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Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa oppituntimateriaali rippikouluun. Op-
pituntimateriaali on tehty kaikkien rippikoulujen työntekijöiden käytettäväksi 
avuksi diakoniakasvatukseen. Materiaali sisältää teoriapainotteisen oppitunnin 
diakoniasta ja toiminnallisemman osuuden diakoniarastien muodossa.  
 
Materiaalin valmistamiseksi tutustuin alan kirjallisuuteen ja lisäksi keskustelin 
aiheesta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän rippikoulupastori Jari Pulkkisen, 
Messukylän seurakunnan diakonissa Virpi Pohjasen ja Viinikan seurakunnan 
diakonin Eveliina Ruokolan kanssa. Oppituntimateriaaliin kuuluu teoreettinen 
1,5 tunnin oppitunti ja vaihtoehtoisena diakoniarastit.  
 
Teoriapainotteisessa osuudessa käydään lävitse hiukan diakonian historiaa ja 
kehitystä, mitä diakonia on, miksi ja miten sitä tehdään ja ketkä sitä tekevät. 
Lisäksi käydään lävitse kansainvälistä diakoniaa, diakonian yhteisiä palveluja ja 
pohditaan, mitä minä voin tehdä. Oppitunnilla käydään läpi raamatusta myös 
Jeesuksen esimerkkejä siitä, miten ihmisiä tulisi auttaa. Tämä korostaa diakoni-
an teologisia perusteita. 
 
Diakoniarasteilla nuori saa elämyksellisten menetelmien kautta kokemusta, mil-
laista on olla auttajana ja autettavana. Rastien teemoihin sisältyvät työttömyys, 
vanhuus, ensiapu, erilaisuus, yksinäisyys, vastuunotto ja rukous. Nämä teemat 
ovat suunniteltu nuoren oman elämän kautta ja mihin tilanteisiin nuori voisi itse 
joutua oman elämänsä aikana. 
 
Oppituntimateriaalin tavoitteena on herättää nuorissa halu auttaa ja elää vas-
tuullisesti. Lisäksi tavoitteena on, että nuori ymmärtäisi diakoniatyön merkityk-
sen monenlaista hyvää tekevänä kirkon työmuotona. 
 
Oppituntimateriaali on helppokäyttöinen. Sitä voi käyttää kokonaisuudessaan tai 
haluamissaan osissa. Oppituntimateriaali on rakennettu siten, että sitä voi käyt-
tää kuka tahansa. Tarvittaessa osan materiaalista voi muokata muunkin organi-
saation kuin kirkon käyttöön. 
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ABSTRACT 
 
Kautonen, Iro. Lesson about Church Social Work for Confirmation Classes. 31 

p., 2 appendices.  

Language: Finnish. Pori, Spring 2014. 

Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 

Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services.  

 
The purpose of this thesis was to prepare lesson material for confirmation clas-
ses. The teaching material was made for all workers in confirmation classes to 
help them teach church social work. The material parcel includes a theory-
emphasized lesson about church social work and a more functional part in the 
form of tasks concerning church social work.  
 
Literature of the field was studied and the subject was discussed with Rev. Jari 
Pulkkinen, the clergyman in the confirmation classes in Tampere Ev.Lut. Con-
gregations Union, with deaconess Virpi Pohjanen from Messukylä congregation, 
and with deacon Eveliina Ruokola from Viinikka congregation. The parcel 
includes a theoretical 1.5 hour lesson and alternative tasks concerning church 
social work. 
 
The theoretical part includes history and development of diaconia , what it is 
about, why and how it is done and who do it. In addition, international deaconal 
work and common deaconal services are dealt with. Examples given by Jesus 
in the Bible about how to help people are also dealt with in the lessons. This 
underlines  theological basics in diaconia.. 
 
The tasks help the young person to experience through experimental methods 
what it is like to be a helper and helped. Themes in the tasks deal with 
unemployment, old age, first aid, diversity, loneliness, responsibility and prayer. 
These themes are drawn up through the young one's life and what situations he 
or she might actually fall into during his or her lifetime. 
 
The teaching material aims at stimulating a desire to help and to live 
responsibly. In addition, the aim is that the young persons understand the im-
portance of the church social work as a working method that brings all kinds of 
good. 
 
The teaching material is easy to use. It can be used as a whole or in parts. The 
lesson material was drawn up so that anybody can use it. A part of the material 
can be worked up for the use of other organizations than church, if needed. 
 
Keywords: church social work, church social work education, confirmation clas-
ses 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyössä suunniteltiin ja valmistettiin oppituntimateriaali rippikouluun 

diakoniatyöstä. Työ on valmistettu produktiona. Työhön kuuluu myös kirjallinen 

raportti tuotteen valmistamisprosessista. 

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui oman työni kautta. Kokemus on osoittanut, että 

diakoniakasvatuksessa olisi kehittämisen tarvetta, ja siksi opinnäytetyössä kes-

kitytään rippikoulussa tehtävään diakoniakasvatukseen. Rippikoulussa on vaih-

televia käytäntöjä opettaa diakoniaa, eikä oppikirjoissakaan ole diakoniaa esitel-

ty kuin lyhyesti. Näin ollen, on rippikoulun opettajista kiinni kuinka paljon dia-

koniakasvatusta painotetaan rippikoulussa ja kuinka sitä opetetaan. (Pulkkinen 

2012; Rippikoulusuunnitelma 2001.) 

 

Valmistin opetusmateriaalin kenen tahansa käytettäväksi, joka tekee työtä rippi-

koululaisten kanssa. Oppituntimateriaali tullaan julkaisemaan Tampereen ev.lut. 

seurakuntien rippikoulusivuilla. Työ koostuu teoriapainotteisesta oppitunnista ja 

diakoniarasteista. Sähköisestä materiaalista on helppo tulostaa tarvittava määrä 

rippikoululaisten tehtävämonisteita sekä diakoniarasteilla tarvittavat ohjeet ja Isä 

meidän -rukouslauseet. 

 

Materiaalin valmistamiseksi tutustuin alan kirjallisuuteen ja lisäksi keskustelin 

aiheesta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän rippikoulupastori Jari Pulkkisen, 

Messukylän seurakunnan diakonissa Virpi Pohjasen ja Viinikan seurakunnan 

diakonin Eveliina Ruokolan kanssa.  

 

Koska diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille ja rippikoulu kuuluu jokaiselle 

työalalle kirkon piirissä, on oppitunti tarkoitettu kaikille diakoniasta ja rippikou-

lusta kiinnostuneille.  Opinnäytetyössä perehdytään diakoniaan, diakoniakasva-

tukseen ja rippikouluun. 
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2 DIAKONIA – MIKÄ SE ON? 

 

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin: 
Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa 
sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämi-
seksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (Suomen evankelis-
luterilainen kirkko i.a.). 

 

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Jeesuksen esimerkki 

ja opetukset ovat lähtökohtana diakonialle. Jeesus auttoi köyhiä, sairaita ja syr-

jäytyneitä. Hän kuunteli, paransi ja auttoi heitä. Lisäksi Hän julisti anteeksianta-

muksen sanomaa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 

 

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tar-
koituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen 
erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. 
(KJ 4, ’3 1993.) 

 

Diakonialla on pitkät perinteet ja diakoniaa tullaan aina tarvitsemaan, koska ih-

misten tarve yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen sekä yksilöiden tarpeisiin vas-

taaminen eivät häviä yhteiskunnasta (Eveliina Ruokola 2012). 

 

Diakoniatyö elää päivän kerrallaan ja muuttuu jatkuvasti yhteiskunnan ja ihmis-

ten tarpeiden mukaan. Diakoniatyö pystyy helposti reagoimaan ja vastaamaan 

yhteiskunnan muutoksiin ja kriiseihin. (Pohjanen 2012.) 

 

 

2.1 Diakonia Raamatussa 

 

Diakoniaan kuuluu vahvasti lähimmäisen rakkaus. Vanhan testamentin kymme-

nen käskyä sisältää perusopetuksen lähimmäissuhteista, joka voidaan sanoa 

myös lyhyemmin: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi (3. Moos. 19:18). Van-

hassa testamentissa kehotetaan myös huolehtimaan yhteiskunnan heikoimmis-

ta jäsenistä esimerkiksi jättämällä vahingossa lyhteitä pellolle muukalaisia, or-

poja ja leskiä varten (5. Moos. 24:19–21). 
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Diakonia sana on tullut kreikankielestä ja tarkoittaa suomeksi palvelijaa. Uudes-

sa testamentissa diakoneiksi mainitut henkilöt (muun muassa Paavali) saarnaa-

vat, opettavat ja auttavat. Tunnetuimpia diakoniaan liitettyjä Raamatunkohtia 

ovat Rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37–39) ja niin sanottu kultainen sääntö 

(Luuk. 6:31). Kun puhutaan diakonian asettamisesta, voidaan Raamatusta löy-

tää ainakin kaksi tarinaa. Ensimmäinen on tarina Laupiaasta Samarialaisesta 

(Luuk. 10:30–37), jossa Jeesus kehottaa toimimaan kuten halveksittu sekakan-

san edustaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ovat velvoitettuja huolehtimaan 

lähimmäisistä ja kaikilla on oikeus tulla autetuiksi. Näin ollen diakoniakaan ei voi 

kysellä autettaviensa sosiaalista statusta, kansalaisuutta tai varallisuutta. (Veijo-

la 2002, 14–25.) 

 

Apostolien teoista löytyy toinen tarina, jossa seitsemän miestä valittiin tehtä-

vään, jossa jaettiin avustuksia vähäosaisille (Apt. 6:1–7). Kun nämä seitsemän 

miestä toimi tehtävässään, muille jäi aikaa levittää Jumalan sanaa, jolloin ope-

tuslasten määrä kasvoi ja myöhemmin niistä syntyi seurakuntia. (Veijola 2002, 

14.) 

 

 

2.2 Diakonian historia Suomessa 

 

Suomalaiseen diakoniaan ovat vaikuttaneet erityisesti sisälähetyksen pohjalta 

Saksassa syntynyt diakonia, diakoniakoulutus ja diakonissalaitokset. 1800-

luvulla sisälähetyksen ja pietismin saavuttua Suomeen perustettiin Helsinkiin 

ensimmäinen diakonissalaitos. Alussa diakonia toimi Suomessa laitosdiakonia-

na, mutta vuosisadan vaihteessa sen rinnalle nousi seurakuntadiakonia. (Noke-

lainen 2011; Koskenvesa 2002, 46–49.) 

 

1944 astui seurakuntadiakoniasta voimaan kirkollislaki, joka määräsi, että jokai-

sessa seurakunnassa on oltava diakonian virka. Tätä voidaan pitää suomalai-

sen diakonian ohjeellisena perustana ja se vaikutti siihen, että seurakunta-

diakoniaa pidetään tyypillisenä diakonian muotona Suomessa. (Nokelainen 

2011.) 
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Aluksi suurin osa diakoniatyöntekijöistä oli diakonissoja (pohjakoulutuksena sai-

raanhoitaja), koska sairaanhoidon ammattitaitoa tarvittiin maaseudulla paljon. 

