että sydämellä. Keksitkö paikka-
kunnallesi teemaan sopivaa toimintaa? Esimerkiksi 
lehtikirjoitusta diakoniatyöntekijöiden työstä, tiimin 
kahveja, kirkkoneuvoston tapaamista? n

HYVÄ KOHTELU 
TYÖPAIKOILLA

Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettu-
jen neuvottelujärjestö JUKO ry ja muut pääsopijajär-
jestöt ovat antaneet suosituksen epäasiallista kohte-
lua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä seurakun-
nissa. Materiaaleissa on tärkeää informaatiota kaikille 
työntekijöille käsiteltäväksi työpaikoilla ja tiimeissä 
sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia hyvän 
kohtelun edistämiseksi ja häirinnän estämiseksi. 
Materiaalit löytyvät sakasti.evl.fi-sivuilta. n

KNT:N VALTUUSTOSSA 
TÄYDENNYSVAALI
KNT:n valtuuston ensimmäinen kevätkokous oli 
3.5.2018 Pasilassa. Kokouksessa pidettiin valtuuston 
täydennysvaalit hallitukseen valittujen jäsenten tilalle. 

Valtuuston varsinaisiksi jäseniksi valittiin Helsingin 
hiippakunnasta Lauri Koivisto (varajäsen Sanna Park-
kinen), Mikkelin hiippakunnasta Tiina Haapiainen 
(varajäsen Marko Lamminen) Oulusta Riina Moila-
nen (varajäsen Marko Väyrynen) Porvoosta Johanna 
Terho (varajäsen Carre Lönnqvist). n

Matilda Hoffman.

Ku
va

: L
ah

de
n 

D
ia

ko
ni

al
ai

to
s

Helsingin hiippakunnan ja DTL:n Helsinki-
Vantaan osaston yhteinen seminaaripäivä on 
24.8. Ohjelmassa mm. piispan tapaaminen, 
kiinnostavia puheenvuoroja, Startup 
Refugeesin valmistama lounas ja liiton 
60-vuotiskakkukahvit. 
Tarkkaile sähköpostiasi!

Suni, Sami Junttila, Pinja Niemi, Inkeri Saksa, Henna 
Helminen, Timo Naapuri, Maria Hanhikorpi ja Sari 
Pulli.

Vaalin äänestysprosentti oli 39,15. Vaalisäännön mu-
kaisesti jokaisesta hiippakunnasta valitaan suurimman 
vertausluvun perusteella yksi edustaja ja sen jälkeen 
muut edustajat koko Suomen alueelta samoin ver-
tausluvun mukaisesti. Varajäsenet ovat vertausluvun 
mukaisessa järjestyksessä, joka on myös varajäsenen 
kutsumisjärjestys kokoukseen varsinaisen jäsenen ol-
lessa estynyt. Viimeisen edustajapaikan ratkaisemiseksi 
vaalitoimikunta suoritti arvonnan, koska Ari Tuomikos-
kella ja Helena Salmisella oli sama vertausluku. n
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tutkittu

MINNE MENET RIPPIKOULULAINEN? Porauduin nuorten sitoutu-
misen teemoihin tutkiessa-
ni kaksi vuotta sitten rip-

pikoulun käyneitä nuoria. Sain 
käyttööni kansainvälisen rippi-
koulututkimuksen Suomen ai-
neistoa, joka sisälsi nuorten vas-
taukset rippikoulukevään alku-
hetken aatteista kahden vuoden 
jälkeiseen syksyyn. Vastaajina 
oli suuri joukko nuoria ympäri 
Suomen. Viimeisen kyselyn vas-
taukset painottuivat toiminnassa 
mukana oleviin, joten tutkimus-
ta voidaan yleistämisen sijaan 
käsitellä kuvaavana.

Perinteisesti sitoutumista 
kirkkoon on mitattu seurakun-
talaisten messuihin osallistumi-
sella ja Raamatun lukemisella. 
Nämä tavat eivät vaikuta nuo-
rille oleellisilta tavoilta ilmen-
tää uskoa. Miten siis mitata si-
toutumista? Piispa Seppo Häk-
kinen on omassa tutkimukses-
saan luonut kolmiosaisen jaot-
telun, jossa tarkastellaan sitou-
tumista oppiin, yhteiseen teke-
miseen ja jäsenyyteen yleensä. 
Nuorten ajatukset näistä jakoi-
vat heidät neljään erilaiseen ryh-
mään, jotka nimettiin kärjistäen 
“hengellisiin”, “seurakuntanuo-
riin”, “kirkkohäitä odottaviin” 
ja “harrastajiin”.

“Seurakunnan toiminta 
-tunnin kestoksi riittänee sii-
vousaamun puolituntinen.” 
Kuulostaako tutulta? Tänä ke-
sänä kehotan miettimään uudel-
leen, sillä yli puolet nuorista oli 
kiinnostuneita lähtemään rippi-
koulun jälkeen mukaan kirkon 
toimintaan. Vain murto-osa läh-
ti. Syyksi nuoret kertoivat ajan-

puutteen, mutta tutkimus pal-
jasti myös, että noin 70 prosent-
tia koki, ettei heitä pyydetty ot-
tamaan vastuuta mistään tehtä-
västä rippikoulun jälkeen.

Kirkonmäelle syksyllä itsen-
sä saavat harrastajat ja seura-
kuntanuoret. Tästä ei tosin pidä 
vetää johtopäätöstä, että toimin-
taan lähteneet olisivat uskonnol-
lisempia kuin muut. Harrastajis-
ta suurin osa ei usko Jumalaan. 
Eniten uskoon ovat sitoutuneet 
seurakuntanuorten jälkeen hen-
gelliset. He uskovat rakastavaan 
Jumalaan, mutta heidän mieles-
tään Jeesus ei välttämättä nous-
sut kuolleista.

Mielenkiintoista on, että 
tutkimuksen mukaan rukoilu 
on enemmän riippuvainen yk-
silön suhteesta uskoon kuin toi-
mintaan. Nuorilla, jotka eivät 
lähteneet mukaan toimintaan, 
oman hengellisyyden ylläpito 
hoituu toiminnan sijaan rukoi-
lemalla.

Vastaajista neljännes arve-
lee eroavansa kirkosta jossain 
vaiheessa. Epäonnistuitko rippi-
koulun vetäjänä, jos nuoret kuu-
luvat tähän ryhmään? Et. “Kirk-
kohäitä odottavat” ovat jo en-
nen rippikoulua näyttäneet ole-
van vähiten kiinnostuneita us-
kosta. Kati Tervo-Niemelän 
tutkimusten mukaan kirkkoon 
kuulutaan, jos sen aatteet sopi-
vat omaan maailmankatsomuk-
seen. Nuorten mukaan yleisim-
mät syyt pysyä jäsenenä ovat 
kirkon auttamistyö sekä kirkko-
häät. Riippumatta sitoutumisen 
asteesta lasten kastaminen näh-
dään edelleen tärkeänä.
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Noora Isoranta
teologian maisteri
Pro gradu tutkielma 2017: 
SITOUTUA VAI ETÄÄNTYÄ? 
– Kaksi vuotta sitten 
rippikoulun käyneiden 
nuorten sitoutuminen 
kirkkoon ja uskoon

Tutkijan näkökulmasta vii-
meinen vinkki alkavaan rip-
pikoulukesään on: Älä arvo-
ta. Nuoret ovat erilaisia ja rip-
pikoulu on nuorille positiivi-
nen kokemus. Lähes kaikki vas-
taajat suhtautuivat kirkkoon vä-
hintään neutraalisti. Suurin osa 
koki tuntevansa kristillisen us-
kon sisällön ja etääntyneimmis-
tä nuoristakin vielä yli puolet ha-
lusi mahdolliset lapsensa kastet-
tavan. Kolme neljästä ei koke-
nut suhteensa uskoon muuttu-
neen rippikoulun aikana.

Rippikouluaikana keskity 
siihen, mitä teet parhaiten: koh-
taamiseen, nuorten kanssa teke-
miseen ja kutsumiseen. Se riit-
tää. n

Albat	on	riisuttu,	rippikoulun	päiväkirjat	kirjoitettu	ja	
todistukset	jaettu.	Taas	on	yksi	ryhmä	konfirmoitu.	

Päivän	jälkeen	pitkään	henkeä	vetäessä	ajatus	
viistää	elämään	rippikoulun	jälkeen:	Kuinka	moni	

nuorista	lähtee	syksyllä	mukaan	nuorten	toimintaan?
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”MIKÄ 
JÄRJESTELMÄSSÄ 
ON VIALLA, JOS 
TYÖNTEKIJÄ 
UUPUU?”

onnellisuus ja työ

Frank Martela on 
tutkinut työn 

merkityksellisyyttä ja 
työhyvinvointia. Hän puhuu 

neljästä psykologisesta 
perustarpeesta, joiden 
toteutuminen tukee 

työntekijän jaksamista.
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Filosofi	Frank	Martela	
tuulettaa	työelämää
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Kaikissa organisaatioissa – myös kirkossa – tulisi kuunnella työntekijöitä 
tarkalla korvalla ja ottaa heidät mukaan päätöksentekoprosesseihin.



onnellisuus ja työ

Nykyään törmää lähes kaikkialla sanaan 
onnellisuus. Joka paikassa sitä tavoitel-
laan ja siihen pyritään. Moni on taipu-
vainen ajattelemaan, että onnen tunteet 

koetaan jossakin muualla kuin työpaikoilla. Vie-
tämme kuitenkin yhden kolmasosan vuorokaudes-
ta hankkimassa voita leipämme päälle. Hereillä-
oloajasta töissä vierähtää noin puolet. Olisiko siis 
kohtuullista edellyttää, että omasta työstä seuraisi 
mielihyväntunteita, jopa onnea?

Filosofi Frank Martela on tutkinut väitöskirjas-
taan lähtien työhyvinvointia vahvistavia tekijöitä. 
Hän ei hätkähdä onnellisuuden ja työelämän yh-
distämistä, vaan ottaa sen mielellään puheeksi.

– Työn parissa on monia edellytyksiä, jotka 
mahdollistavat onnellisuuden. Nostaisin esiin ai-
nakin tietyn omaehtoisuuden eli mahdollisuuden 
vaikuttaa oman työn sisältöön ja tekemistapoi-
hin sekä mahdollisuuden kokea että työllä on jo-
kin myönteinen vaikutus toisiin ihmisiin tai maa-
ilmaan.

Jos kokonaisuus on rikki
Frank Martela korostaa, että ihminen ei ole onnen-
sa seppä vaan onnensa keskushyökkääjä. Voimme 
omilla valinnoillamme ja asenteillamme tehdä pal-
jonkin suhteessa onnellisuuteemme.

– Mutta emme ole työpaikalla yksin, vaan osa-
na isompaa sosiaalista kokonaisuutta. Jos kokonai-
suus on rikki, yksilöiden pahoinvointi on usein sen 
oire. Ei pidä syyllistää yksittäistä työntekijää lop-
puunpalamisesta, uupumisesta tai masennuksesta 
vaan miettiä tarkkaan, mikä järjestelmässä on vial-
la, jos työntekijä uupuu.