Sosiaaliseen työhön painottuvan koulutuksen saaneiden diakonien ammatti-

ryhmä vahvistui, kun 1972 astui voimaan kansanterveyslaki, jonka pohjalta sai-

raanhoitajan virkoja lisättiin myös maaseudulla. Silloin siirryttiin perinteisestä 

kotisairaanhoidosta sielunhoidollisiin tehtäviin ja ihmisen kokonaisvaltaiseen 

kohtaamiseen. (Nokelainen 2011.) 

 

Nykyisen kirkkolain ja -järjestyksen mukaan jokaisessa seurakunnassa on olta-

va kirkkoherra, kanttori ja diakoniatyöntekijä (Nokelainen 2011). 

 

 

2.3 Diakonian työ 

 

Diakonian tehtävänä on ihmisten kohtaaminen ja toivon näköalojen välittämi-

nen. Arjen diakonia on lähimmäisen palvelua kristillisen rakkauden ja uskon 

kautta, Jeesuksen esimerkkiä ja opetusta seuraten. (Ruokola 2012; Pohjanen 

2012.) 

 

Samalla kun diakoniatyö vastaa yksittäisen ihmisen avuntarpeeseen sen tehtä-

vänä on seurata yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden merki-

tystä ihmisen hyvinvoinnille. Diakoniatyö sai entistä vahvemman yhteiskunnalli-

sen korostuksen, kun syvä lama 1990-luvulla muutti diakonian työtapoja ja 

asiakaskuntaa. Samalla kehiteltiin uusia työvälineitä ja työtapoja. 2000-luvulla 

seurakuntien diakoniatyön on ollut välttämätöntä vahvemmin verkostoitua yh-

teistyötahojen kanssa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2009.) 

 

Diakoniatyö on luonteeltaan karitatiivista, liturgista ja yhteiskunnallista. Liturgi-

nen työ merkitsee lähimmäisen palvelemista jumalanpalveluksen ja hengellisen 

elämän hoidon kautta. Karitatiivinen työ voi olla sielunhoitoa, kriisiapua, mielen-

terveystyötä, vammaistyötä, taloudellista avustamista, velkaongelmien selvitte-

lyä, ruokapankkien ylläpitoa, kriminaali- ja päihdetyötä sekä ihmisiä tukevaa 

ryhmätoimintaa. Yhteiskunnallinen diakonia on hädän syiden selvittämistä ja 
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yhteiskunnallista vaikuttamista niiden poistamiseksi. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko i.a.; Veikkola 2002, 115.) 

 

Diakonian perustehtävään kuuluu olla helposti tavoitettavissa. Valmius nopeaan 

kohtaamiseen ja reagointiin erilaisissa yllättävissä tilanteissa on yksi diakonia-

työn luovuttamattomista ydinasioista. (Ruokola 2012; Pohjanen 2012.) 

 

Kirkon diakonia toimii seurakunnan alueella asuvien eri-ikäisten ja erilaisissa 

elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa, ikään, rotuun ja uskontoon katso-

matta. Eri-ikäiset yksinäiset ihmiset ovat suuri asiakasryhmä niin avustusasiois-

sa kuin keskusteluissakin. Muita suuria asiakasryhmiä ovat taloudellisesti hei-

kosti toimeentulevat esimerkiksi työttömät, opiskelijat ja lapsiperheet. Elämän 

kriisitilanteet ja mielenterveyteen ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyvät kysymykset 

näkyvät diakoniatyön yhteydenottojen taustalla. (Ruokola 2012; Pohjanen 2012; 

Jääskeläinen 2002, 192–194.) 

 

Diakonian perustoiminta koostuu asiakkaan kohtaamisista avoimilla vastaan-

otoilla, joihin voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa, sovituista yksilötapaamisista 

seurakunnan toimipisteissä, kodeissa, virastoissa ja laitoksissa sekä erilaisista 

säännöllisistä ryhmistä, tilaisuuksista ja kausitoiminasta, retkistä ja leireistä. Yh-

teydenpidossa asiakkaiden kanssa myös puhelin- ja sähköpostikontaktit ovat 

lisääntyneet. (Pohjanen 2012.) 

 

Asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvien asioiden, taloudellisten- ja terveyden-

hoidollisten kysymysten, lisäksi diakoniatyön arkeen kuuluvat sielunhoito, mie-

lenterveys- ja päihdetyö sekä palveluohjauksellinen työ. Palveluohjauksellises-

sa työssä selvitetään asiakkaan kanssa mitä, mistä ja miten asiakas voi hakea 

ja saada tukea ja avustusta yhteiskunnalta. Joskus diakoniatyöntekijä menee 

yhdessä asiakkaan kanssa virastoihin hoitamaan asiakkaan asioita. (Ruokola 

2012; Veikkola 2002, 115–116.) 

 

Diakoniatyö on mukana myös erilaisten jumalanpalvelusten suunnittelussa ja 

toteutuksessa, rippikoulujen diakoniakasvatuksessa ja rippikoululeirien pitämi-

sessä (Ruokola 2012). 
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Kirkon diakonia myös antaa taloudellista avustusta ihmisille, jotka ovat hake-

neet jo kaikki yhteiskunnalliset avustukset, mutta ovat silti taloudellisesti tiukoil-

la. Taloudellisiin avustuksiin kuuluvat muun muassa ruokapussit, jotka sisältävät 

kuivia elintarvikkeita kuten jauhoja, makaronia, puurohiutaleita ja erilaisia säi-

lykkeitä. Ruokapussin antamisen lisäksi diakoniatyöntekijä voi yhdessä asiak-

kaan kanssa mennä kauppaan ostamaan asiakkaalle hygieniatuotteita. Diako-

nia voi avustaa myös rahallisesti bussikortin lataamisesta isompiin perushankin-

toihin. (Ruokola 2012.) 

 

Yhteistyö on avainsana myös diakoniassa, koska yksin ei pysty tekemään kaik-

kea. Diakonian yhteistyökumppaneita ovat muun muassa kuntien sosiaali- ja 

terveystoimi, sekä seurakunnan tai yhtymän eri työmuodot, kotihoidon, dia-

koniakeskuksen, yhdistysten, laitosten ja muiden tahojen kanssa. (Ruokola 

2012; Jääskeläinen 2002, 193; Pohjanen 2012.) 

 

 

2.4 Diakoniatyöntekijän virka ja koulutus 

 

Diakonin virka on lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelua ja kristillistä 

kasvatusta kirkossa. Diakoniatyön ammattilaiset vihitään virkaansa, ja vihittä-

väksi hyväksymisestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Diakonin virkaan vihki-

misen edellytyksistä määrätään kirkkojärjestyksessä. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2008.) 

 

Diakonian viran kelpoisuusehdoissa säädetään Kirkkojärjestykses-
sä, jonka mukaan kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväk-
symä tutkinto. Diakonian viranhallitsijan valitsee kirkko- tai seura-
kuntaneuvosto. (KJ 6, ’49 1993.) 

 

Suomessa diakoniatyöntekijöitä kouluttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). 

Koulutuksen suuntautumisvaihtoehto on joko diakonisen hoitotyön suuntautu-

misvaihtoehto tai diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto. Koulutuksen 

jälkeen voi tulla vihityksi diakonissaksi (hoitotyö) tai diakoniksi (sosiaalityö). 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
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2.5 Diakoniatyötä tekevät tahot 

 

Diakoniaa toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset, viranhaltijat, diakoniakes-

kukset, rovasti- ja hiippakunnat, diakoniaoppilaitokset ja -laitokset, kristilliset 

yhdistykset, vuosittainen Yhteisvastuukeräys, Kirkon diakoniarahasto, Kirkon 

Ulkomaanapu (KUA) ja Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston diakonian ja 

yhteiskuntatyön toimiala (KDY) (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.; Poh-

janen 2012). 

 

Vapaaehtoistyölle on paljon mahdollisuuksia seurakunnan diakoniatyössä ja 

vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa palvelemassa diakonian asiakkaita. Va-

paaehtoiset toimivat kuuntelijoina, ulkoiluttajina, lukijoina, omaishoitoapuna, 

tukihenkilöinä, apuna kauppa-, pankki- ja virastoasioissa, velkaneuvojina, poti-

lasystävinä, saattohoitajina sekä palvelevan puhelimen päivystäjinä. Vapaaeh-

toiset toimivat myös rukouspäivystäjinä kirkolla ja toisena ohjaajana erilaisissa 

ryhmissä. Jokainen heistä on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen. Useissa seura-

kunnissa on perustettu Mummon kammarin esikuvan mukaisia vapaaehtoistyön 

keskuksia, jotka usein toimivat yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimen 

kanssa. Suurella Sydämellä -palvelu välittää vapaaehtoisia auttamaan avuntar-

vitsijoita. Palvelu toimii Internetissä, jossa voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai 

sieltä voi pyytää apua. Palvelu on maanlaajuinen ja toimii 29:ssä eri kunnassa. 

Palvelua ylläpitää ev.lut. seurakuntien verkosto yhteistyökumppaneineen. (Ruo-

kola 2012; Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.;  Suurella sydämellä i.a.) 

 

Diakonian virkoja kirkossa on hiukan toista tuhatta, minkä lisäksi diakoniatyöhön 

osallistuvat jossakin määrin myös papit ja lehtorit sekä nuoriso- ja lapsityön oh-

jaajat. Diakonialiiton suositus virkojen määrästä on yksi diakoni 3000 henkilöä 

kohden. Diakoniaan suuntautuneita erityisvirkoja ovat muun muassa kehitys-

vammatyöntekijät, kuurojenpapit sekä vankilapapit ja -diakonit. Kristilliseen pal-

velutyöhön läheisesti liittyvät myös perheneuvojat ja sairaalasielunhoitajat. Vi-

ranhaltioiden työssä jaksamiseen auttavat työtoverit ja tieto siitä, että Jumala on 

meidän kanssamme ja huolehtii omistaan. Myös erilaiset irrottautumiskeinot 

auttavat latautumaan työhön ja käsittelemään työssä kohdattuja asioita. Työn-

ohjaus, mentorointi ja koulutus ovat kuitenkin tärkeimpiä keinoja työssä jaksa-
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misessa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.; Pohjanen 2012; Ruokola 

2012.) 

 

Suurimpien kaupunkien seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa on dia-

koniakeskus, joka hoitaa yhteisiä diakoniatehtäviä ja diakonian erityisalueita 

(Tampereen seurakuntayhtymä i.a.). 

 

Rovastikunnissa järjestetään neuvottelupäiviä, vapaaehtoisten koulutusta, retkiä 

ja leirejä silloin, kun yksittäisten seurakuntien voimavarat eivät siihen riitä 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 

 

Hiippakuntien diakonisesta toiminnasta vastaavat diakonian hiippakuntasihteerit 

ja diakoniatoimikunnat. Heidän tehtävänään on palvella seurakuntia ja ohjata 

niissä toteutettavaa diakoniatyötä yhdessä alan työntekijöiden kanssa. Heitä 

ovat ohjaamassa ja tukemassa erilaiset työryhmät, jotka muodostuvat diakonian 

asiatuntijoista. Työaloihin kuuluu suunnitella ja toteuttaa alan koulutusta hiippa-

kunnan alueella. Hiippakunnilla on myös omat diakoniarahastonsa. (Tampereen 

hiippakunta i.a.) 

 

Diakonia ja yhteiskuntatyö on Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston toimiala, 

jonka tehtävänä on huolehtia työalan kehittämisestä ja yhteydenpidosta valtio-

valtaan sekä muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin. KDY pitää yhteyk-

siä muiden kirkkojen diakoniaan ja kansainvälisiin diakoniajärjestöihin. Kirkon 

yhteiskunnallinen työ liittyy läheisesti diakoniavastuuseen. Se tähtää vastuulli-

seen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteiden oikeudenmukaisuuteen. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 

 

Kirkkohallituksen yhteydessä toimii Kirkon diakoniarahasto, joka antaa avustuk-

sia seurakuntien diakoniatyön kautta taloudellisissa vaikeuksissa oleville (Suo-

men evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 

 

Kristillistä palvelua ja lähimmäisvastuuta varten on perustettu erilaisia yhdistyk-

siä ja säätiöitä, jotka sanovat toimivansa kristillisten arvojen ja opetusten mu-

kaisesti. Merkittävimpiä niistä ovat Suomen Kirkon Sisälähetysseura, Kirkkopal-
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velut, kaupunkilähetykset ja Diakonia ry. Kirkkopalvelu huolehtii Yhteisvastuuke-

räyksen toteuttamisesta. Kirkon Ulkomaanapu huolehtii kansainvälisestä dia-

koniasta. Diakonia ry on diakonia-alan järjestöjen yhdistys, jonka tehtävänä on 

edistää diakoniatyön kehittämistä ja tiedottamista Suomessa. (Nokelainen 2011; 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.)  

 

 

2.6 Eettisyys osana ammattitaitoa 

 

Eettinen harkinta on olennainen osa diakoniatyöntekijän ammattitaitoa. Eettisen 

harkinnan tueksi julkaistiin 4.10.2001 Diakoniatyöntekijöiden Liitto ry:n hallituk-

sen hyväksymät diakoniatyöntekijöiden eettiset ohjeet. Ohjeet on rakennettu 

kristillisten arvojen, yleisiin ihmisoikeuksiin liittyvien sopimusten sekä diakonia-

työtä ohjaavien lakien ja säädösten pohjalta. (Diakoniatyöntekijöiden Liitto 

2001.) 

 

Diakoniatyöntekijöiden eettisyyteen kuuluvat myös vaitiolovelvollisuus, luotta-

mus työntekijän ja asiakkaan välillä, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja inhimilli-

syys. Eettisyyteen kuuluu myös se, että kohdataan asiakas tasa-arvoisena ih-

misenä. (Ruokola 2012; Pohjanen 2012.) 

 

Eettisissä ohjeissa sanotaan, että diakoniatyöntekijä toimii inhimillisen kärsi-

myksen vähentämiseksi sekä ihmisten elinolosuhteiden ja elämänlaadun paran-

tamiseksi. Työntekijän tulee kunnioittaa jokaista ihmistä Jumalan luomana. Dia-

koniatyöntekijä toimii aina luottamuksellisesti, totuudellisesti ja rehellisesti eikä 

auttamisellaan tavoittele muita päämääriä. Työntekijän tulee kunnioittaa ja puo-

lustaa jokaisen ihmisen oikeutta omaan uskontoon, mielipiteeseen ja kulttuuriin. 

Diakoniatyöntekijä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun puolustaen erityi-

sesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. Työntekijän tulee 

kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan sekä edistää yhteisöllisyyttä ja kunnioittaa 

työtovereidensa ammattitaitoa. Diakoniatyöntekijä sitoutuu kristilliseen uskoon, 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen, diakoniatyön perustehtä-

vään ja yhteisiin sopimuksiin. (Diakoniatyöntekijöiden Liitto 2001.) 
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Työn eettisiä ongelmia voivat olla esimerkiksi lastensuojeluasiat tai tieto rikok-

sesta tai rikoksen suunnittelusta. Työntekijä on vaitiolovelvollinen, mutta samal-

la hän on ilmoitusvelvollinen kyseisistä asioista. Asiakas voi alkaa pitää työnte-

kijää ystävänään, koska työtä tehdään aina persoonana, mutta työ on yleisim-

min yksipuolista avoimuutta ja vain tietyissä tilanteissa työntekijä puhuu itses-

tään asiakkaalle. Työntekijänä on hyvä pitää tietynlaista ”ammattihaarniskaa” ja 

asettaa selvät rajat asiakassuhteisiin. Se luo turvallisuuden tunteen niin asiak-

kaalle kuin työntekijällekin. (Ruokola 2012.) 
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3 MIKSI DIAKONIAKASVATUSTA 

 

Diakoniatyön perustehtäviin sisältyy opetus- ja kasvatustehtäviä. Opetus Juma-

lan rakkaudesta ja lähimmäisenrakkaudesta sekä kristillinen kasvatus tapahtu-

vat lähinnä lasten ja nuorten kanssa päiväkerhoissa, pyhäkouluissa ja rippikou-

luissa sekä muussa seurakuntatoiminnassa. Diakoniakasvatuksen aiheisiin kuu-

luvat kristilliset arvot, kristillinen ihmiskäsitys, diakoninen elämäntapa, diakonia-

toiminta käytännössä ja diakonian perusteet ja lähtökohdat, hädästä tiedottami-

nen sekä erilaisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvät kysymykset. Kasvatukses-

sa pohditaan mikä on lähimmäisyyttä ja mikä on eettisesti oikein. (Veikkola 

2002, 117, 290; Obafemi 2002 a, 252, 253.) 

 

Maria Obafemi määrittelee opinnäytetyössään diakoniakasvatuksen:  
Diakoniakasvatus on kutsumista, ohjaamista, innostamista, tuke-
mista ja rohkaisua eli kasvamaan saattamista kristittynä, seurakun-
nan jäsenenä ja diakoniatoimijana. Diakoniakasvatuksen lähtökoh-
tana on kirkko ja sen kristillinen opetus sekä päämääränä jumalan-
palvelusyhteydestä elävä ja ammentava diakoniaseurakunta. (Oba-
femi 2002 b). 

 

Diakoniakasvatuksen tavoitteisiin kuuluu diakoniaan kasvattaminen ja ohjaami-

nen ja jokaisen oman tehtävän löytäminen sekä diakonian toteuttaminen seura-

kunnassa ja sen ulkopuolella. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, kun seura-

kuntalaisille annetaan tietoa diakoniavastuusta, diakonian olemuksesta ja dia-

konian toteuttamisesta jokaisen omassa elämässä.  

 

Diakoniakasvatus on myös asennekasvatusta.  Sitä tarvitaan diakoniakasvatuk-

sessa, jotta ymmärrettäisiin ja toimittaisiin siten, että kaikki ovat vastuussa lä-

himmäisen hyvinvoinnista. Diakoniakasvatus on esimerkkinä olemista, palvele-

mista ja toimimista mallina. Diakoniatehtävät antavat mahdollisuuden vaikuttaa 

asenteisiin. Opetuksessa voidaan käyttää rooliharjoituksia, joissa rippikoululai-

nen ottaa esimerkiksi itselleen ja omalle asenteelleen vastakkaisen roolin. Täl-

löin tarjoutuu mahdollisuus oppia ymmärtämään erilaista asennetta, mikä puo-

lestaan vaikuttaa omaan asennoitumiseen. Toimintaympäristönä kasvatuksessa 

on koko seurakunta ja sen ympäristö ja toimitilat. (Obafemi 2002 a, 253; Pruuki 

& Tirri 2004, 46.)  



16 
 

4 RIPPIKOULU – MIKÄ SE ON? 

 

 

Luterilaisen uskonkäsityksen mukaan kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto 

Jumalan ja ihmisen välillä. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja 

lähetyskäsky (Matt. 28:18–20). Kaste tekee ihmisen osalliseksi kristillisestä us-

kosta ja Kristuksen kirkosta. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen. 

(Jolkkonen 2004, 10, 11.) 

 

Rippikoulu ja konfirmaatio saavat merkityksensä kasteen ja ehtoollisen sakra-

menteista. Rippikoulun tehtävä on tukea ja vahvistaa kasteen saanutta ihmistä 

hänen uskossaan. Rippikoulu on kasteopetusta, joka on alusta lähtien kuulunut 

kirkon perustehtäviin. (Jolkkonen 2004, 10, 11.) 

 

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää 
kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä 
uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kas-
teessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouk-
sessa ja seurakuntayhteydessä.  

 

Näin on kirjoitettu voimassa olevaan rippikoulusuunnitelmaan, joka on vuodelta 

2001. Sen nimi on Elämä - Usko - Rukous. Nimi tulee kolmen korin opista. Ka-

tekismus antaa sisällöllisen perusrakenteen rippikoululle ja katekismuksen mu-

kaan opetuksen keskeisiä aineksia ovat elämä, usko ja rukous. (Suomen evan-

kelis-luterilainen kirkko i.a.; Jolkkonen 2004, 20.) 

 

Rippikoulussa tarvitaan teologiaa ja kasvatusoppia. Kasvatukseen kuuluu käy-

tännön taitoja, vuorovaikutusta, johtamista, hyvää opetusta, järjestelykykyä ja 

kuuntelemisen taitoa. Nämä eivät yksin riitä, vaan rippikoulussa on oltava myös 

jokin sisältö. Silloin kyse on siis teologiasta eli rippikoulun tehtävänä on opettaa 

kristillistä uskoa. (Jolkkonen 2004, 18,19.)  
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4.1 Rippikoulun historia ja nykypäivä 

 

Keskiajalla kirkon kasvatustoiminta toteutui kodin opetuksena, jumalanpalve-

lusopetuksena ja rippiopetuksena. Rippi kehittyi niin, että ripin yhteyteen alettiin 

liittää opetusta. Pappi pystyi seuraamaan oppimista samalla kun ihminen kävi 

ripillä. Papin tehtäviin tuli ripin yhteydessä kuulustella Isä meidän -rukous ja us-

kontunnustus. Rippikoulun nimi perustuu näihin rippikuulusteluihin. (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 

 

Lutherin mukaan kastetta piti seurata opetus, jotta kastettava ymmärtäisi, minkä 

lahjan hän on kasteessa saanut. Opetuksen tarkoituksena oli paitsi auttaa ym-

märtämään kasteessa annettu pelastuksen lahja myös valmistaa seurakunnan 

jäseniä ehtoolliselle. Ehtoolliselle pääsivät vain ne, jotka olivat ymmärtäneet 

kristillisen uskon keskeiset kohdat, voidakseen ottaa vastaan ehtoollisen lahjan. 