Iso asia työssä jaksamisen kannalta on kont-
rollin tunne. Kaaosmainen kiire, epätietoisuus ta-
voitteista tai sekava johtaminen estävät työntekijää 
tuntemasta mielihyvää.

– Ihmisen on pystyttävä hallitsemaan sitä, mitä 
hänelle työssä tapahtuu, Martela täsmentää.

Muutosvastarinnasta muutosvoimaksi
Monissa kirkon töissä on menossa iso murros. Pi-
tää uudistua, muuttaa toimintatapoja ja katsoa asi-
oita eriväristen lasien läpi. Uudistumispaineet vie-
vät voimia ja vaativat työntekijöiltä paljon. Mar-
telan mukaan tämä asettaa muutostarpeita myös 
johtamiselle.

– Olennaista on ottaa työntekijät mukaan suun-
nittelemaan muutosta ja uusia toimintatapoja. Ei 
niin, että uudet toimintatavat vain tulevat määrä-
yksinä ylhäältäpäin. Työntekijöiden pitää päästä 
mukaan prosessiin alusta lähtien. Näin he ymmär-
tävät, miksi muutos on tarpeellinen ja miksi juu-
ri tietyt toimintatavat voisivat olla kaikista relevan-
teimpia.

Kun organisaatiossa toimitaan oikein, muutos-
vastarinta voi muuttua muutosvoimaksi.

– Ihmiset vastustavat muutosta, jonka taustalla 
olevia syitä ja ratkaisuja eivät ymmärrä. Jos muu-
tostarve tulee työntekijöiltä itseltään, he voivat to-
dellakin olla muutosvoima, kunhan heille vain an-
netaan tilaa. Työntekijöillä on paljon viisautta ja 
ruohonjuuritason ymmärrystä, joka olisi arvokas-
ta ottaa mukaan päätöksentekoon, Martela sanoo.

Ylhäältä käskeminen ei toimi
Palataan vielä jutun alussa mainittuun onnellisuu-
teen. Miten se ihan oikeasti olisi mahdollista to-
teuttaa työelämässä? Martela parantaisi työelämää 
uudistamalla johtamista.

– Johtamisen päämääränä tulisi olla ihmisten it-
sensä johtamisen tukeminen. Vanhanmallinen yl-
häältä tapahtuva käskeminen ja kontrollointi ei-
vät toimi moderneissa asiantuntijaorganisaatiois-
sa. Johtajuus tulisi nähdä palveluammattina, jossa 
pyritään tukemaan työntekijöiden mahdollisuutta 
tehdä oma työnsä itsenäisesti mahdollisimman hy-
vin. n

– Iso asia työssä jaksamisen kannalta on kontrollin tunne. 
Ihmisen on pystyttävä hallitsemaan sitä, mitä hänelle 
työssä tapahtuu, filosofi Frank Martela sanoo.

Johtamisen 

päämääränä tulisi olla 

ihmisten itsensä 

johtamisen 

tukeminen.”
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onnellisuus ja työ
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Omaehtoisuus
Autonomia eli omaehtoisuus tarkoittaa 
ihmisen kokemusta siitä, että hän on vapaa 
päättämään itse tekemisistään. Autonomian 
edellytyksenä on valinnan- ja toiminnanvapaus. 
Pakotettu ja tiukasti kontrolloitu tekeminen 
on sen vastakohta. Omaehtoisessa toiminnassa 
tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta, sen sijaan 
motivaatio lähtee yksilön sisältä: hän kokee 
asian omakseen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 
yksilö nauttii tekemisestä itsestään tai että 
yksilö kokee arvostavansa niitä päämääriä, joita 
tekeminen edistää. Autonominen toiminta on 
siis ennen kaikkea omaehtoista, yksilö kokee 
motivaation olevan lähtöisin hänestä itsestään 
eikä ympäristön tarjoamista kepeistä ja 
porkkanoista. n
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        X ONNEN AVAIMET
Frank	Martela	nostaa	esiin	neljä	psykologista	perustarvetta,	jotka	ovat	merkittäviä	
tekijöitä	työelämän	mielekkyydessä	ja	työntekijän	jaksamisessa.	Laajalti	tutkitut	
omaehtoisuus,	kyvykkyys	ja	yhteisöllisyys	sekä	vielä	tutkimusasteella	oleva	
hyväntahtoisuus	luovat	edellytykset	onnen	tunteisiin	myös	työpaikoilla.	
Näiden	perustarpeiden	toteutuminen	auttaa	työntekijää	venymään	
parhaimpaansa.	Se	taas	tarkoittaa	tehokkuuden	lisääntymistä.	
Kyse	ei	siis	ole	pikkuasioista	organisaatioiden	
toimivuuden	kannalta.

Kyvykkyys
Kyvykkyys tarkoittaa yksilön kokemusta 
siitä, että hän osaa hommansa ja saa asioita 
aikaan. Kyse on siis työntekijän osaamisesta ja 
aikaansaavuudesta. Kyvykkääksi itsensä kokeva 
työntekijä uskoo pystyvänsä suorittamaan 
annetun tehtävän menestyksekkäästi. On 
helppo nähdä, että ihmiset nauttivat enemmän 
sellaisesta tekemisestä jossa pärjäävät, kuin 
sellaisesta, jossa suoritus jatkuvasti tökkii. 
Parhaimmillaan, kun haastetaso on tarpeeksi 
kova mutta koemme silti pärjäävämme, ihminen 
voi päästä flow-tilaan, jossa hän on täysin 
uppoutunut tekemiseensä. Ajantaju katoaa, 
kaikki tehtävään liittymätön hälvenee mielestä 
ja ihminen kohdistaa koko tarmonsa käsillä 
olevaan haasteeseen. n

Yhteisöllisyys
Kolmas sisäisen motivaation lähde kumpuaa 
ihmisen perustarpeesta olla yhteydessä 
toisiin ihmisiin. Hyvinvointimme on vahvasti 
kytköksissä ympärillämme oleviin ihmisiin. Kun 
koemme, että meistä välitetään ja voimme 
olla syvällisessä yhteydessä läheisimpiimme, 
voimme hyvin. Kun koemme olevamme osa 
kannustavaa, turvallista ja lämminhenkistä 
yhteisöä, olemme parhaimmillamme myös 
työntekijöinä. n

Hyväntahtoisuus
Neljäntenä Martela mainitsee inhimillisen halun 
tehdä hyvää toisille ihmisille. Se tarkoittaa sitä, 
että välitämme toisista ihmisistä ja kärsimme 
nähdessämme toisten kärsivän. Me myös 
saamme nautintoa, kun pystymme auttamaan 
toista ihmistä.
– On mahdollista, että omaehtoisuuden, 
kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden rinnalla on 
vielä tämä neljäs kandidaatti inhimilliseksi 
perustarpeeksi. Alustavat tutkimustulokset ovat 
erittäin lupaavia, mutta vielä on liian aikaista 
vetää johtopäätöksiä. n

1 2 3 4
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Lähde: Frank Martelan artikkeli itseohjautuvuusteoriasta: frankmartela.fi

• Frank Martela, filosofian tohtori, tutkija ja tietokirjailija
• Inhimillisen kokemusmaailman tutkija. Perimmäinen tutkimuskysymys, 

johon etsii vastausta: Miten elää hyvä elämä?
• Työskentelee tutkijatohtorina Aalto-yliopiston tuotantotalouden 

laitoksella.
• Valmentaja ja hallituksen puheenjohtaja Filosofian Akatemia Oy:ssä, 

jossa keskittyy erityisesti sisäiseen motivaatioon ja kysymykseen sen 
vahvistamisesta organisaatioissa.

• Tällä hetkellä työn alla artikkeleita hyväntekemisen 
hyvinvointivaikutuksista ja elämän merkityksellisyydestä sekä 
itseohjautuvan organisaation rakentamisesta.

• Observoi ja haastatteli vanhainkodin työntekijöitä vuonna 2012 
valmistuneessa väitöskirjatyössään tarkoituksenaan syventää ymmärrystä 
niistä ihmistenvälisyyksistä ja inhimillisistä kohtaamisista, jotka tekevät 
työstä merkityksellisen ja luovat hyvinvointia.
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Rohkea	rokan	syö
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                               Työelämä 
         muuttuu.   
Muutoksessa mukana pysyminen 
vaatii rohkeutta tehdä asiat eri 
tavalla kuin aiemmin. Muutos on 
kuitenkin vaikeaa, koska tuntuu  
        helpommalta toimia kuten  
                  ennenkin.

Muutos alkaa 
tunnistamisesta. 
Mieti, mitä asioita sinun pitää 
muuttaa omassa työssäsi ja mitä 
muutokset sinulta käytännössä 
vaativat.

                      Monesti suurin este, 
            joka estää meitä 
muuttumasta, on rohkeuden 
puute. Uuden toimintamallin 
löytäminen vaatii kuitenkin 
ensimmäiseksi juuri rohkeutta.

Usein ajattelemme, 
että rohkeus on 
synnynnäistä. 
Niin ei kuitenkaan ole, vaan sitä voi 
oppia. Aloita pienesti ja tee jotain 
pientä eri tavalla.

               Rohkeuden 
 oppimisessa on tärkeää 
           oppia tuntemaan omat pelot. 
     Älä kuitenkaan vähättele niitä. 
Tunnistamalla pelkosi voit askel 
kerrallaan murtaa ne.
                                   

Hakeudu 
koulutukseen, joka
       tukee muutosta.  Lue 
       kirjallisuutta, joka auttaa sinua  
       rikkomaan rajoja. Puhu työtovereillesi 
       ja hae tukea päätöksillesi.

3

pitsalaatikko

ARJA LUSA
toiminnanjohtaja, KNT

arja.lusa@knt.fi

toiminnanjohtaja

S

Työ	on	iso	osa	elämää.	Jos	työstä	tulee	viivytyssotaa	vääjäämätöntä	
muutosta	vastaan,	työ	ei	ole	enää	mielekästä.	Muutos	on	yleensä	ihan	hyvästä.	
Se	vapauttaa	myös	työntekijän	luovuutta.	Kun	et	enää	saa	tai	joudu	toistamaan	
vanhaa	kaavaa,	opit	näkemään	työssäsi	uusia	sävyjä	ja	värejä.	Voit	jopa	löytää	

itsestäsi	uuden	taidon	tai	voimavaran,	joka	aiemmin	on	jäänyt	piiloon.
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 Nuorisotyönohjaaja ammatti- ja virkanimik-
keenä on mainittu kirkkojärjestyksessä vain 
yhden kerran. Ensimmäinen tammikuuta 

1994 voimaan tulleessa kirkkojärjestyksen rippikou-
lua koskevassa pykälässä kirjattiin, että nuorisotyön-
ohjaajat toimivat rippikoulun opettajana. Kirkko-
hallitus esitti 23 vuotta myöhemmin kevään 2017 
kirkolliskokoukselle, että tämä kirjaus poistettaisiin.