Tämä varmistettiin uskontutkinnossa, johon kuuluivat ehtoolliselle ilmoittautumi-

nen, katekismuskuulustelu, rippi ja julkinen kuulustelu kirkon kuorissa. Erityises-

ti näin meneteltiin ensiehtoolliselle valmistuvien nuorten kanssa. Siten syntyi 

luterilainen rippikoulu ja sen päätöstilaisuus konfirmaatio. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko i.a.). 

 

Rippikoulu siis kehittyi ensi kertaa ehtoolliselle valmistuvien opetuksesta ja kuu-

lustelusta. Vanhemmat, lukkarit ja opettajat huolehtivat perus- ja alkuopetukses-

ta, jonka tavoitteena oli lukutaito ja katekismuksen tekstin hallinta. Papiston vas-

tuulla oli ensiehtoolliselle valmennus, joka tähtäsi tietojen soveltamiseen ja sy-

ventämiseen. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 

 

1740 Turun tuomiokapituli määräsi rippikoulun pakolliseksi kaikissa hiippakun-

nan seurakunnissa (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 

 

 

4.2 Rippikoulu nykypäivänä 

 

Rippikoulu kestää puoli vuotta ja sisältää 80 tuntia opetusta. Rippikoulu sisältää 

tavallisia oppitunteja. Oppituntien lisäksi rippikoulu voi sisältää erilaisia tapah-
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tumia, vierailuja ja retkiä.  Rippikouluja järjestetään monilla tavoilla päivärippi-

koulusta erilaisiin matkoihin. Kuitenkin valtaosa rippikouluista on leirimuotoisia. 

(Pesonen, Rissanen, Saho, Toivanen & Tuovinen 2001, 13–15.) 

 

Rippikoulu käydään yleisimmin nuorena, 14–15-vuotiaana, ja se on varsin suo-

sittu nuorten keskuudessa. Vuonna 2012 pidettiin 2301 rippikoulua. Rippikoulu-

laisten määrä oli vuonna 2012 51 905, heistä 15 vuotta täyttäviä 50 041, joka on 

83 % koko ikäluokasta. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 

 

 

4.3 Opetuksesta 

 

Rippikoulun tavoitteiden saavuttamiseksi opetetaan, mitä kristillinen usko on, 

kuka on Jumala ja mitä usko merkitsee käytännössä. Opetuksella on tärkeä 

merkitys, mutta sillä on myös rajoitteita. Opetuksen avulla luodaan puitteet Ju-

malan edessä hiljentymiseen ja vuorovaikutukseen Hänen kanssaan, mutta 

opetuksen avulla ei kuitenkaan voida päästä ihmisen uskon ytimeen. Uskon 

syntyminen edellyttää Jumalan omaa toimintaa. (Pruuki & Tirri 2004, 35.) 

 

Rippikoulussa tutustutaan Jumalaan. Hänestä voidaan saada tietoa Hänen it-

seilmoituksensa avulla. Opettaja ei voi siirtää tietoa suoraan oppilaan päähän, 

vaan tämän on itse rakennettava se. Oppimisen tulisi siis tapahtua olemassa 

olevien tosiasioiden varassa, jotka kuitenkin jättävät tilaa erilaisten oppijoiden 

todellisuuksille. Oppimisen kannalta tärkeää on se, miten opittua pystytään so-

veltamaan omassa elämässä.  Rippikoulussa opetus perustuu nuorten elämän-

tilanteista lähtevään ja elämykselliseen opetukseen. Tiedon jakamisen lisäksi 

rippikoulussa on hyvä mahdollisuus kokemusten kautta innostaa nuoria käytän-

nön lähimmäisenrakkauteen. Siksi diakonialla on merkittävä osuus rippikoulus-

sa. (Pruuki & Tirri 2004, 38–41; Paananen & Tuominen 2005, 142.) 

 

Rippikoulun käsikirjassa on esitetty seitsemän mielekkään oppimisen kriteeriä, 

jotka esitellään taulukossa 1. Kriteereitä ovat aktiivisuus, konstruktiivisuus, kol-

laboratiivisuus, intentinationaalisuus, kontekstuaalisuus, keskustelumuotoisuus 

ja vuorovaikutteisuus sekä reflektiivisyys. Jokainen näistä kriteereistä sisältää 
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menetelmiä, joilla saadaan mielekkäitä oppimiskokemuksia. Menetelmät pyrki-

vät mielekkääseen oppimiseen vuorovaikutuksen, mallioppimisen ja oman poh-

dinnan kautta. (Pruukki & Tirri 2004, 47–51.) 

 

             TAULUKKO 1. Mielekkään oppimisen kriteerit (Pruukki & Tirri 2004,  

47–51). 

Kriteeri Menetelmä 

Aktiivisuus 
Käsitellään aktiivisesti oppimisen 

kohdetta, jolloin pystytään saamaan 
kokemuksen kautta syvempää tie-

toa opetettavasta asiasta 

Konstruktiivisuus 
Keskustelun ja vuorovaikutuksen 
avulla rakennetaan uutta tietoa 

vanhan tiedon toistamisen sijasta 

Kollaboratiivisuus 
Opitaan mallioppimisen kautta toi-

silta ja tarjotaan toisille vertaistukea 
ja palautetta 

Intentionaalisuus 

Oppimiselle asetetaan tavoitteita, 
jotka pyritään saavuttamaan oh-
jaamalla ja suuntaamalla omaa 

toimintaa 

Kontekstuaalisuus Oppimistehtävät ovat todelliseen 
elämään perustuvia tapauksia 

Keskustelumuotoisuus 
ja vuorovaikutteisuus 

Rippikoululaiset muodostavat op-
pimisyhteisöjä, joissa hyödynne-

tään muiden ajatuksia ja näkemyk-
siä 

Reflektiivisyys Tarkastellaan omaa oppimista ja 
johtopäätöksiä 

 

 

Ihminen oppii parhaiten, jos asiat ovat mielekkäitä hänen todellisuutensa kan-

nalta. Mielekäs oppiminen on ajattelun, tuntemisen ja toiminnan yhteistoimintaa, 

jossa opiskelija on sitoutunut oppimiseen ja ottaa itse vastuun siitä. Mielekäs 

oppiminen rippikoulussa edellyttää, että rippikoululaisella on aikaisempaa tietoa 

asioista, joihin hän yhdistää uutta tietoa mielekkäällä tavalla. Toiseksi tarvitaan 

oppimateriaaleja, jotka sisältävät olennaiset käsitteet ja lähtökohdat. Kolmante-

na tarvitaan oikealaista asennoitumista ja aktiivisuutta. (Pruukki & Tirri 2004, 

47–51.) 
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Rippikoulu on tarkoitettu kaikille. Ajatus pohjautuu Raamatun näkemykseen jo-

kaisen ihmisen pyhyydestä ja ainutlaatuisuudesta. Koska jokainen meistä on 

luotu Jumalan kuvaksi ja jokaisella meillä on erilaiset kyvyt ja lahjat, erilainen 

ihminen ei ole virheellinen Jumalan kuva, vaan Jumala on tarkoittanut kunkin 

sellaiseksi kuin hän on. Jokaisella on jotain annettavaa myös seurakunnassa. 

Siksi tätä monenlaisuutta on kaikkien tuettava yhdessä seurakuntana, kirkkona 

ja kristittyinä. Jokainen ihminen oppii, mutta kaikki eivät opi samalla tavalla tai 

samaan tahtiin. Tämän vuoksi opettaminen on rippikoulussa haastavaa. Eri ais-

tien kautta saatava opetus on välttämätöntä, sillä aivot työskentelevät parhaiten 

silloin, kun uutta tietoa saadaan mahdollisimman monen aistin kautta. On tärke-

ää, että rippikoulussa arvostetaan kaikkea siellä tapahtuvaa kuten ruokailua, 

vapaa-aikaa tai iltaohjelmia. Ne ovat yhtä oleellinen osa opetusta kuin oppitun-

nit tai hartaudet. (Kuusi & Porkka 2006, 115–120.) 
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5 AUTAN, PALVELEN, RAKASTAN – JAA MÄÄ VAI? 

 

 

Olen töissä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä nuorisotyönohjaajana. 

Opinnäytetyön aihe valikoitui, kun kävin keskustelemassa työstäni omien esi-

miesteni kanssa. Keskustelimme syksyllä 2012 siitä, mikä nuorisotyössä Tam-

pereella tarvitsee kehittämistä, kun mukaan otetaan diakoninen näkökulma.  

 

Ensiksi pohdin oppituntimateriaalin rakennetta ja sisältöä. Pohdinnan jälkeen 

päädyin sekä teoreettiseen että toiminnalliseen kokonaisuuteen. Halusin, että 

oppituntimateriaaleista jää rippikoululaisille eräänlainen muisto, johon he voivat 

palata myöhemmin elämässään. Produktion suunnittelu lähti liikkeelle työn ta-

voitteiden hahmottamisesta ja täsmentämisestä, jotta työstä tulisi laadullisesti ja 

määrällisesti järkevä, käyttökelpoinen kokonaisuus. Kirjalliseen raporttiin valitsin 

produktion pohjalta käsiteltäviksi asioiksi diakonian, diakoniakasvatuksen ja rip-

pikoulun. Ne antavat hyvän pohjan soveltaa tietoa käytäntöön ja luoda mahdol-

lisesti uusia menetelmiä rippikouluopetukseen. 

 

Ennen produktion tekemistä tutustuin kirjallisuuteen diakoniasta. Hain tietoa 

diakoniakasvatuksesta ja diakoniatyöstä. Menetelmät rippikouluopetuksessa 

ovat jo työstäni tuttuja ja siksi valitsin hyväksi havaitut opetustavat. Oppituntima-

teriaalia tehdessäni käytin lähdemateriaalina rippikoulun oppikirjoja sekä asian-

tuntijoiden apua, jota sain rippikoulupastori Jari Pulkkiselta sekä diakonissa Vir-

pi Pohjaselta. Lisäksi sain apua nuorilta, jotka ovat käyneet rippikoulun ja on 

mukana seurakunnan toiminnassa. Sain nuorilta paljon tietoa siitä, miten asioita 

diakoniasta on opetettu ja miten he haluaisivat, että asioita diakoniasta käsitel-

lään. 

 

Oppitunnin ja diakoniarastien sisällöiksi valitsin diakonian lähtökohdat, perus-

teet ja menetelmät, Jeesuksen vertauksen Laupiaasta samarialaisesta, erilai-

suuden, vastuunoton ja sen mitä jokainen voi tehdä.  Näillä teemoilla diakonias-

ta saa kattavan, monipuolisen ja elämänläheisen käsityksen. Nuoret oppivat 

helpoimmin tekemällä ja kokemalla itse. Siksi myös teoreettisempi oppitunti si-
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sältää toiminnallisia osuuksia. Toiminnallisuudessa korostetaan yhdessä teke-

mistä, mutta niissä tarvitaan myös omaa pohdintaa.  