Kanttorin ja diakonian virkojen osalta on kirjattu 
kirkkojärjestykseen, että jokaisella seurakunnalla tu-
lee olla kyseiset virat. Nuorisotyönohjaajan virasta ei 
vastaavaa kirjausta ole. Kirkkolain mukaan seurakun-
nan tehtävä on huolehtia kristillisestä kasvatuksesta 
ja opetuksesta. Kirkkojärjestyksen pykälässä 19§ tode-
taan, että

”Seurakunnan	 tulee	 huolehtia	 eri-ikäisten	
seurakunnan	 jäsenten	 kristillisestä	 kasvatuk-
sesta	ja	hengellisen	elämän	hoitamisesta.	Seu-
rakunnan	tulee	pitää	rippikoulua,	jossa	nuoria	
perehdytetään	kirkon	yhteiseen	uskoon	ja	oh-
jataan	elämään	seurakunnan	yhteydessä.	Rip-
pikoulua	johtaa	pappi	tai	lehtori.

Opettajina	toimivat	heidän	lisäkseen	kant-
torit,	nuorisotyönohjaajat	ja	muut	seurakunnan	
viranhaltijat	siten	kuin	seurakunnan	rippikoulun	
ohjesäännössä	määrätään”.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta esitti yksimielisesti 
mietinnössään poistetun lauseen palauttamista ja kir-
kolliskokouksen täysistunto hyväksyi tämän. Kirkkolain 
uudistamisen näkökulmasta kyseinen lause on pieni 
lillukan varsi. Nuorisotyönohjaajan ja muiden viran-
haltijoiden kannalta lauseen poistaminen olisi ollut 
kohtalokasta. Virkanimikkeen poisjäämisen jälkeen oli-
si voitu kysyä, miksi tällainen tehtävänimike tarvitaan 
seurakunnassa. Kelpoisuusehdoista käyty keskustelu 
vuoden 2016 aikana ja lisääntynyt yhdistelmävirkojen 

muodostaminen ovat olleet jatkumo pyrkimyksille 
muuttaa nykyisiä virkanimikkeitä.

Pitkään seurakunnan nuorisotyössä olleet muistavat 
ajan ennen vuotta 1994. Silloin kirkon nuorisonohjaa-
jat saivat virallisesti oikeuden toi-
mia rippikoulun opettajina ja vähän 
myöhemmin he saivat oikeuden 
toimia avustajina konfirmaatiossa 
sekä ehtoollisen jaossa. Lau-
seen poisjättäminen olisi 
rippikoulun ohjesään-
nöstä huolimatta 
antanut paikalli-
sesti mahdolli-
suuden jättää 
nuorisotyön-
ohjaajat, kant-
torit, diakonia-
työntekijät ja 
muut viranhaltijat 
pois rippikoulun ope-
tustehtävien ulkopuo-
lelle. Samalla rippikoulun 
opettajiksi olisi voinut 
kutsua tai palkata opetus-
tehtävään sopivia henkilöitä.

Lauseen säilyminen vah-
vistaa nuorisotyönohjaajien 
lisäksi myös muiden hengelli-
sen työn viranhaltijoiden roolia 
rippikoulussa. Päätös on oikea, 
koska se tunnistaa jatkossakin 
viranhaltijat rippikoulun peda-
gogiikan, kirkon yhteiseen uskon 
ja seurakuntaelämän asiantunti-
joiksi. n
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kirkko uudistuu

KONTEKSTUAALINEN 
HOLISTINEN MISSIO – MITÄ SE ON?

Alkukeväästä	piispainkokous	käsitteli	kirkon	missiota.	
Raportti	”Missiologian	tuntemus	ja	osaaminen	kirkon	työssä”	

on	vastaus	kirkolliskokouksen	edustaja-aloitteeseen.
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Asiantuntijaryhmä pohti alkuperäisen aloit-
teen lisäksi kirkon missiota kokonaisuute-
na, kirkon toimintaympäristöä sekä laajen-

netun missioymmärryksen edellyttämää toiminta-
tapojen muutosta. Työryhmän laatima ja piispain-
kokouksen hyväksymä raportti on hyvä työskente-
lyväline seurakuntien oman toiminnan suunnitte-
lussa. Raportti on vapaasti ladattavissa Sakastista 
ja löytyy helposti hakukoneilla.

Lähetyksestä missioon
Moni voi vielä ajatella lähetystä työnä, jota suoma-
laiset tekevät kolmansissa maissa. Tässä ajattelus-
sa lähetystehtävän hoitaminen paikallisseurakun-
nassa rajautuu lähetyssihteerin työhön.

Nyky-ymmärryksen mukaan evankelioiva lähe-
tystyö ei maantieteellisesti ajateltuna enää suun-
taudu pohjoisesta etelään. Eurooppa käy läpi us-
konnollisen tilanteensa murrosta. Samaan aikaan 
kristinuskolla on vankka asema monilla perintei-
sillä lähetyskentiksi ajatelluilla alueilla. Maail-
manlaajuinen muuttoliike monipuolistaa tilannet-
ta edelleen. Suurin osa maailman kristityistä on 
lähtöisin globaalista etelästä. Lähetyksessä on ny-
kyään kyse eri uskontojen kesken käytävästä kult-
tuurisesta vuoropuhelusta, jota käydään joka puo-
lella maailmaa.

Maantieteellisen muutoksen lisäksi lähetys-
ajattelun päivittämiseen kutsuu mission sisällölli-
nen muutos. Kirkon missio ymmärretään nykyi-
sin aiempaa monipuolisemmin ja kokonaisvaltai-
semmin. Evankeliumin julistus uskon synnyttämi-

seksi on vain yksi osa kirkon missiota. Kyseessä ei 
ole erillinen työala, vaan missio läpäisee kaikkea 
seurakunnan elämää ja on kokonaiskirkon, hiippa-
kunnan ja jokaisen työntekijän tehtävä.

Kristityn elämänmuoto
Holistisesti eli kokonaisvaltaisesti ymmärretty mis-
sio on kirkon olemisen tapa, kristityn elämänmuo-
to. Missio sisältää evankeliumin julistamisen lisäk-
si sosiaalieettisen vastuun, heikompien puolesta 
puhumisen ja profeetallisen toiminnan. Diakoni-
an näkökulmasta nämä kirkon missiota laajentavat 
korostukset ovat diakonian ydinalueita. On ensiar-
voisen tärkeää, että kirkko kokonaisuutena kantaa 
sosiaalieettistä vastuuta, puhuu heikoimpien puo-
lesta ja toimii profeetallisesti esimerkiksi puolusta-
en jokaisen ihmisarvoa. Tällöin kirkko tekee juu-
ri sitä, mitä sen kuuluukin tehdä ollakseen kristit-
ty kirkko.

Diakoniatyön kannattaa nivoa oma toimin-
ta osaksi tätä kirkon holistista missiota. Raportin 
toimenpide-ehdotuksissa haastetaan kirkkoa tuo-
maan yhteiskunnallisessa keskustelussa vahvem-
min esiin profeetallisen diakonian ja vapautuksen 
teologian näkökulmia. Liittymällä kirkon missi-
on toteutukseen olemme osa suurempaa kokonai-
suutta, toimimme yhdessä samaan suuntaan. Ho-
listinen missiokäsitys korostaa, että pelkkä Jeesuk-
sesta kertominen sinänsä ei vielä riitä, vaan kirkon 
täytyy myös toimia kristittynä kirkkona. Raportti 
haastaa jokaista kirkon työntekijää näkemään it-
sensä missionaarisena viestijänä.

Kontekstuaalisuus pitää ajassa kiinni
Kontekstuaalisuuden korostus kutsuu sanotta-
maan ja jäsentämään, mitä on elää kristittynä täs-
sä ajassa ja tässä yhteiskunnassa. Puheemme Jee-
suksesta, Jumalan rakkaudesta ja armosta tulee ol-
la sellaista, mikä puhuttelee tämän ajan suoma-
laista. Tämän ajan ihmiselle valaistuminen on jo 
tutumpi termi kuin vanhurskauttaminen. Puheen 
lisäksi tarvitaan läsnäoloa, tekoja, toiseuden ym-
märtämistä ja taitoa toimia yhteisöissä vahvistaen 
osallisuutta.

Rohkaisu kontekstuaalisuuteen asettaa seura-
kunnille sekä viestinnällisen että toiminnallisen 
haasteen. Miten toimimme kirkkona ja seurakunti-
na siten, että toimintamme kertoo rakastavasta Ju-
malasta sanojen lisäksi myös teoin? Mitä tämä tar-
koittaa diakonian toimintojen kannalta?

Diakonian uudelleenmäärittely?
Missiologiaraportin lopussa on lista toimenpide-
ehdotuksia. Yksi näistä on diakoniaa koskevan 
kirkkojärjestyksen pykälän päivittäminen siten, et-
tä nykyistä avun antamiseen rajoittuvaa tekstiä laa-
jennettaisiin aktiivisen vaikuttamistyön, voimaan-
nuttamisen ja toimijuuden vahvistamisen näkö-
aloilla. Tämä on meille tärkeä haaste ja mahdol-
lisuus, jossa sanotetaan diakoniaa kontekstuaali-
suuden ja holistisen profeetallisen mission näkö-
kulmista.

Auttamispuheen rinnalle tarvitsemme ajankoh-
taista ihmisarvo- ja ihmisoikeuspuhetta. n

TITI GÄVERT
DIAKONIAN ASIANTUNTIJA
MISSIOLOGIA-ASIANTUNTIJARYHMÄN JÄSEN
KIRKKOHALLITUS

Tule kuulemaan lisää
Diakonian tutkimuksen päivä 
12.11.2018 Tampereella paneutuu 
holistiseen missioon. Tervetuloa! 
DTL-jäsenet voivat halutessaan 
olla Diakonian tutkimuksen 
seuran jäseniä. Olethan 
aktivoinut tämän jäsenetusi!
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Vaikka osa-aikaistaminen 
ei aivan niin radikaali rat-
kaisu olekaan kuin irti-

sanominen, siihen ei silti voida 
ryhtyä kevyin perustein. Virka-
suhde voidaan muuttaa osa-ai-
kaiseksi käytännössä samoilla 
tuotannollisilla ja taloudellisilla 
perusteilla, joilla se voidaan ir-
tisanoakin. Tehtävien tulee olla 
vähentyneet olennaisesti ja pysy-
västi taloudellisista syistä, työn-
antajan tai asianomaisen yksi-
kön tehtävien uudelleen järjeste-
lyn vuoksi tai muista näihin ver-
rattavasta syistä. Irtisanomispe-
rustetta ei ole olemassa, jos vi-

vottelut käydään yhteistoiminta-
kokouksessa kaikkien työnteki-
jöiden kanssa. Myös osa-aikais-
tettavalle viranhaltijalle tulee va-
rata tilaisuus tulla kuulluksi en-
nen päätöksentekoa.