 

Teoriapainotteisessa osuudessa käydään läpi hiukan diakonian historiaa ja ke-

hitystä, mitä diakonia on, miksi ja miten sitä tehdään ja ketkä sitä tekevät. Li-

säksi käydään lävitse kansainvälistä diakoniaa, diakonian yhteisiä palveluja ja 

pohditaan mitä jokainen voi tehdä. Oppitunnilla käydään läpi myös Jeesuksen 

esimerkkejä siitä, miten ihmisiä tulisi auttaa, korostamaan diakonian teologisia 

perusteita. 

 

Opinnäytetyön nimi ”Autan, palvelen, rakastan - jaa mää vai?” tulee siitä, että 

rippikoulussa diakoniakasvatuksen tulisi kohdata nuoren oma elämä, koska dia-

konia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. Diakoniset teot ovat arkisia, jokai-

sen elämän ulottuvilla olevia, jokaiselle kuuluvia valintoja ja tilanteita eivätkä 

jotakin erityistä, hienoa koko maailmaa syleilevää ja pelastavaa toimintaa. Mitä 

minä siis voisin tehdä?  

 

Produktion pääsisällöksi muotoutuivat auttaminen, palveleminen, rakastaminen 

ja mitä jokaisen pitäisi tehdä. Auttaminen, palveleminen ja rakastaminen ovat 

diakoniaa parhaimmillaan. Sen vuoksi on tärkeää, että rippikoululainen ymmär-

tää ja pohtii arkipäivän diakoniaa omakohtaisesti. 

 

Oppituntimateriaali ja diakoniarastit olivat valmiita keväällä 2013. Ne koekäytet-

tiin Messukylän seurakunnan rippileireillä kesällä 2013. Esittelin produktioni 

työntekijöille keväällä, jotta he pystyisivät käyttämään materiaalia kesän rippi-

kouluissa. Työntekijät antoivat suullisen palautteen puhelimitse materiaalin käy-

tön jälkeen kesällä 2013. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on vienyt aikaa, ja sen löytäminen perheen, työn, 

opiskelun ja muun elämän keskellä oli ongelmallista. Rajallinen aikataulu vaati 

ja opetti tehokasta työntekoa ja produktion hallintaa. 

 

Opinnäytetyö muodostuu sekä oppituntimateriaalista että siihen liittyvästä kirjal-

lisesta raportista. Oppituntimateriaali julkaistaan keväällä 2014 Tampereen seu-
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rakuntien Internet-sivuilla, josta sitä on mahdollista käyttää kenen tahansa, joka 

pitää diakoniaoppitunnin rippikoulussa. Sähköisessä muodossa olevasta työstä 

on helppo tulostaa tarvittava materiaali omaan käyttöön.  

 

Diakoniatyöhön kuuluu monta erilaista asiaa, joita olisi hyvä opettaa rippikou-

lussa. Diakonian perusteet opetetaan rippikoulussa diakoniaan tarkoitetulla op-

pitunnilla, mutta diakoninen kasvatus näkyy muissakin yhteyksissä rippikoulus-

sa. Tämä siksi, että uuden rippikoulusuunnitelman mukaan diakoniakasvatuk-

sen tulee olla mukana kaikessa rippikouluopetuksessa. (Rippikoulusuunnitelma 

2001.) 

 

Oppituntimateriaalia voi hyödyntää rippikouluopetuksen lisäksi muussakin kir-

kon nuorisotyössä. Vaikka opinnäytetyö on uskonnollinen oppituntimateriaali, 

sitä pystyy soveltamaan myös muualla tehtävässä nuorisotyössä ja järjestötoi-

minnassa. Diakoniarasteja voi käyttää myös erilaisissa elämänhallinta-, ihmis-

suhde- ja lähimmäispalvelukoulutuksissa. 

 

 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää diakoniakasvatusta ja diakonian opettamista 

rippikoulussa, jotta jokainen tamperelainen rippikoululainen saisi tasavertaista 

opetusta aiheesta. Oppituntimateriaalin tarkoitus ja tavoitteet nousivat esille rip-

pikoulupastori Jari Pulkkiselta, rippikoulusuunnitelmasta 2001 ja rippikouluop-

paasta. Tavoitteena oli, että nuoret pohtivat omia arvojaan ja asenteitaan sekä 

miettivät, miten itse voivat toteuttaa diakoniaa elämäntilanteessaan. Oppitunti-

materiaalissa yhdistyvä tieto, tekeminen ja omien asenteiden ja arvojen pohti-

minen, auttaa jokaista rippikoululaista oppimaan eri aistien avulla diakonian 

merkityksen. (Pulkkinen 2012; Rippikoulusuunnitelma 2001 & Pesonen, Marja; 

Rissanen, Antero; Saho, Maarit; Toivanen, Marja-Leena & Tuovinen Ulla (toim.) 

2001.) 

 

Oppituntimateriaaliin kuuluu teoreettisempi 1,5 tunnin oppitunti tai vaihtoehtoi-

sesti diakoniarastit. Virpi Pohjasen kanssa yhdessä pohdittiin oppitunnin sisäl-
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töä. Pohdintojen jälkeen kokosin materiaalista oppituntikokonaisuuden ja val-

mistin rippikoululaisille annettavan monistepohjan. Diakoniarastit on suunniteltu 

yhdessä rippikoulun käyneiden nuorten kanssa, jotta rastien teemat liittyvät 

varmasti nykynuorten elämään. Kun pohditaan näiden käyttöä, diakoniarastit 

ovat sovellettavissa myös muun organisaation kuin kirkon tekemään opetustyö-

hön. Diakoniarasteilla nuori saa elämyksellisten menetelmien kautta kokemusta 

siitä, millaista on olla auttajana ja autettavana. Rastien teemoja ovat työttömyys, 

vanhuus, ensiapu, erilaisuus, yksinäisyys, vastuunotto ja rukous. Nämä teemat 

on suunniteltu nuoren oman elämän miettimällä mihin tilanteisiin nuori voisi jou-

tua elämänsä aikana. 

 

 

5.2 Materiaalista saatu palaute 

 

Oppituntimateriaali oli koekäytössä Messukylän seurakunnan rippileireillä kesäl-

lä 2013. Keväällä 2013 ohjeistin materiaalin käytössä rippikoulujen työntekijöitä, 

joita oli 18 ja pyysin heiltä palautteen materiaalista heti käytön jälkeen puheli-

mitse. Jokainen työntekijä sai itse valita pitääkö leirillä vain teoreettisemman 

oppitunnin vai ottaako mukaan myös diakoniarastit. Ajankäytön vuoksi vain pari 

leiriä käytti diakoniarasteja, mutta palaute niistä oli positiivista, kuten oli myös 

oppituntimateriaalista. Palautteissa oli myös kehitysehdotuksia, joita olen tar-

kastellut ja niiden perusteella tehnyt korjauksia oppimateriaaliin. 

 

Palautteen mukaan oppituntimateriaali oli hyvin tehty ja jäsennelty. Sitä on 

helppo käyttää, vaikka ei olisi aikaisemmin opettanut diakoniaa rippikoulussa. 

Positiivista palautetta sain myös oppitunnin toiminnallisista osista ja erityisesti 

niiden purkuun tarkoitetuista kysymyksistä. Toiminnalliset osiot ovat paljon käy-

tettyjä, mutta ne ovat yleensä jääneet vähän irrallisiksi. Kysymysten ansiosta 

niin ei enää ollut. Diakoniarasteista sain kiitosta siitä, että ne liittyvät konkreetti-

sesti nuorten elämään. Kritiikkinä oli rasteilla tulleiden ajatuksien purkaminen, 

joten kehitin siihen muutaman apukysymyksen. Apukysymykset olivat käytössä 

jo kesän viimeisillä rippileireillä ja ne saivat kiitosta. 
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Palaute, jota sain, oli hyvää ja antoi minulle itselleni pohdittavaa. Tavoitteet, 

jotka asetin opinnäytetyölle, tulivat saavutettua. Valmistin monipuolisen, laaja-

alaisen ja helppokäyttöisen opetusmateriaalin, jota työntekijät voivat jatkossa 

rippikoulujen opetuksessa hyödyntää. 
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6 OPINNÄYTETYÖN AMMATILLINEN NÄKÖKULMA 

 

 

Kristillisen kasvatuksen teologinen perusta ja lähtökohta löytyvät kaste- ja lähe-

tyskäskystä (Matt. 28:16–20). Jeesus opetti ihmisille esimerkillään ja sanoillaan 

kristillistä, diakonista elämäntapaa ja käski antamassaan lähetyskäskyssä opet-

tamaan kastettavia noudattamaan käskyjä. Opinnäytetyöni täydentää jo ole-

massa olevia opetus- ja kasvatusmateriaaleja kirkon kristillisen kasvatuksen ja 

opetuksen ja diakoniakasvatuksen kentässä. 

 

Kasvatus on ollut alusta lähtien osa kirkon olemusta. Aluksi se oli kasteopetus-

ta, mutta nykyään se on laajemminkin kasvattamista elämään. Seurakunta-

diakonian tehtävänä on ohjata seurakuntalaisia, myös lapsia ja nuoria, kristilli-

seen palvelutyöhön.  

Nuorisotyön ja diakoniatyön on toimittava käsi kädessä. Niin kauan 
kuin nuoremme ovat palvelevia nuoria, on kummallakin tulevaisuus. 
Ohjeemme olkoon: ei nuorisotyötä ilman diakoniaa eikä diakoniaa 
ilman nuorisotyötä. (Obafemi 2002 a, 252.) 

 

Nykyään lähes kaikissa avoinna olleissa diakonian viroissa edellytetään valmi-

utta osallistua rippikoulutyöhön. Diakonialla ja diakonian viranhaltijoilla on sel-

laista tietotaitoa, joka on arvokas tuki rippikoulutyöskentelyyn. Rippikoulu kuuluu 

seurakunnan yhteisen vastuun piiriin, jossa ovat mukana kaikki työalat ja työn-

tekijäryhmät. 

 

Teologisista lähtökohdista katsottuna kirkon tehtävänä on saada ihminen kuu-

lemaan Jumalan puhe ja toimimaan Hänen tahtonsa ja käskyjensä mukaan. 

Kristillisellä kasvatuksella pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen kasvuun kirkon 

jäsenenä ja kristittynä yksilönä. Kasvatuksen tavoitteena on, että ihminen ym-

märtäisi ja omaksuisi arvokkaina pidetyt mahdollisuudet, tiedot ja taidot. Kasva-

tus on tavoitteellista ja käytännöllistä toimintaa, jolla luodaan suotuisia kasvu- ja 

kehittymismahdollisuuksia. Diakoniakasvatuksen ja muun kristillisen kasvatuk-

sen välille ei voi tehdä eroa. Molemmilla on päämääränä saattaa ihminen osaksi 

Kristuksen kirkkoa, toteuttamaan kirkon tehtävää. Kristillinen kasvatus kosket-
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taa laajasti koko seurakuntaa, ei vain lapsi- ja nuorisotyötä. (Obafemi 2002 a, 

250, 255.) 

 

Diakoniakasvatuksen tavoitteena on saada seurakuntalaiset tietoisiksi dia-

koniavastuustaan, koska diakonia koskee jokaista seurakuntalaista. Tämä on 

määritelty vuoden 1964 kirkkolaissa.  

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tar-
koituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen 
erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.   

 

Tarkoituksena on siis innostaa ihmisiä toteuttamaan diakoniaa omassa elämäs-

sään. Tavoitteena on myös opettaa ihmisille diakonian olemusta ja toimintata-

poja.  

Kasvatus lähimmäisenä elämiseen sekä lähiympäristössä että kan-
sallisella ja maailmanlaajalla tasolla on aloitettava jo lapsena ja 
nuorena, mutta siihen tarvitaan jatkuvaa opastusta.  

(Kansanaho & Hissa 1972, 194-195; KJ 4, ’3 1993.) 
 

Kirkon virkaan valitulle henkilölle on annettu merkittävä tehtävä. Se on seura-

kuntalaisten innostaminen diakoniaan. Sen vuoksi diakoniakasvatuksen tulisi 

olla luonnollinen osa kirkon kasvatustehtävää. Kirkon missio on Kristuksen läs-

näolon ilmentyminen kirkossa lähimmäisen rakkautena ja palveluna eli dia-

koniana. Tämä päämäärä edellyttää, että diakoniakasvatusta järjestetään ja 

opetetaan kaikille. Nuorille seurakuntalaisille annetaan mahdollisuuksia toteut-

taa kutsumustaan diakoniavastuunkantajana. Tulevaisuudessa diakoniakasva-

tus ja osallistuminen rippikoulutyöhön ovat merkittävässä osassa kirkon viran-

haltijan työtä. (Obafemi 2002 a, 255; Obafemi 2002 b.) 
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7 POHDINTA 

 

 

Produktio oli onnistunut valinta opinnäytetyöksi. Produktiona oli oppituntimateri-

aali diakoniasta rippikouluun. Sitä oli mukavaa ja mielekästä tehdä. Prosessi 

kesti kauan, mutta aiheen kiinnostavuus innosti hakemaan ja luomaan uutta 

materiaalia. Rippikoulupastorin ja diakonissan kanssa työskentely antoi tukea ja 

rohkaisua ajatuksille, jotka kypsyivät ja hioutuivat valmiiksi ideoiksi yhdessä 

nuorten kanssa keskustellen ja pohtien. 

 

Tavoitteeni oli, että materiaali herättää nuorissa oppimisen iloa, suvaitsevaisuut-

ta, vastuullisuutta ja lähimmäisenrakkautta. Toiminnallisten tehtävien laatimi-

sessa mietin tarkasti mitä ja miten tehdään ja minkälaiset asiat ovat nykynuoren 

elämää. Valitsin rasteille tavallisia, arkipäiväisiä tilanteita. Ne antoivat konkreet-

tista pohdittavaa nuorille. Toivon, että materiaali auttaisi siinä, että rippikoululai-

sille ei jäisi diakoniatyöstä kuvaa jostain sellaisesta asiasta, mikä ei kuulu heille, 

vaan diakonian pitäisi olla jokaisen arkipäivää kaikissa toiminnoissa. 

 

Työskentelyn aikana oppimani asiat diakoniasta ja diakoniakasvatuksesta sy-

ventyivät. Opinnäytetyön prosessin aikana huomasin, että pystyn luomaan uu-

sia materiaaleja ja menetelmiä. Tästä on hyötyä nykyisessä ja tulevassa työs-

säni. Prosessi kehitti tutkivaa työotetta ja sosiaalieettistä näkökulmaa. Opinnäy-

tetyöprosessi vahvisti ja rohkaisi luomaan ja kokeilemaan uudenlaisia työtapoja 

ja kyseenalaistamaan vanhoja käytäntöjä. 

 

Diakonian näkökulman tulisi kulkea mukana läpi rippikoulun. Se ei ole vain yk-

sittäinen oppitunti, vaan kasvatusta lähimmäisenrakkauteen. Kulkeehan Juma-

lakin meidän kanssamme läpi rippikoulun eikä vain yksittäisellä oppitunnilla. 

Jokaisella rippikoululla ei ole mahdollisuutta saada diakoniatyöntekijän käyntiä 

oppitunnille. siksi on tärkeää, että muidenkin työalojen työntekijät pystyvät an-

tamaan tietoa diakoniasta ja kasvattamaan rippikoululaisia diakoniseen elämän-

tapaan. Jo rippikoulun alkujaksoilla tulisi näyttää rippikoululaisille kuinka help-

poa on auttaa. Koko rippikouluryhmä voisi esimerkiksi kerätä yhteisvastuukerä-

ystä tai mennä vanhainkotiin ilahduttamaan vanhuksia.  
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OPPITUNTIMATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE 

 

Oppituntimateriaali on valmistettu opinnäytetyönä Diakonia-ammattikoulun Po-

rin toimipisteessä. Materiaali kokoamisessa olen käyttänyt asiantuntijoiden rip-

pikoulupastori Jari Pulkkisen ja diakonissa Virpi Pohjasen apua sekä erilaisia 

rippikoulun oppikirjojen opettajien kirjoja. Vaikka diakoniasta onkin valmistettu 

oppituntimateriaali, tulisi diakoniatyön näkyä rippikoulussa koko ajan alkujak-

sosta konfirmaatioon. Alkujaksolla rippikouluryhmän kanssa voi käydä esimer-

kiksi keräämässä yhteisvastuukeräyksessä tai käydä ilahduttamassa vanhuksia 

vanhainkodissa. Diakoniasta tulisi painottaa rippikoululaiselle, mitä diakonista 

hän voi tehdä omassa elämässään ihan joka päivä. Esimerkiksi kaverin autta-

minen, kaikenlainen hyvä kohtelu, kiitos, tervehtiminen ja niin edelleen on dia-

koniaa. 

 

Oppituntimateriaalissa yhdistyvät tieto, tekeminen ja omien asenteiden pohtimi-

nen. Oppituntimateriaali koostuu oppituntiaineistosta ja diakoniarasteista. Mate-

riaalia voi käyttää kokonaisuutena tai vain osia kunkin rippikoulun tarpeen ja 

aikataulun mukaan.  

 

Oppitunnin ja diakoniarastien läpikäytäviä asioita ovat diakonian lähtökohdat, 

perusteet ja menetelmät, Jeesuksen vertaus Laupiaasta samarialaisesta, erilai-

suus, vastuunotto ja mitä minä voin tehdä.  Näillä asioilla diakoniasta saa katta-

van, monipuolisen ja elämänläheisen käsityksen.  

 

Teoriapainotteisessa osuudessa käydään lävitse hiukan diakonian historiaa ja 

kehitystä, mitä diakonia on, miksi ja miten sitä tehdään ja ketkä sitä tekevät. 

Lisäksi käydään lävitse kansainvälistä diakoniaa, diakonian yhteisiä palveluja ja 

pohditaan mitä minä voin tehdä. Oppitunnilla käydään läpi myös Jeesuksen 

esimerkkejä Raamatusta, miten ihmisiä tulisi auttaa, korostamaan diakonian 

teologisia perusteita. Kannattaa käydä oppituntimateriaali läpi ennen opetusta ja 

varmistaa, että itse tiedät mitä mikäkin asia tarkoittaa. 
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Materiaalissa on tehtävämoniste kopioitavaksi rippikoululaisille. Diakoniarasteil-

la koetaan pienissä ryhmissä toisten asemaan asettumista ja heidän auttamis-

taan. Rasteja on viisi: köyhyys, vanhuus, ensiapu, erilaisuus ja vastuunotto. 

Rippikoululaiset kiertävät pienryhmissä rastiradan, jossa isoset toimivat erilai-

sissa rooleissa. Jokaisella rastilla on toimintaohjeet ja tarvittava rekvisiitta. Ai-

kaa kullakin rastilla kuluu noin 15 minuuttia. Materiaaliin kannattaa tutustua etu-

käteen ja suunnitella rastien toteutusta omien resurssien ja mahdollisuuksien 

mukaan. Isoset tulee perehdyttää tehtäviin huolellisesti, jotta he voivat antaa 

selkeät ohjeet ryhmille rasteilla. 

 

Oppituntimateriaalin on tarkoitus herättää nuorissa halun auttaa. Nuoret joutu-

vat pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan sekä miettimään, miten itse voivat 

toteuttaa diakoniaa omassa elämässään.  

 

Oppimisen iloa ja siunausta rippikouluunne! 

 

Iro Kautonen 
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OPPITUNTI DIAKONIASTA 

 

Jokainen kirjoittaa, tekee lehtikollaasin tai piirtää paperille mitä tietää diakonias-

ta. Paperit käydään läpi oppitunnin päätteeksi. 

 

Jokaisella on oikeus elämään Jumalan muovaamana yksilönä. Kukaan ei ole 

toistaan huonompi tai täysin arvoton. 

 

Pelkäämme toinen toistamme, mutta emme voi tulla toimeen ilman toisiamme. 

 

Jumala pitää meistä huolta  Tämä synnyttää meissä rakkautta lähim-

mäisiämme kohtaan. 

 

Jeesus antoi esimerkkejä eri vertauksissaan ja puheissaan siitä miten meidän 

tulisi auttaa 

• Laupias Samarialainen (Luuk. 10:30-37) 

• Kultainen sääntö (Luuk 6:31) 

• Jeesuksen puhe viinipuusta (Joh. 15:1-12) 

• Rakkauden kaksoiskäsky (Luuk. 10:27) 

• Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä (1 Joh. 4:19) 

• Palvelkaa Herraa ilolla (Ps. 100:2) 

 

Tehdään viiden hengen ryhmissä näytelmät Laupiaasta Samarialaisesta. Jokai-

selle ryhmälle annettaan teema, miten kohtaus tulee näytellä. Teemoja voivat 

olla perinteinen, ooppera, draama, komedia, nykypäivä jne. niitä voi keksiä itse 

lisää. Jokaiselle ryhmälle annetaan n. 10 minuuttia aikaa valmistaa näytelmä, 

jonka jälkeen ne esitetään muille ryhmille. Puretaan näytelmät kysymyksien 

avulla: 

• Miltä tuntui tehdä näytelmää? 

• Miltä tuntui olla juuri siinä roolissa, mikä sinulle valittiin? 