Päätös tulee kirkkolain mu-
kaan lähettää asianosaisille tie-
doksi kirjeellä kotiosoitteeseen, 
eli tiedoksianto esimerkiksi toi-
miston postilokerikkoon ei rii-
tä eikä täytä lain vaatimuksia. 
Päätöspöytäkirjan ohessa tulee 
myös lähettää muutoksenhakuo-
soitus eli ensi kädessä oikaisu-
vaatimusohjeet. Mikäli harkitset 
päätöksestä valittamista, kannat-
taa toimia nopeasti, koska oikai-
suvaatimusaika on vain 14 päi-
vää. Tilanteesta on hyvä myös 
olla yhteydessä liiton toimistolle.

Päätös tulee voimaan irti-
sanomisajan pituisen siirtymä-
ajan kuluttua, joten voimaantu-
lo riippuu itse kunkin palvelus-
suhteen pituudesta. Jos palvelus-
suhde on jatkunut yli 12 vuotta, 
siirtymäaika on kuusi kuukaut-
ta. Esimerkiksi neljästä kahdek-
saan vuotta työskennelleelle irti-
sanomisaika on vain kaksi kuu-
kautta.

Miten jatkossa?
Osa-aikainen työ voidaan järjes-
tää monella tavalla. Esimerkiksi 
50-prosenttista työaikaa tekevä 
voi tehdä työtään vaikkapa vii-
kon jaksoissa siten, että viikon 
työssäolon jälkeen seuraa työttö-
myysviikko. Myös kaksi viikkoa 
työssä ja kaksi poissa on taval-
linen järjestely. Selkeä jako työ-

viikkoihin ja työttömyyspäiviin 
mahdollistaa paremmin myös 
toisen työn löytämisen – työttö-
myysjaksohan ei ole työnantajan 
”reserviaikaa”, jonne voisi sijoit-
taa tarvittaessa työtehtäviä.

Työt on myös mahdollis-
ta järjestää tehtäväksi siten, et-
tä joka viikko on viisi työpäi-
vää, mutta päivät ovat lyhyem-
piä, koska tehdään vain uuden 
osa-aikaprosentin verran töitä. 
Tämä ei välttämättä ole työnte-
kijän kannalta paras vaihtoehto, 
koska työajattomassa työssä on 
vaikea määritellä, mikä määrä 
työtä on esimerkiksi 50 prosent-
tia täyttä työaikaa tekevän työs-
tä. Näin osa-aikainen tulee hel-
posti tehneeksi ylimääräistä työ-
tä ilman palkkaa.

Isoja vaikutuksia
Osa-aikaistaminen vaikut-
taa myös lomaan ja lomara-
haan. Osa-aikaiselle lomaa ker-
tyy samalla lailla ja saman ver-
ran kuin täyttä työaikaa tekeväl-
le, mutta loman kulumisen suh-
teen on hyvä huomioida, että lo-
maa sijoitetaan osa-aikaprosen-
tin suhteessa sekä työpäiville 
töistä poissaolopäiville. Jos siis 
vaikkapa 50 prosentin työaika 
on sovittu tehtäväksi viikko töis-
sä ja viikko poissa -jaotuksella, 
ja viranhaltija haluaa pitää työ-
viikon vuosilomaa, sijoitetaan 
lomapäiviä myös poissaolovii-
kolle. Lomapäiviä kuluu siis 10. 
Ratkaisevaksi nousee lomaa an-
nettaessa noudatettava työaika-
prosentti riippumatta siitä, on-

PALVELUSSUHTEEN 
OSA-AIKAISTAMINEN
Nykyään	liiton	toimistolla	valitettavasti	harvoin	menee	
kuukautta,	jolloin	ei	kuultaisi	jossakin	seurakunnassa	käytävästä	
tuta-menettelystä	eli	yhteistoimintamenettelystä	työvoiman	
käytön	vähentämiseen	liittyvissä	tilanteissa.	Tuta-menettelyn	
lopputuloksena	työvoimaa	voidaan	vähentää	irtisanomalla,	
lomauttamalla	tai	osa-aikaistamalla.	Varsin	monessa	paikassa	
ratkaisu	on	painottunut	virkasuhteiden	osa-aikaistamiseen.

ranhaltija voidaan kohtuudella 
sijoittaa toiseen virka- tai työ-
suhteeseen. Myös mahdollisuus 
uusiin tehtäviin kouluttamisesta 
tulee tutkia.

Työnantajalla on velvollisuus 
esittää perustelut siitä, miten kä-
sillä oleva tilanne täyttää osa-
aikaistamisen kriteerit. Yleen-
sä kyse on taloudellisista perus-
teista, joten asiaan kuuluvat las-
kelmat on esitettävä. Seurakun-
nan taloudellista tilannetta kan-
nattaa pitää silmällä, vaikka vä-
litöntä uhkaa tuta-neuvotteluista 
ei olisikaan.

Neuvotteluprosessi etenee
Ennen kuin päätöksiä osa-ai-
kaistamisesta voidaan luotta-
muselimissä tehdä, on käytävä 
tuta-neuvottelut. Työvoiman vä-
hentämisessä käytettävästä pro-
sessista on sovittu kirkon yhteis-
toimintasopimuksessa, eli kir-
kolla ei ole omaa yhteistoimin-
talakia. Seurakunnissa, joissa on 
yhteistyötoimikunta, osa-aikais-
tamiset käsitellään pääasiassa 
edustuksellisessa yhteistoimin-
nassa eli yt-toimikunta käy neu-
vottelut. Pienissä seurakunnissa, 
joissa yt-toimikuntaa ei ole, neu-

ko loma kertynyt täyttä työaikaa 
tehtäessä.

Lomapalkkaan kertymäkau-
den työaika sen sijaan vaikut-
taa. Lomanmääräytymisvuosi 
on 1.4.–31.3. Jos osa-aikaistami-
nen tulee voimaan lomanmää-
räytymisvuoden päätyttyä, tule-
van lomakauden lomapalkka on 
täyden työajan palkka, koska se 
on ansaittu täyttä työaikaa tehtä-
essä. Osa-aikaistaminen vaikut-
taa vasta seuraavan lomakau-
den lomapalkkoihin, jolloin las-
ketaan keskimääräinen työaika-
prosentti siltä lomanmääräyty-
misvuodelta, jonka aikana osa-
aikaistaminen tapahtui. Vastaa-
vasti myös lomarahassa huomi-
oidaan lomanmääräytymisvuo-
den aikana muuttunut työaika-
prosentti ja lomaraha lasketaan 
erikseen täyden työajan kuukau-
silta ja osa-aikaisena työskennel-
lyiltä kuukausilta.

Työnantajan, joka tarvitsee 
uusia viranhaltijoita tehtäviltään 
samankaltaiseen kokoaikaiseen 
virkasuhteeseen, on tarjotta-
va työtä ensisijaisesti toistaisek-
si virkaan otetulle osa-aikatyötä 
tekevälle. Edellytyksenä on, et-
tä viranhaltija on etukäteen kir-
jallisesti ilmoittanut haluavansa 
kokoaikaiseen virkasuhteeseen, 
hän täyttää tämän virkasuhteen 
kelpoisuusvaatimukset ja tehtä-
vä on hänelle sopiva. Kannat-
taa siis kirjailla mainittu ilmoi-
tus heti alkuunsa, jos osa-aikais-
taminen osuu omalle kohdalle.n
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edunvalvonta puheenjohtaja

ONKO KIRKON NUORISOTYÖN-
OHJAAJA KELPOINEN TARJOAMAAN 
LASTENSUOJELUPALVELUJA?
Markkinaoikeus	päätti	18.10.2017,	että	kirkon	nuorisotyönohjaaja-
tutkinnon	suorittanut	henkilö	voi	tehdä	tehostetun	perhehuollon	
puitejärjestelyä	koskevan	tarjouksen,	jota	ei	voi	hylätä	hänen	
koulutustaustansa	perusteella.

I tä-suomalaisen sosiaali- ja 
kuntayhtymän hankintayk-
sikön toimitusjohtaja hyl-
käsi lastensuojelupalveluita 

tarjoavan yrityksen tarjouksen, 
koska yrityksen johtajalla ei ol-
lut Valviran sosionomin amma-
tinharjoittamislupaa. Hankin-
nan kohteena toimitusjohtajal-
la oli lastensuojelulain mukai-
sen tehostetun perhetyön palve-
luiden hankinnan puitejärjeste-
ly. Palveluntarjoajalta edellytet-
tiin vähintään sosiaali- ja tervey-
denhuoltoalan amk-tutkintoa tai 
vastaavaa opistotason tutkintoa. 
Lisäksi tehostetusta perhetyöstä 
vastaavalla henkilöllä tulisi olla 
vähintään kahden vuoden työ-
kokemus lastensuojelutyöstä se-
kä työkokemusta esimiestyöstä.

Tarjouspyynnön mukaan va-
lintaperusteena tulisi olemaan 
halvin hinta. Tarjouksesta tulisi 
lisäksi käydä selville, miten pal-
veluntuottamista ja henkilöstöä 
koskevat laadulliset vaatimukset 
täyttyvät edellytettyihin soveltu-

vuusvaatimuksiin. Tarjouspyyn-
nön kohdassa ”soveltuvuusvaa-
timukset” oli erikseen pyydetty 
selvittämään henkilöstön tutkin-
toa, työkokemusta ja kielitaitoa 
koskevat vähimmäisvaatimuk-
set. Hankintayksikkö edellytti 
hankintapäätöksessään, että mi-
käli yrityksellä ei ole henkilöstöä 
päätöksentekohetkellä vielä pal-
kattu, annetaan selvitys suunni-
tellusta henkilöstöstä sekä sel-
vitys siitä, miten tarjoaja aikoo 
täyttää hankintalain 71§ mukai-
set vaatimukset. Kuntayhtymän 
hankintayksikön johtaja ei pitä-
nyt saatuja selvityksiä riittävinä 
ja hylkäsi tarjouksen pois kilpai-
lusta.

Markkinaoikeus arvioi, että 
tarjouksen arvioinnissa soveltu-
vuusvaatimuksia arvioitiin suh-
teellisuusvaatimukset huomi-
oiden ja avoimuuden näkökul-
masta ahtaasti. Soveltuvuusvaa-
timukset on tarjouspyynnössä 
esitetty tavalla, mikä ei edellytä 
sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua 

sosiaalialan ammattihenkilöyt-
tä tai rekisteröitymistä Valviran 
ammattihenkilöiden rekisteriin. 
Palvelutarjouksessa sitoudu-
taan siihen, että henkilöstö tulee 
mahdollisen palvelusopimuksen 
alkaessa täyttämään lain edellyt-
tämät soveltuvuusvaatimukset.