• Kuka sinä olisit näistä henkilöistä nykypäivän vastaavissa tilanteissa? 

• Miltä tuntuu saada apua? 

• Miltä tuntuu antaa apua? 
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Näihin kysymyksiin ei ole oikeita vastauksia 

(Pohjanen 20212.) 

 

DIAKONIAN KEHITYS 

 

Alkuseurakunnassa (Apt. 6:1-7) todettiin, että tarvitaan palvelun virkaa. Sitä tar-

vittiin, jotta voitiin huolehtia köyhistä, sairaista, kodittomista, yksinäisistä, orvois-

ta, vammaisista ja vangeista. 

 

Kirkko on ollut aloittamassa lähes kaikkia palveluja, jotka ovat nykyään yhteis-

kunnan hoidossa esimerkiksi koulut, sairaanhoito, kehitysvammahuolto ja van-

hustenhuolto. Myös palokunta on kirkon alulle laittama palvelu.         Kirkko on 

luopunut eri tehtävistä sitä mukaan, kun yhteiskunta on ollut valmis vastaanot-

tamaan ja hoitamaan eri palveluja. 

 

Kirkon tehtävänä onkin olla uranuurtaja ja etsiä aina uusia työaloja ja ryhmiä, 

joiden parissa tehdään työtä. Diakoniatyön tulee auttaa siellä, missä hätä on 

suurin ja missä ei muuten kylliksi auteta. 

 

Diakonia on ihmisten auttamista kokonaisuutena: Kristillisestä rakkaudesta joh-

tuvaa hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista avun antamista hädänalai-

sille. 

 

Kirkkolain mukaan jokaisen seurakuntalaisen tulee harjoittaa diakoniatyötä. 

 

Köyhät ja rikkaat roolileikki: Rippikoululaiset jaetaan kahteen ryhmään. Jos pi-

dät oppitunnin luokkahuoneessa, toinen ryhmä menee istumaan tuoleille ja toi-

nen ryhmä menee istumaan lattialle. Tuoleilla istuvalle ryhmälle annetaan kark-

kipusseja, jotka he jakavat keskenään ja lattialla istuville annetaan näkkileipää, 

jotka he jakavat keskenään. Ohjeena muuten annetaan: Voitte tehdä mitä halu-

atte eväillä. Harjoitus kestää n. 5 minuuttia. Sen ei ole väliä, vaikka rikkaat an-

taisivat omistaan köyhille. Senkään ei ole väliä, vaikka köyhät varastaisivat rik-

kailta. Eli ryhmät saavat toimia niin kuin itse parhaaksi näkevät. Leikin purku 

tapahtuu taas kysymyksin 
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• Miltä tuntui olla rikas? 

• Miltä tuntui olla köyhä? 

• Mikä oli vaikeinta köyhänä olemisessa? 

• Miltä tuntui olla rikas, kun köyhät olivat vieressä? 

• Mitä opit köyhänä/rikkaana olemisesta? 

• Miksi toimitte niin kuin toimitte? 

• Miten olisitte voineet toimia? 

• Pitäisikö länsimaiden jakaa enemmän hyvinvoinnista köyhille maille? 

• Miten minä toimin omassa elämässäni? 

 

Näihin kysymyksiin ei ole oikeita vastauksia. 

Leikin jälkeen kannattaa antaa karkkia myös köyhien ryhmässä olleille. 

(Pohjanen 2012.) 

 

Seurakunnan diakoniatyö liittyy osana alueelliseen, valtakunnalliseen ja kan-

sainväliseen diakoniaan. 

 

DIAKONIATYÖ KOTISEURAKUNNASSANI 

 

Diakoniatyön johtaja on kirkkoherra, kuten hän on myös muiden työmuotojen 

johtaja. (Kerro, kuka teidän seurakunnassa on kirkkoherra.) 

 

Seurakunnassa on usein myös diakoniasta vastaava teologi eli pappi (Kerro, 

kuka on diakoniasta vastaava pappi teidän seurakunnassa.) 

 

Diakoniatyön johtavatyöntekijä (Kerro, kuka teidän seurakunnassa on johtava-

työntekijä.) 

 

Diakonissat (sairaanhoitajan koulutus) ja diakonit (Sosionomin koulutus). (Ker-

ro, heidän nimensä ja ammattinimikkeensä.) 

 

         Kirkkoneuvoston ja diakoniajohtokunnan alaisia. 
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DIAKONIATYÖN TYÖMUOTOJA 

 

Yksilökohtainen diakoniatyö 

Kohteena ovat mm. vanhukset, pitkäaikaissairaat, invalidit, alkoholistit, näkö- ja 

kuulovammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveyspotilaat, työttömät jne. 

 

Työ on nykyään yhä enemmän henkistä ja hengellistä huoltoa ja aineellisen 

avun antamista. 

 

Yhteiskunta hoitaa melko hyvin ihmisten aineelliset ja ruumiilliset tarpeet esi-

merkiksi sairaanhoito, kotipalvelut, toimeentulotuki jne. 

 

          Yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa on tärkeää ja vält-

tämätöntä, jotta voitaisiin antaa kokonaisvaltaista, tarpeista lähtevää hoitoa ja 

huolenpitoa.  

Työtä tehdään vastaanotoilla ja kotikäynneillä. 

 

        Työ on lähimmäisenä olemista, kuuntelemista, keskustelemista ja avunan-

toa. Työhön kuuluu myös ihmisten auttamista uskon kysymyksissä ja uskon 

kasvussa. 

 

        Erilaisissa elämäntilanteissa lähellä olemista ja tuen antamista 

 

Diakoniatyöntekijä on vaitiolovelvollinen ja hänen kanssaan voidaan pohtia yh-

dessä kuinka elämässä pääsee eteenpäin. 

 

Muu diakoniatyö 

Erilaiset kerhot ja tapahtumat esimerkiksi iltapäiväkerhot, eläkeläisten palvelu-

päivät, kotiseurat vanhusten tukena, vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa, 

kirkkopyhät vanhuksille ja vammaisille, myyjäiset, kirpputorit, raamattupiirit, lä-

himmäispalvelu ja diakoniapäivät 

 

Diakoniatyöhön kuuluu myös erityisnuorisotyö, päihdeongelmaisten keskuudes-

sa tehtävä työ, perhetyö, diakoniakasvatus jne. 
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Diakonian yhteisiä palveluja ovat mm. Diakoniakeskus, Avoin kirkko, Palveleva 

puhelin, perheasiain neuvottelukeskus, Messi ohjaus - ja toimintakeskus nuorille 

ja nuorille lapsiperheille, Mummon kammari, Musta Lammas, Suurella Sydämel-

lä ja RuokaNysse.  

 

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 

 

Kirkkolaki velvoittaa diakoniaa muistamaan ja auttamaan myös kaukaisissa 

maissa olevia hädänalaisia lähimmäisiä. 

 

Erilaisia mahdollisuuksia auttaa: Yhteisvastuukeräys, vastuuviikon järjestämi-

nen, kirkon ulkomaanapu ja lähetysjärjestöt. 

 

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta noin puolet menee kirkon ulkomaanavun kautta 

sinne missä sitä tarvitaan. Toisella puolella autetaan hädänalaisia Suomessa. 

Rahalla annetaan ruokaa, vaatteita ja lääkkeitä, mutta sillä perustetaan myös 

kouluja, ammattikouluja, työpaikkoja ja asuntoja.        tiedon ja taidon lisäämi-

nen.  

 

Pohditaan kysymystä: Mitä minä voin tehdä? 

 

Otetaan esille paperit, jotka tehtiin tunnin aluksi kirjoittamalla, lehtikollaasilla tai 

piirtämällä. Käydään läpi esittelemällä toisille, mitä papereissa on. Tämän jäl-

keen annetaan 5 minuuttia aikaa täydentää paperia tunnilla oppimilla asioilla, 

jonka jälkeen katsotaan kuinka paperi on muuttunut. 

 

Tunnin lopuksi lue Anni Korpelan runo: Anna minulle kätesi 

Anna minulle kätesi. 

Mennään yhdessä tämä viluinen matka. 

Nojaa olkapäähäni 

niin tuen sinua. 

Näen, ihosi uupumuksesta sinertävän, 

jalkasi horjuvat. 

Silmäsi harhoista sokeutumaisillaan. 
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 Tulen lähteeltä 

 josta join virvoittuakseni. 

 Jaksan kyllä. 

Ratsuni odottaa meitä. 

Öljyt ja viinit leileissä 

haavojasi varten. 

Katso, majatalon ikkunoista tuikkivat valot. 

Siellä on valmista sinua varten. 

Anna minulle kätesi. 

Mennään yhdessä tämä pimeä tie. 

(Pohjanen 2012.) 

 

Lopuksi lauletaan Kuljeta ja johda. 
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Asia kuin asia  

helpottuu, kun saa 

lämpöä osakseen. 

DIAKONIA 

= Kristillistä palvelua 

♥ Jumala pitää meistä huolta  

      Jumalan rakkaus synnyttää 

      meissä rakkautta lähimmäisiämme 

      kohtaan 

♥ Jeesuksen esimerkki - Raamatun vertaukset 

____________________________ 

______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

♥ Diakonian kehitys: 

♦ Alkuseurakunnassa palvelunvirka __________________ 

♦ Kirkko on aloittanut useita palveluita, joita nyt hoitaa 

yhteiskunta _________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

♦ Diakoniatyö etsii uusia työaloja - ”uranuurtajia” 

♥ Diakoniatyön tulee auttaa siellä, missä hätä on suurin ja missä 

ei muuten kylliksi auteta 

♦ Diakonia on ihmisen auttamista kokonaisuutena: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

♦ Kirkkolaki velvoittaa meitä jokaista tekemään diakoniaa 

♥ Diakoniatyöntekijät kotiseurakunnassani: __________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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♥ Diakoniatyön kohteena ovat: ____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

♥ Diakoniatyön muotoja: _________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

♥ Diakonian yhteiset palvelut: _____________________________ 

_______________________ _____________________ 

_______________________ _____________________ 

_______________________ _____________________ 

_______________________ _____________________ 

_______________________ _____________________ 

♥ Kansainvälinen diakonia on kaukaisissa maissa olevien  

hädänalaisten auttamista 

♦ Erilaisia mahdollisuuksia auttaa: ______________________ 

______________________________________________ 

 

MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ?__________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Diakonia on: 

♥ Lähimmäisenä olemista vai-

keuksissa olevalle 

♥ Kuuntelemista 

♥ Keskustelua 

♥ ”Tien” näyttämistä rakasta-

van Jumalan luo 

♥ Rukousta yhdessä 

♥ Iloista palvelua  

♥ Taloudellista tukea 

♥ Kaukaisen lähimmäisen aut-

tamista 
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DIAKONIARASTIT 
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Diakoniarasteilla koetaan pienissä ryhmissä (n. 2-3 henkeä) toisten asemaan 

asettumista ja heidän auttamistaan. Rasteja on viisi: köyhyys, vanhuus, en-

siapu, erilaisuus ja vastuunotto. Rippikoululaiset kiertävät pienryhmissä rastira-

dan, jossa isoset toimivat erilaisissa rooleissa. Jokaisella rastilla on toimintaoh-

jeet ja tarvittava rekvisiitta. Aikaa kullakin rastilla kuluu noin 15 minuuttia siirty-

misineen. Materiaaliin kannattaa tutustua etukäteen ja suunnitella rastien toteu-

tusta omien resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Isoset tulee perehdyttää 

tehtäviin huolellisesti, jotta he voivat antaa selkeät ohjeet ryhmille rasteilla. 