Sosiaali- ja terveydenhuol-
toalan amk-tutkintoja on usei-
ta. Tarjouspyynnöstä ei rajattu 
tiettyjä ammattinimikkeitä pois. 
Tarjoajaa ei voi poissulkea en-
nalta ilmoittamattomin perus-
tein. Diakonia-ammattikorkea-
koulun sosionomi-kirkon nuo-
risotyönohjaajatutkinto ja sitä 
edeltävä opistotason tutkinto on 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
tutkinto. Markkinaoikeus kumo-
si kuntayhtymän toimitusjohta-
jan päätöksen ja kielsi tekemästä 
hankintasopimusta tämän pää-
töksen perusteella. Täytäntöön-
panolle asetettiin 40 000 euron 
uhkasakko. n
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SAARA HUHANANTTI
puheenjohtaja DTL

saara.huhanantti@evl.fi

irkko	tarvitsee	
diakonian	brändiä

Päivän muotisana brändi on saavuttanut myös 
kirkon kuplan. Miten se liittyy meihin? Mikä 
on kirkon brändi? Onko sellaista tai mihin sitä 

tarvitaan?
Wikipedian mukaan brändin arvo muodostuu 

tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, 
brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja 
brändiin liitetyistä mielikuvista. 

Ennen kirkon rooli, tehtävä ja missio on ollut ih-
misille selvä asia. Sen myötä myös jäsenyys on ollut 
yksinkertaisempaa. Kirkkoon kuulumattomuus on 
ollut vahva kannanotto. Kirkko on ollut tunnettu, ja 
asiakkaat ovat olleet merkkiuskollisia. Huomaan aika 
ajoin yllättyväni siitä, miten huonosti kirkkoa tänä 
päivänä tunnetaan. Monelle on täysin vierasta, mitä 
kaikkea kirkollisverovaroilla tehdään tai mitä kaikkea 
diakoniatyö pitää sisällään. Kirkon toteuttama hy-
väntekeväisyys on suurin syy kuulua kirkkoon, mutta 
moni ei tiedä, millaista se käytännössä on.

Osalle jäsenistä riittää ns. kannattajajäsenyys. He 
eivät kaipaa tai edes halua kirkon tarjoamia palvelui-
ta. Heille on yhdentekevää, onko sunnuntain messu 
kello 10 vai kello 12. He eivät ole sinne tulossa. Heille 
kirkko edustaa arvoja, joihin he haluavat kuitenkin 
liittyä. Monesti näille jäsenille kirkon brändi on käy-
tännössä diakonian brändi.

Kirkon jäsenyys muistuttaa minkä tahansa yh-
distyksen tai vaikka osuuskaupan jäsenyyttä. Kaikil-
la jäsenmaksua maksavilla on mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan ja päättämään yhteisistä asioista. 
Parhaimmillaan yhdistyksen hallitus tai seurakunta-
neuvosto on jäsentensä näköinen, monipuolisesti 
jäsenistöään edustava, yhteiset arvot jakava kollek-

tiivi. Jos haluamme, että merkityksellinen diakoniatyö 
näkyy ja kuuluu myös kirkon päätöksenteossa, tarvit-
semme päättäjiksi niitä jäseniä, joilla diakonian brändi 
on kirkkaana mielessä.

Aikana, jolloin alle puolet avioliitoista 
solmitaan kirkossa ja kaksi kolmesta lapsesta 
kastetaan, ei kirkon itsestään 
selvään asemaan, tunnettuuteen 
tai positiiviseen maineeseen 
voida enää luottaa. Brändiä 
on rakennettava tietoisesti. 
Heikommassa asemassa 
olevien puolustaminen ja 
vaikuttaminen ovat merkittävä 
osa diakonian tehtävää. Halli-
tuksen tekemät leikkaukset, 
hyvinvointiyhteiskuntaa 
rapauttavat päätökset ja 
vähempiosaisten kokemukset 
mediassa ja asiakastyössä haas-
tavat meidät muistamaan myös 
tämän puolen entistä enemmän.

Vaikuttamistyötä tarvitaan 
kirkossa myös sisäisesti, sillä se 
painii taloudellisten haasteiden 
keskellä. Voimme puolustaa 
heikompia ainoastaan puolusta-
malla diakoniaa. Tarvitsemme 
niitä jäseniä ja niitä päättäjiä, 
jotka muistuttavat siitä, 
että kirkon brändi ei 
ole uskottava ilman 
diakonian brändiä. n
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opiskelija

HEIDI SAARI
KNT:n opiskelijahallituksen 

puheenjohtaja

Me emme ole 
taakka vaan 
voimavara.

Mikä tekee 

harjoittelusta 

onnistuneen?

MINÄ JA MONET MUUT OPISKELI-
JAT SUORITIMME KEVÄÄN AIKA-
NA SEURAKUNTAHARJOITTELUN. 
Harjoittelut ovat opintojen parasta 

antia, kun teoria soveltuu käytäntöön ja opiskeli-
ja huomaa itsessään sekä hyvät että kehitettävät 
puolensa. Olenkin pohtinut paljon sitä, mikä tekee 
harjoittelusta onnistuneen. Kysyin tätä myös muu-
tamilta opiskelukavereiltani, ja teimme 
pientä listausta siitä, mitä harjoittelu-
paikan tiimi ja harjoittelun ohjaaja 
voivat tehdä, jotta harjoittelija saa 
positiivisen kokemuksen seura-
kuntaharjoittelusta.

ENSINNÄKIN HALUAN SANOA, 
että olkaa rohkeita ja ottakaa seu-
rakuntaanne harjoittelijoita. Me em-
me ole taakka vaan voimavara. Ja kun 
olette tehneet tämän arvostettavan teon 
ja ottaneet luoksenne harjoittelijan, ottakaa hänet 
vastaan riemulla. Itselleni jäi harjoittelupaikastani 
tunne siitä, että olin osa tiimiä enkä ”pelkkä har-
joittelija”. Tuo tunne kannusti minua tekemään aina 
parhaani, enkä itsekään halunnut alentaa itseäni ja 
selitellä valintojani sillä, että olen vain harjoittelija.

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA tai heti sen alus-
sa on myös syytä tutustua harjoittelijaan ja oppia 
tuntemaan hänen seurakunta- ja työtaustansa. Osa 
meistä on ollut mukana seurakunnan toiminnassa 
esimerkiksi isosena tai ohjannut kerhoa. Osalla ei 
tätä taustaa ole, jolloin harjoittelun lähtökohdat 
voivat olla hyvin erilaiset sen suhteen, mitä harjoit-

telun aikana olisi hyvä oppia. Nämä erot on syytä 
huomata myös ohjauksen tarpeessa ja siinä, mitä 
kaikkea harjoittelija tekee ja missä kohdin harjoit-
telua. Tämä keskustelu antaa myös hyvät suuntavii-
vat siihen, mitkä opiskelijan tavoitteet harjoittelun 
suhteen ovat.

TUTUSTUMISEN LISÄKSI PEREHDYTTÄKÄÄ har-
joittelijaa tarpeeksi. Älkää heittäkö häntä 

heti tekemään asioita yksin vaan an-
takaa hänen katsoa, miten asioita 

on totuttu tekemään juuri teidän 
seurakunnassanne. Antakaa riit-
tävä ohjeistus, mutta olkaa myös 
valmiita siihen, että harjoittelija 
voi kysyä apua. Antakaa harjoit-

telijalle mahdollisuus kyseenalais-
taa ja ehdottaa uusia toimintatapoja.

SEURAKUNTAHARJOITTELU avaa ovia 
uuden oppimiseen. Tehkää siis harjoittelijan kalen-
terista monipuolinen, että harjoittelija saa selkeän 
ja monipuolisen kuvan seurakunnan eri työmuo-
doista. Eräällä opiskelutovereistani oli huono kä-
sitys varhaisnuorisotyöstä, ja ennen harjoittelua 
hän oli täysin varma siitä, että itse haluaa tehdä 
vain rippikoulun jälkeistä työtä. Harjoittelun aikana 
hän kuitenkin tutustui myös varkkatyöhön ja totesi, 
että alakouluikäiset ovat ihania ja heidän kanssaan 
tehtävä työ on kivaa.

PANOSTAKAA harjoittelijoihin, niin he antavat it-
sestään kaiken! n 

SUURLEIRI LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE
PARTAHARJULLA, PIEKSÄMÄELLÄ 24.–29.7.2019
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MITÄ JOS HAKISIT HANKERAHAA?

Juha	Välilä	kannustaa	seurakuntien	nuoriso-	ja	
diakoniatyöntekijöitä	hakemaan	rahoitusta	ajankohtaisille	

ja	innovatiivisille	hankkeille.

– Euroopan Sosiaalirahasto 
(ESR) on yksi Euroopan Unio-
nin rakennerahastoista. ESR:n 
tarkoitus on tukea sosiaalisia 
hankkeita ja työllisyyttä, poistaa 
syrjäytymisuhkaa sekä vähentää 
köyhyyttä, hankekoordinaattori 
Juha Välilä selventää.

Hankerahoituksella ei voi-
da tukea normaalia toimintaa. 
Hankkeella tulee saada aikai-
seksi uusia toimintamalleja. Esi-
merkkinä vaikkapa diakonia-
työn ja lähetystyön yhteinen 
malli köyhyyden poistamiseksi.

– Ensin tulee varmistaa, et-
tä seurakunnan toimintasuunni-
telma tukee hanketyötä ja rahoi-
tuksen hakemista. Rahoituksel-
le pitää varmistaa seurakunnan 
budjetista omarahoitusosuus, 
jonka suuruus on 20–35 prosent-
tia. Lisäksi on määriteltävä, mi-
tä tavoitellaan ja mitä epäkohtaa 
pyritään korjaamaan sekä onko 
kyseessä uusi tapa toimia, Väli-
lä täsmentää.

Hankekoordinaattorin rooli
Välilän tehtävänä on olla apu-
miehenä hankkeen moninaisis-
sa kysymyksissä. Hän on huo-
mannut, että rahoituksen hakija 
tarvitsee usein henkilökohtaista 
apua hankkeen toteutuksen eri 
vaiheissa.

– Tarjoan hakijalle räätälöi-
dyn palvelun. Voin puhelimitse 

neuvoa alkuun. Se on pääsään-
töisesti on maksutonta. Tulen 
myös hakijan luokse ideoimaan 
ja tekemään yhdessä hakemusta. 
Jos hakija ei saa tukea minulta, 
ei hänelle tule kulujakaan.

– Mikäli rahoituspäätös on 
myönteinen, kustannukseni ovat 
osa hankkeen budjettia ostopal-
veluina. Hankkeen toteutuksen 
valvonta, maksatushakemukset 
sekä yhteydenpito viranomai-
siin voivat olla palvelujani haki-
jalle, Välilä kertoo.

Hankkeen eteneminen
Hankkeiden hakuaika on 3–4 
kertaa vuodessa. Hakemuksen 
tekemiseen menee pari viikkoa, 
mikäli hakijalla on tarvittavat 
päätökset hankkeen toteuttami-
sesta. Ennen hakemuksen jättä-
mistä on hyvä varata aikaa vi-
ranomaispalautteelle. Hyvin 
valmisteltu hakemus on käytet-
ty ennakkoarvioinnissa rahoitta-
valla viranomaisella. Silloin ha-
kijalla on jo arvio hankkeen to-
teuttamiskelpoisuudesta.

– Hankkeen elinkaaressa ovat 
suunnittelu, hankehakemus, ra-
hoituspäätös, toteuttaminen, 
kustannusten hakeminen mak-
suun ja lopetus. Hankkeelle hy-
väksyttävät kustannukset ovat 
hankehakemuksen sisäänjätön 
ja hankkeen lopetuksen väliset 
kustannukset, Välilä kertoo.

Rahoituspäätöksen viran-
omaispäätös tulee 2–4 kuukau-
dessa. Käsittelyaikaan vaikutta-
vat monet tekijät, muun muassa 
hakemusten määrä ja niiden val-
miusaste.

Seurakunnissa osataan
Välilä arvostaa seurakunnan 
työntekijöiden osaamista.

– Seurakunnilla on selkeitä 
toimintaohjeita kriisitilanteisiin. 
Kirkot ja kirkkojen tilat ovat au-
ki ja reagointi on nopeaa. Mietin 
toisinaan, ovatko työntekijät tie-
toisia omista vahvuusalueistaan 
ja onko oikeasti tiedostettu si-
tä, että kirkko tavoittaa valtavan 
prosentin väestöstä esimerkiksi 
rippikoulussa.

Välilä haluaakin rohkaista 
seurakuntien työntekijöitä inno-
vatiivisiin hankkeisiin.

– Nuoriin kannattaisi satsa-
ta ja miettiä, miten heitä kiin-
nitettäisiin vielä paremmin seu-
rakuntaelämään ja ehkäistäisiin 
syrjäytymistä.n

– Hankerahoitusta voi saada 
ideoille, jotka luovat uusia 
toimintamalleja, Juha Välilä 
sanoo.

tukea työllesi

Lisätietoja: 
www.rakennerahastot.fi, 
www.valilat.fi
Hankekoordinaattori 
Juha Välilä, p. 040 7421741
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DTL 60 vuotta

KIITOS AIRA JA ILMI

LÄHTEET 
Diakoniatyöntekijöiden Liiton asiakirjat.
Rakkauden virassa, diakonian ammattilaisten viisi vuosikymmentä. 
Korpela Salla 2008.
Ihmisen arvo, Helsingin diakonissalaitos 150 vuotta. Paaskoski Jyrki 2017.

Suomen	Kirkon	Sisarliiton	puheenjohtaja	Aira	Railio	piti	hallituksen	
ensimmäisen	kokouksen	24.	7.	1958.	Liitto	yhdisti	diakonissat,	tuki	heitä	

hengellisessä	elämässä,	valvoi	yhteisiä	etuja	ja	edisti	diakoniaa	maassamme.	
Tänä	vuonna	vietämme	Diakoniatyöntekijöiden	Liiton	60-vuotisjuhlia.

Suomen Kirkon Sisarliiton ensimmäinen puheenjohtaja oli Aira Railio (oik.). Ylihoitaja Ilmi Laitinen toimi aktiivisesti uuden 
liiton syntyvalmisteluissa.

”Työs ala, Herra, ja päätä se itse, vaiva-
tut sielumme virvoittaen…” Suomen 
Kirkon Sisarliiton puheenjohtaja 
Aira Railio avasi virrellä 173 lii-
ton hallituksen ensimmäisen ko-
kouksen 24.7.1958. Ennen tuota 
hetkeä diakonissojen oli pitänyt 

murtaa kahlitsevatkin siteet sisar-
kotijärjestelmään, vähän juonitella, 

itsenäistyä ammattikuntana sodan ai-
kaisissa tehtävissä, päästä kirkon eläkejärjestelmän 
piiriin ja ennen kaikkea uskaltautua uuteen. Pitkä 
matka oli kuljettu siitä, kun Suomen ensimmäinen 
diakonissa Matilda Hoffman vihittiin Viipurissa 
Pietari-Paavalin kirkossa 1.9.1872 diakonissaksi.

Kaipuu yhteisöllisyyteen
Helsingin diakonissalaitoksen diakonissat tekivät 
1940-luvun alussa laitoksen johtokunnalle aloit-
teen siirtymisestä kotijärjestelmästä palkkajärjes-
telmään. Tämän johtokunta torjui, sillä laitos ot-
ti 20 prosenttia diakonissojen muualta saamis-
ta tuloista korvaukseksi antamaansa elantoa vas-
taan. Johtokunta piti tuloa laitokselle merkittä-
vänä. Vuonna 1944 voimaan astunut kirkkolaki 
määräsi, että seurakuntien piti palkata diakoneja 
ja diakonissoja. Diakonissojen sodan aikainen it-
senäinen työ ja kirkolliskokouksen virkapäätös se-
kä kirkon eläkejärjestelmän synty johtivat lopulta 
sisarkotijärjestelmän loppumiseen ja diakonissojen 
normaaliin palkkatyöhön siirtymiseen.

Muutos oli iso, ja osa diakonissoista koki voi-
makkaana yhteisöllisyyden ja kollegiaalisuuden 
vähenemisen. Kätilöiden ja sairaanhoitajien kol-
legiaalisia tapaamisia kadehdittiinkin, joten syn-

tyi tarve Sisarliitolle. Yhteys diakonissalaitoksiin 
oheni ja kollegoiden merkitys nousi etualalle. Suo-
men Diakonissalaitosten Liitto järjesti diakonis-
soille joka toinen vuosi sisarkokouksen. Raudas-
kylässä 1956 pidettyyn kokoukseen osallistui noin 
200 diakonissaa. Kokouksen yhteydessä keskus-
teltiin oman yhdistyksen tarpeesta. Johtajatar Ai-
ra Railio ja ylihoitaja Ilmi Laitinen Oulusta alkoi-
vat valmistella yhdistykselle sääntöehdotusta. Aika 
oli otollinen, koska kirkkoon saatiin 1958 eläkela-
ki, jonka piiriin myös diakoniatyöntekijät pääsivät.

Uusi liitto syntyy
Suomen Kirkon Sisarliitto ry perustettiin 15.6.1958 
Loimaan Evankelisella kansanopistolla pidetyil-
lä yhteyspäivillä. Sisaret olivat kysyneet Diakonis-
salaitosten Liiton johtokunnalta lupaa kokoontua 
päättämään kenttäpukukysymyksestä ja pohtia si-
sarten yhdistyskysymystä. Lupa annettiin ja Suo-
men Kirkon Sisarliitto perustettiin. Pääasia häivy-
tettiin vaatetuskysymyksen taakse, eiväthän joh-
tokunnan jäsenet voineet kieltää keskustelemasta 
kenttävaatteista. Sisaret taktikoivat lähestyessään 
asiassa johtokuntaa. Todennäköisesti he tiesivät, 
miten lupa heltiäisi. Kertonee paljon laitosten val-
lasta, että lupaa kokoontumiseen piti nöyrästi anel-
la. Heijastuuko tämä laitosten vaatima uskollisuus 
ja alistaminen vieläkin diakoniatyöntekijöihin? 
Onko historia niin sanotusti tapeteissa?

Uuden liiton ensimmäisenä puheenjohtaja-
na toimi Aira Railio. Jäsenmaksu oli 1000 mark-
kaa eli nykyrahassa noin 200 euroa. Vuonna 1958 
perustettiin jo 11 alaosastoa ja seuraavana vuon-
na  12 lisää. Liiton tarkoitus oli yhdistää diakonis-
sat, tukea heitä hengellisessä elämässä ja palvelu-

kutsumuksessa, kehittää heidän ammattitaitoaan, 
valvoa heidän yhteisiä etujaan ja edistää diakoni-
aa maassamme.

Ammattiliitot yhdistyvät
Sisarkotijärjestelmästä johtuen diakonissat järjes-
täytyivät vasta 1958, vaikka ammattiin kouluttau-
duttiin jo 1800-luvun lopulta. Toisin oli diakoneil-
la. Sortavalassa diakoniakoulutuksen saaneiden 
miesten yhdyssiteeksi oli perustettu vuonna 1921 
Suomen Diakonien Veljesliitto. Kun 1950-luvulla 
Seurakuntaopistossa jatkettiin diakonikoulutusta, 
liittyivät sieltä valmistuneet diakonit Veljesliittoon. 
Tämän liiton pohjalta perustettiin 19.5.1960 Suo-
men Diakonien Liitto. Diakonien Liiton tarkoitus 
oli työntekijöiden yhdyssiteenä toimiminen, hen-
gellisen elämän tukeminen, edunvalvonta ja am-
matillinen kehittyminen. Suomen Diakonien Liit-
to liittyi 1971 SVTL:ään eli Seurakuntien viran- ja 
toimenhaltijain liittoon.

Suomen kirkon Sisarliiton Kouvolan alaosas-
to esitti 1976, että diakonia-alan ammattiliitot yh-
distyisivät. Parin vuoden kuluttua aloitteesta Suo-
men Kirkon Sisarliitto muutti sääntöjään, jotta dia-
konitkin saattoivat liittyä jäseneksi. Vuodesta 1985 
alkaen Diakonien Liiton ja Suomen Kirkon Sisar-
liiton välillä käytiin yhteistyöneuvotteluja, joissa 
diakonit olivat aloitteellisia. Diakonien liiton jä-
senet kokivat, että he eivät saaneet ääntään kuulu-
viin SVTL:ssä ja että oli aika tehdä ratkaisuja asian 
suhteen. Yhdistyminen toteutettiin siten, että Suo-

men Kirkon Sisarliitto muutti nimensä Diakonia-
työntekijöiden Liitoksi. Se kirjattiin tällä nimel-
lä yhdistysrekisteriin 9.8.1990. Suomen Diakoni-
en Liitto lakkautti toimintansa 1991, ja sen jäsenet 
siirtyivät Diakoniatyöntekijöiden Liittoon. Yhdis-
tyminen tehtiin sulautumalla, joten siksi vietämme 
nyt 60-vuotisjuhlia 97-vuotisjuhlien sijaan.

Akavaan 1973
Työntekijät tarvitsevat ammattiliittoa tuekseen, ja 
liitto tarvitsee toisia liittoja edunvalvonnan vah-
vistamiseksi. Suomen Kirkon Sisarliitto keskusteli 
keskusjärjestökysymyksestä 1960-luvun alkupuo-
lelta alkaen. Vuosikokouksessa 1973 se päätti ää-
nestyksen jälkeen selvin numeroin (191–31) liittyä 
Akavaan, joka on korkeakoulutettuja edustavana 
järjestönä edelleen oikea keskusjärjestö diakonia-
työntekijöille.

Tänään puhutaan edelleen yhteisen pöydän tar-
peesta, köyhyydestä ja ruokapankeista, joita orga-
nisoivat diakoniatyöntekijät. Kollegiaalinen tuki, 
virkistyminen ja ammatillinen sekä palkkaedun-
valvonta ovat yhtä tärkeitä asioita kuin liiton alku-
taipaleella Loimaalla 15.6.1958. n
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ideoita työhösi

”ÄLÄ ARKAILE KATSOA KOHTI”
Kuka	tahansa	meistä	voi	kohdata	työssään	kuuron	tai	

kuulovammaisen.	Diakonissa	Päivi	Lehtinen	kertoo,	mitkä	
asiat	takaavat	onnistuneen	vuorovaikutuksen.
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Viittomakieliset määrittelevät itsensä kieli- ja 
kulttuurivähemmistöksi. Heidän kielensä on 
viittomakieli, jolla on helppo kommunikoi-

da ja kertoa asioita.
– Viittomakieli on heidän tunnekielensä. Viitto-

makieltä voi opiskella, mutta myös ilman viittoma-
kieltä voi viittomakielisiä kohdata, kuurojen dia-
konissa Päivi Lehtinen rohkaisee.

– Suhtaudu avoimesti, älä arkaile katsoa koh-
ti. Valaistuksen pitää olla riittävä, että on helppo 
nähdä huulio. Käytä selvää, rauhallista huuliota, 
huutaa ei tarvitse, eikä ole edes pakko käyttää ään-
tä. Käytä tavallista kieltä ja puhu vasta sitten, kun 
huomaat viittomakielisen katsovan sinuun. Käsil-
lä voi osoitella suuntaa ja paikkoja jos tarve vaatii, 
Lehtinen jatkaa.

Kommunikaation apuna voi käyttää myös pa-
peria ja kynää tai kännykän näyttöä. Jos on syvälli-
sempiä asioita selvitettävänä, kannattaa ottaa käyt-
töön tulkkipalvelu.

– Kuurolla on oikeus saada 180 ja kuurosoke-
alla 360 tulkkituntia vuodessa. Lisää tunteja voi 
anoa tarvittaessa Lehtinen opastaa.

Pirjo Lehtinen kohtaa 
ihmisiä usein kadulla. 

– Tuttu voi tulla vastaan 
milloin vain, Lehtinen kertoo.

Huutaa 
ei tarvitse.

Kuurojen diakonissana vuodesta 1982

Päivi Lehtinen on valmistunut diakonissak-
si Lahdesta 1981. Valmistumisen jälkeen hän 
oli sairaanhoitajan sijaisena Kuurojenkoti 
Åvikissa kuurojen ja kuurosokeiden parissa. 
Tammikuusta 1982 hän on ollut kuurojen dia-
konissana Jyväskylän seurakunnassa.

Lehtisen työnkuvaan kuuluu toimiminen 
viittomakielisten kuurojen, kuurosokeiden 
ja heidän läheistensä kanssa. Työkielenä on 
suomalainen viittomakieli. n

Palvelut viittomakielisille
Erilaisia palveluja viittomakielisille tarjoavat mm. 
Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö, Suomen 
Kuurosokeat, Kuuloliitto, Kuulovammaisten las-
ten vanhempien liitto, sekä seurakunnat ja hiippa-
kunnat.

– Suomessa on kuusi kuurojen pappia sekä 
asiantuntija Kirkkohallituksessa, jolle kuuluvat 
saavutettavuus-, kommunikaatio-, viittoma- ja sel-

kokieliasiat. Palveluvalikoimassa on myös pienten 
lasten vanhemmille suunnattu Juniori-ohjelma, jo-
ka tarjoaa viittomakielen opetusta ja vertaistukea, 
Lehtinen listaa.

Tekniikasta apua
Pitkäaikaissairaille, koululaisille ja nuorille on 
omia kursseja. Myös muutamia palveluasumista-
loja on viittomakielisille. Työllistymiseen tarjotaan 
apua Poveri-hankkeen kautta. Suomessa on myös 
muutama psykoterapeutti, joilta saa viittomakielis-
tä terapiaa.

– Vaikka palvelut ovat lisääntyneet, viittomakie-
liset eivät ole vielä tasavertaisessa tilanteessa oma-
kielisten palvelujen saannissa kuuleviin verrattu-
na. Tekniikan kehittyminen on kuitenkin paran-
tanut yhteydenottomahdollisuuksia omalla kielel-
lä. Älypuhelin ja tietokoneet mahdollistavat yhtey-
denoton myös viittomakielellä. n
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uutta kohti

Mikä koulutus?

Mestarivalmentaja-koulutus eli Master’s 
Coaches on puolentoista vuoden pituinen 
valmennusohjelma johtajille, yrittäjille ja vas-
tuunkantajille.

Suomalaisen MCID Oy:n järjestämä kou-
lutus koostuu viidestä kolmipäiväisestä lähi-
jaksosta, jonka aikana koulutukseen osallis-
tuja voi syventyä omaan identiteettiinsä ja 
opetella omaa tapaansa johtaa.

Koulutus perustuu valmennuksellisiin 
menetelmiin, eikä siinä ole luentoja tai tent-
tejä. Oppiminen perustuu jakamiseen ja ko-
kemukselliseen tapaan oppia asioita.

Koulutuksen ytimessä ovat kurssilaisten 
vuorovaikutus ja ajatusten vaihto. Ajatusten 
vaihdon perusteella kukin koulutettava pää-
see rakentamaan koulutuksen aikana omia 
toimintamalleja, jotka liittyvät hänen työ-
hönsä. Koulutuksen aikana syntyneitä mal-
leja testataan omassa työssä ja kehitetään 
sitä kautta omaa työotetta.

Tampereen seurakunnan koulutusasian-
tuntija Pia Korri toimii sopimuskouluttajana 
MCID Oy:ssä. Hänen mielestään koulutus 
sopii hyvin kaikille seurakuntatyötä tekeville 
ohi työalarajojen. 

– Koulutuksen oleellinen tavoite on se, 
että työntekijän työidentiteetti muuttuu 
tekijästä valmentajaksi. n

Mestarivalmentajakoulutuksen	
käynyt	diakoni	Antti	Vanhala	
kannustaa	seurakuntien	työn-
tekijöitä	muuttumaan	
toteuttajista	ohjaajiksi.

Antti Vanhala kannustaa työidentiteetin muutokseen,
jossa työntekijä luopuu hyperammattilaisen roolista.

KYSE ON 
OMISTAJUUDEN 
SIIRROSTA 
SEURAKUNTA-
LAISILLE

Antti Vanhalan mielestä työntekijät tekevät 
tulevaisuuden seurakuntatyössä enemmän 
yhdessä seurakuntalaisten kanssa kaikilla 

työaloilla aina messujen toteuttamisesta lähtien.
– Kyse on omistajuuden siirrosta seurakuntalai-

sille. Työntekijät eivät ole enää niinkään ensikäden 
toteuttajia ja tuottajia vaan mahdollistajia, jotka 
valmentavat ja tukevat seurakunnan alueella ole-
via ihmisiä ja auttavat heitä löytämään oman paik-
kansa yhteisössä ja seurakuntayhteisössä, Tampe-
reen Eteläisen seurakunnan diakoniatyöntekijänä 
työskentelevä Vanhala sanoo.

Työnäky muuttui
Hänen mukaansa toteuttamiselle ja tuottamiselle-
kin on oma paikkansa, mutta hän kannustaa vah-
vasti työidentiteetin muutoksen, jossa työntekijä 
luopuu hyperammattilaisen roolista. Tämä työnä-
ky sai vahvistusta, kun Vanhanen kävi puolitois-
tavuotisen Mestarivalmentaja-koulutuksen, josta 
hän valmistui touko-kesäkuussa 2017. Hänen kurs-
siryhmänsä oli koottu Tampereen seurakuntien ja 

seurakuntayhtymän työntekijöistä. Koulutuksessa 
oli mukana osallistujia käytännössä lähes kaikista 
seurakunnan ammattikunnista.

Mestarivalmentaja-koulutus ei ole kirkon järjes-
tämää koulutusta vaan sen takana on MCID Oy 
-yritys. Vanhala suosittelee koulutusta kuitenkin 
varauksetta seurakuntien työntekijöille. Hän ker-
too oman työnäkynsä muuttuneen koulutuksen 
myötä laaja-alaisemmaksi ja perinteisiä työalarajo-
ja hälventäväksi.

– Koulutus antoi minulle enemmän vuorovai-
kutuksellista työotetta ja ymmärrystä siitä, että an-
netaan oikeasti seurakuntalaisille valtaa, mahdol-
lisuuksia, työkaluja ja tilaa seurakunnan sisällön-
tuotantoon.

Kahvila Muki esimerkkinä
Hän haluaa nostaa esimerkiksi työn painopisteen 
muutoksesta Hervannan kirkossa toimivan kahvi-
la Mukin, joka on auki arkipäivisin. Muki on kym-
menen vapaaehtoisen pyörittämä kaikille avoin 
kahvila, jossa vastaava kahvilatyöntekijä on palk-
kiotoiminen vapaaehtoinen. Vanhalan rooli kahvi-
lassa on toimia taustalla ja mahdollistaa kahvila-
toiminta valmentamisen ja tukemisen kautta.

– Vapaaehtoisilla on päätäntävalta sen suhteen, 
mitä siellä tapahtuu. Työntekijän työ on vain pitää 
sen kahvilan toiminta linjassa, joka perustuu seu-
rakunnallisen toiminnan periaatteisiin.

Tausta vaikuttaa ajatteluun
Vanhalan laaja-alaiseen työnäkyyn vaikuttaa kou-
lutuksen lisäksi myös hänen taustansa. Hän on en-
simmäiseltä koulutukseltaan tietotekniikka-asen-
taja. Tämän jälkeen hän opiskeli sairaanhoitajak-
si Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Ajau-
duttuaan omien sanojensa mukaan puolivahingos-
sa tai johdatuksesta seurakuntatyöhön, hän opis-
keli Pieksämäen Diakissa itselleen diakoniatyön-
tekijän pätevyyden samalla, kun työskenteli Her-
vannan seurakunnassa yhdyskuntatyön ohjaajana. 
Diakonina hän on työskennellyt vuoden 2016 jou-
lukuusta. n
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Diakoni Laura Peltoniemi Savitaipaleen seura-
kunnasta valmistelee vappupäivänä yhteisvastuun 
myyjäispöytää ennen seurakunnan lähetyksen 
Wappuwilske-tapahtumaa.

#yhteisvastuu
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Rauha

henki kulkee

työrauha

kotirauha

mielenrauha

joulurauha

uskonrauha

tyven

sopu

hiljaisuus

tasapaino

Tila elämälle, jaksamiselle, kasvamiselle, 
kehittymiselle, asettumiselle, minulle, sinulle.

Joh. 14:27
Rauhan	minä	jätän	teille:	

minun	rauhani	–	sen	minä	annan	teille.	
En	minä	anna	teille,	niin	kuin	maailma	antaa.	
Älköön	teidän	sydämenne	olko	murheellinen	

älköönkä	peljätkö.

Teksti ja kuva Alpo Syvänen, 
nuorisotyönohjaaja ja lähetyssihteeri

Mitä kaikkea 
tapahtuukaan 

työpäivän aikana 
eri puolilla 
Suomea?

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtava 
nuorisotyönohjaaja Markku Ihander piti 
koulun päivänavausta keskusradion kautta.

#sanoma

Diakoniatyöntekijä Riitta Murtorinne 
Kuopion Puijon seurakunnasta oli 
kotikäynnillä.

#kuunteleminen

Pielaveden seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Jyrki Kiukkonen on menossa työntekijä-
kokoukseen. Näissä maisemissa Kiukkonen 
on tehnyt työtä jo 30 vuotta.

#30vuotta

Espoonlahden seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Stella Björholmin motto kesään: ” Mennyt, 
tämä hetki ja tuleva, ei kahta samanlaista päivää.”

#kohtaaminen

Vs. diakoni Teija Keränen Tornion seurakunnas-
ta otti kuvan työpäivästään, jossa oli menossa 
ison syntymäpäiväjuhlan järjestelytoimi-
kunnan jälkipalaveri.

#yhteistyötä
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SEISON LINJA-AUTON ETUOVELLA NIMI-
LISTA KÄDESSÄNI. Rippikoululaiset ja isoset 
valuvat sisään bussiin. Kaikkia jännittää. Van-

hemmat seisoskelevat tippa linssissä bussin ym-
pärillä. Viimeiset rippikoululaiset astuvat sisään, ja 
huikkaan bussin ovelta vanhemmille, että ”Hei hei, 
kyllä me hyvin pärjätään”. Yksi äiti sanoo minulle: 
”Hyvää lomaa sullekin!”. Vastaan: ”Kiitos”, 
kun en oikein osaa muutakaan siinä 
tilanteessa sanoa.

MIETIN, ETTÄ EIHÄN TUO 
ÄITI-IHMINEN VOI TIETÄÄ, 
mitä rippileirin pitäminen oi-
keastaan on. Hän varmaan-
kin ajattelee, että rippikou-
luleirit ovat yhtä lomaa myös 
työntekijöille. Valmiit ruoat, 
ilmainen majoitus ja mukavaa 
ohjelma koko viikon. Toisaalta, en 
minäkään oikeasti tiedä mitä kaikkea 
kuuluu sairaanhoitajan tai sähkömiehen 
työhön. Meillä on vain mielikuvia eri työtehtävistä.

NÄIDEN MIELIKUVIEN VARAAN kuitenkin raken-
namme käsityksemme toistemme töistä. Välillä sitä 
joutuu törmäyskurssille eri työntekijöiden kesken, 
ihan seurakunnan omienkin. Silloin on parasta vain 
vetää syvään henkeä ja yrittää kertoa asiat mahdol-
lisimman totuudenmukaisesti vastakkaiselle osa-

puolelle. Tämä on äärimmäisen vaikeaa, myönnän 
sen ihan omasta kokemuksesta. Hermot tahtovat 
välillä kyrvähtää.

KIRKON NUORISOTYÖTÄ ON TEHTY tässä 
maassa ja tässä siionissa jostain neljäkymmentä 
luvulta saakka. Edelleen saamme perustella työn 

tärkeyttä ja välttämättömyyttä tuon 
tuostakin. Vaikka osallistujatilas-

tot näyttävät reilusti plussaa ja 
budjetissakin on pystytty, aina 

löytyy joku epäilevä tuomas, 
joka haluaa kyseenalaistaa 
nuorisotyön merkityksen. 
Minua ainakin väsyttää vä-
lillä. Mieleeni tupsahtaa aja-
tus, että miksiköhän kukaan 

ei kyseenalaista virsimusiikkia 
ja jumalanpalveluksia? Onneksi 

meillä on paljon tukea saatavilla 
vaikeisiin tilanteisiin. Lapsivaikutus-

ten arviointi eli LAVA on hyvä työkalu, ja 
toimiva ammattiliitto on aina valmiina auttamaan.

NYT RUIKUTUS SIKSEEN JA KATSE KOHTI KE-
SÄÄ! Jokainen meistä on ansainnut loman. Ren-
touttavaa lomaa kaikille! Ladataan akut täyteen 
virtaa, niin jaksamme taas syksyllä painaa laikka 
punaisena töitä. n

kolumni

JUSSI MAASOLA,

erityisnuorisotyönohjaaja,

Jyväskylä

tulossa

Hermot 
tahtovat 

välillä 
kyrvähtää.
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Hyvää 
lomaa 
sullekin!

24.8.	Diakoniatyöntekijöiden	päivä
Helsingin hiippakunta ja Dtl:n Helsinki-Vantaan osasto järjestävät Helsingin hiippa-
kunnan Diakoniatyöntekijöiden päivän kello 11.30.–16. 
Ilmoittautuminen 13.8. mennessä: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

30.8.	Arkkihiippakunnan	Kasvatuksen	teemaseminaari	
Sastamala

31.8.	D-Day:	diakoniatyöntekijöiden	ja	diakonian	viran	
päivä

Kirkon	diakonian	päivät
13.9.–15.9.2018 Lahdessa. Vielä ehtii ilmoittautua, hopihopi! www.dtl.fi/kdp2018

18.9.	–	19.9.	Helsingin	seurakuntayhtymän	nuorisotyön	
risteilyseminaari

2.10.–4.10.	Forum	för	fostran,	platsen	är	öppen

Johtavat	nuorisotyöntekijät
5.11.–6.11. Työkokous, Partaharju Pieksämäki. Ilmoittautuminen: www.knt.fi/jnt/

Luottamusmiehet
25.10.–26.10. Vakavan luottamusmieskurssi
11.10. Kirteko-verkoston tilaisuus, Helsinki
30.10. Kirteko-verkoston tilaisuus, Kuopio

Sisupäivät
12.11. Pori 
15.11. Jyväskylä 
16.11. Espoo
Katso lisää: www.dtl.fi/tapahtumat
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esittely

Toiminnanjohtaja
Tiina Laine 
TtM, diakonissa
Puh. 010 2190 303
tiina.laine@dtl.fi

Puheenjohtaja 2018
Saara Huhanantti
sosionomi (YAMK), diakoni
Puh. 050 593 5503
saara.huhanantti@evl.fi

Varapuheenjohtaja 2018
Carita Riitakorpi
diakonissa, terveydenhoitaja
Puh. 050 303 0574
carita.riitakorpi@evl.fi

Asiamies
Marko Pasma
sosionomi (YAMK), diakoni
Puh. 010 2190 305
marko.pasma@dtl.fi

Toiminnanjohtaja
Arja Lusa 
sosionomi (YAMK)
Puh. 044 595 8562
arja.lusa@knt.fi

LIITY 
JÄSENEKSI

KUTSU ROHKEASTI 
liittoon kuulumattomia 
kollegoitasi mukaan toimintaan. 
Yhdessä voimme enemmän! 
Varsinaiseksi jäseneksi voit 
liittyä seuraavasti:
Dtl: www.dtl.fi, 
soittamalla 
Liisa Rossille 
puh. 010 2190 301 tai 
sähköpostitse toimisto@dtl.fi
KNT: www.knt.fi, 
tai sähköpostitse 
jasenpalvelu@knt.fi tai 
soittamalla 044 595 8566. 
Opiskelijajäseneksi voit liittyä 
netissä www.dtl.fi tai 
www.knt.fi 

TYÖTTÖMYYSKASSA 
hoitaa työttömyyteen ja 
esimerkiksi vuorottelu-
vapaaseen liittyviä 
asioitamme.
Erko – Erityiskoulutettujen 
työttömyyskassa, 
puh. 09 7206 4343 
(ma–to klo 12–15), 
www.erko.fi

KÄYTÄ HYÖDYKSESI 
jäsenetusi, joihin voit 
tutustua verkkosivuillamme 
www.dtl.fi ja www.knt.fi

DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN 
LIITTO

KASVATUKSEN JA NUORISOTYÖN 
ASIANTUNTIJAT KNT

Puheenjohtaja 
2016-2018
Ilkka Kalliokoski
nuorisotyönohjaaja
Puh. 040 547 1888
puheenjohtaja@knt.fi

Varapuheenjohtaja 2018
nuorisotyönohjaaja
Anna Kärri 
Puh. 040 312 6740
anna.karri@evl.fi

Jäsenpalvelusihteeri
Tero Fleminch
sosionomi (AMK)
puh. 044 595 8566
tero.fleminch@knt.fi

Lakimies
Maarit Engström
OTM, KTM
Puh. 044 771 8668
lakimies@knt.fi

Lakimies
Maarit Engström
OTM, KTM
Puh. 050 406 6240
lakimies@dtl.fi
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VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi      MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    

UUSI RIPARIKIRJA

ANNA-MARI KASKINEN

Hyvyyden
voımaa

Ajoittain joudumme tarkistamaan psyykkisiä ja fyysisiä rajojam-
me. Hauraat ja epäselvät rajat aiheuttavat uupumusta ja väärin-
käsityksiä ja voivat johtaa elämänhallinnan menettämiseen. Yhtä 
lailla voivat uuvuttaa ja ahdistaa liian tiukat rajat. Mutta ahdista-
vista elämän reunaehdoista saa murtautua läpi! On 
toistuvasti kysyttävä itseltään: Mitä juuri nyt haluan ja 
tarvitsen? Mitä puuttuu? Onko jotakin liikaa?
37,80 (42,00)

Vaelluksella erämaassa tai retkellä luonnossa on helppo olla hil-
jaa, pohdiskella ja rukoilla. Jokaisella sivulla on raamatunteksti, 
mietiskelyä sen äärellä ja rukous. Kirja sopii vaeltajan rinkkaan 
ja erinomaisesti myös elämän vaellukselle. Pappina ja partionjoh-
tajana monia vaelluksia johtaneen kirjoittajan ottamat 
valokuvat syventävät kirjan tunnelmaa ja sanomaa.
17,10 (19,00)

Timo Uotila 

Rinkankantajan
rukouskirja
PÄIVÄ

ja erinomaisesti myös elämän vaellukselle. Pappina ja partionjoh-

1710

Uuteen rippikoulusuunnitelmaan 2017 tehty Riparikirja lähestyy rippi-
koulua ja nuoren elämää ilmiöistä käsin. Pienten elämystarinoiden 
lisäksi rippikoululaisen kirja sisältää perusoppiaineksen, monipuolisia 
tehtäviä, muistiinpanotilaa, katekismuksen sekä 20 laulua nuotteineen. 
14,85 (16,50)
Väh.   20 kpl 14,00
Väh. 100 kpl 13,40
Väh. 300 kpl 12,90
Väh. 500 kpl 12,40

Alk.

1240

Opettajan
Riparikirja ilmestyy 

syksyllä 2018

Sari Autio, Vilppu 
Huomo, Elina Törrönen, 
Antti Vuori

Riparikirja

Päivi Niemi 

Rajansa
kaikella
PÄIVÄ

Anna-Mari Kaskinen

Hyvyyden
voimaa

3780

Monenikäiselle sopivassa, kauniissa lahjakirjassa keskitytään 
hyvyyden voimaan. Maailmassa on paljon hyvää, vaikka ikävät 
uutiset välillä onnistuvat tämän tosiasian hämärtämään. Kirjassa 
vuorottelevat raamatunkohdat, runomittaiset rukoukset ja runot, jotka 
kutsuvat pysähtymään hyvyyden äärelle. Hyvyyden lähde on Juma-
lan rakkaudessa ja hänen hyvät sanansa ovat täynnä siunausta.
15,30 (17,90)
Väh.   20 kpl 14,10
Väh. 100 kpl 13,10

lan rakkaudessa ja hänen hyvät sanansa ovat täynnä siunausta.
Alk.

1310