 

Koska rukous on tärkeä osa diakoniaa, valmistavat rippikoululaiset diakoniaras-

tien aikana itselleen rukousnauhat (Kuva 1.) Isä meidän -rukouksen pohjalta. 

He saavat isosilta jokaiselta rastilta tietyn määrän helmiä. Jokaisella rastilla on 

ohjeet, kuinka nauha kootaan. Radan lopuksi käydään Isä meidän - rukous läpi 

helmiä apuna käyttäen. Nauhan tarkoituksena on opettaa nuori rukoilemaan ja 

samalla se on muistutus siitä, miten voisin itse harjoittaa diakoniaa omassa 

elämässäni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kuva 1. Rukousnauha 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAASSTTII  11  --  VVAASSTTUUUUNNOOTTTTOO  
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IIssää  mmeeiiddäänn,,  jjookkaa  oolleett    

ttaaiivvaaiissssaa..  

PPyyhhiitteettttyy  oollkkoooonn    

ssiinnuunn  nniimmeessii..  

TTuullkkoooonn  ssiinnuunn    

vvaallttaakkuunnttaassii..  
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Äiti ja isä ovat pitkään töissä. Olet 

hakenut pikkuveljen päiväkodista 

ja tulette kotiin. Teet ruokaa ja 

saat kasan tiskejä aikaiseksi. 

Perheessä ei ole tiskikonetta. 

Syötte ja laitat veljen päiväunille. 

Mitä teet seuraavaksi?  
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Ohjaajan ja isosen ohje: 

 

Rastin tarvikkeet: tiskejä, tiskiharja, tiskiaine, pesuvati ja huuhtelu-

vati, tuoli, pöytä ja pelikone. 1-2 isosta (Äiti ja  isä) 

 

Äiti ja isä ovat pitkään töissä. Olet hakenut pikku veljen päiväkodista 

ja tulette kotiin. Teet ruokaa ja saat kasan tiskej ä aikaiseksi. Per-

heessä ei ole tiskikonetta. Syötte ja laitat veljen  päiväunille. Mitä teet 

seuraavaksi? Äiti ja isä tulevat kotiin ja reagoiva t tiskaukseen kiit-

tämällä. Jos kuitenkin on valittu pelikoneella pela aminen, he reagoi-

vat valittamalla. Isoset toimivat äitinä ja isänä. 

 

Ryhmäläisten tulisi auttaa kotitöissä.  

 

Roolit vaihtuvat, nyt isoset ottavat roolin, mikä ä sken oli ryhmäläisil-

lä ja päinvastoin. Isoset eivät kuitenkaan tiskaa, vaan pelaavat peli-

koneella. 

 

Tehkää rasti vielä kolmannen kerran niin, että isos et tiskaavat. 

 

Kysymyksiä? 

- Miltä tuntuu auttaa 

- Miltä tuntui tulla kotiin pitkän työpäivän jälkee n, kun tiskivuori 

odottaa ja kukaan ei tee mitään? 

- Miltä tuntui, kun kodissa jaetaan kotityöt? 

- Miten sinä toimit arkielämässä? 

 

Isoset antavat rukousnauhaan: Kultaisen Jumalan hel men, 2 soikeaa 

hiljaisuuden helmeä, hopeanhohtoisen pienen minähel men ja Val-

koinen kasteenhelmi 
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RRAASSTTII  22  --  EENNSSIIAAPPUU  
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TTaappaahhttuukkoooonn  ssiinnuunn  ttaahhttoossii,,    

mmyyööss  mmaaaann  ppäääällllää  nniiiinn  kkuuiinn  

ttaaiivvaaaassssaa..  
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Auto on ajanut jalankulkijan päälle 

ja paennut paikalta. Näet, että ja-

lankulkija on satuttanut itsensä 

pahasti. Hän on kuitenkin tajuis-

saan ja pystyy puhumaan. Mitä 

teet? 
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Ohjaajan ja isosten ohje: 

 

Rastin tarvikkeet: ensiapulaukku, kännykkä, jos hal uaa voi isonen 

maskeerata itseensä verenvuodon esimerkiksi ketsupi lla. 2 isosta 

(Jalankulkija ja hätäkeskuspäivystäjä) 

 

Auto on ajanut jalankulkijan päälle ja paennut paik alta. Näet, että ja-

lankulkija on satuttanut itsensä pahasti. Hän on ku itenkin tajuissaan 

ja pystyy puhumaan. Mitä teet? 

 

Ryhmäläisten tulisi selvittää mitä on tapahtunut, j alankulkijan ni-

men, antaa hänelle ensiapua ja soittaa hätäkeskukse en kännykällä. 

 

Vaihtakaa rooleja. Nyt isoset toimivat auttajina. 

 

Tehkää harjoitus kolmannen kerran, niin että ryhmäl äiset ovat louk-

kaantuneita ja isoset kävelevät ohi. 

 

Kysymyksiä 

- Miltä tuntui joutua antamaan ensiapua ja soittama an hätä keskuk-

seen? 

- Miltä tuntui, kun sai apua? 

- Miltä tuntui, kun kukaan ei auta? 

 

Isoset antavat rukousnauhaan: Hiekanruskean autioma an helmen ja 

hiljaisuuden helmen. 
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RRAASSTTII  33  --  KKÖÖYYHHYYYYSS  
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AAnnnnaa  mmeeiillllee  ttäännää  ppääiivväännää  

mmeeiiddäänn    

jjookkaappääiivvääiinneenn    

lleeiippäämmmmee..  
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Tapaatte naapurin miehen, joka 

on yksinhuoltaja ja hänen poikan-

sa kerrostalon pihassa. Mies tulee 

pyytämään teiltä lainaksi rahaa, 

jotta saisi ostettua pojalleen lääk-

keitä, koska palkka tulee vasta 

ensi viikolla ja poika ei voi odottaa 

niin kauan. Mitä teet? 



56 
 

Ohjaajien ja isosten ohjeet: 

 

Tarvikkeet rastille: rahaa, karkkia. Rekvisiitta is älle ja pojalle 2 isosta 

(Isä ja poika) 

 

Tapaatte naapurin miehen, joka on yksinhuoltaja ja hänen poikansa 

kerrostalon pihassa. Mies tulee pyytämään teiltä la inaksi rahaa, jotta 

saisi ostettua pojalleen lääkkeitä, koska palkka tu lee vasta ensi vii-

kolla ja poika ei voi odottaa niin kauan. Mitä teet ? 

 

Ryhmä selvittää mitä on tapahtunut ja kuuntelee mie stä. He voivat 

tarjota pojalle muutaman karkin ja näin jakaa omast aan. Ryhmä 

opastaa miestä kääntymään seurakunnan diakoniatyön puoleen, 

koska siellä voidaan auttaa akuuteissa rahaongelmis sa itsenäisesti 

tai yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. 

 

Kysymyksiä: 

- Miksi toimitte niin kuin toimitte? 

- Olisiko miehelle pitänyt lainata rahaa? Miksi? 

- Olisitteko voineet jakaa omastanne? Miltä tuntui jakaa omastaan? 

 

Lopuksi isoset kertovat kuinka olisi voitu toimia. 

 

Isoset antavat rukousnauhaan: Sinisen pyhän huolett omuuden hel-

men ja hiljaisuuden helmen 
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RRAASSTTII  44  --  VVAANNHHUUUUSS  
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JJaa  aannnnaa  mmeeiillllee    

mmeeiiddäänn    

ssyynnttiimmmmee  aanntteeeekkssii,,  nniiiinn  

kkuuiinn  mmeekkiinn  aanntteeeekkssii    

aannnnaammmmee  nniiiillllee,,      jjoottkkaa  oovvaatt  

mmeeiittää  vvaassttaaaann  rriikkkkoonneeeett..  
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Näette vanhuksen, joka kantaa 

kahta isoa kauppakassia. Huo-

maatte, että vanhus joutuu hui-

laamaan vähän väliä laskemalla 

kauppakassit maahan. Miten toi-

mitte?  
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Ohjaajien ja isosten ohjeet: 

 

Tarvikkeet rastille: 2 kauppakassia täynnä tavaraa.  Polku majoitus-

rakennuksille, jossa vanhus asuu. Rekvisiitta vanhu kselle. 1 isonen 

(Vanhus) 

 

Näette vanhuksen, joka kantaa kahta isoa kauppakass ia. Huomaatte, 

että vanhus joutuu huilaamaan vähän väliä laskemall a kauppakassit 

maahan. Miten toimitte?  

 

Ryhmäläisten tulisi mennä kysymään tarvitseeko vanh us apua ja 

kantaa kauppakassit vanhuksen kotiin. Ryhmäläisten pitäisi kysellä 

vanhukselta kuulumisia, onko tämä syönyt ja jutella  muuten muka-

via. Ryhmä voisi myös huolehtia vanhuksen ruokailus ta, siivoilla 

vähän paikkoja ja luvata tulla katsomaan myöhemmin uudestaan ja 

auttamaan kaupassa käymisessä. 

 

Kysymyksiä: 

- Miten toimisitte arkielämässä kyseissä tilanteess a? 

- Miten muuten olisitte voineet auttaa? 

- Miltä auttaminen tuntui? 

 

Isoset antavat rukousnauhaan: Punaisen rakkaudenhel men, punai-

sen lähimmäisenrakkauden helmen ja kolme hopeanhoht oista salai-

suuksien helmeä. 
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RRAASSTTII  55  --  EERRIILLAAIISSUUUUSS  
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ÄÄllääkkää  ssaaaattaa  mmeeiittää    

kkiiuussaauukksseeeenn,,    

vvaaaann  ppäääässttää  mmeeiiddäätt  ppaahhaassttaa..

    

SSiillllää  ssiinnuunn  oonn  vvaallttaakkuunnttaa    

jjaa  vvooiimmaa  jjaa  kkuunnnniiaa  iiaannkkaaiikkkkii--

sseessttii..  
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Luokallesi tulee sinun ikäisesi 

nuori. Hän on ulkomaalainen eikä 

puhu ollenkaan Suomea ja vain 

vähän englantia. Hän on yksinäi-

nen eikä tunne vielä kaupunkia. 

Miten toimitte?  
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Ohjaajien ja isosten ohjeet: 

 

Tarvikkeet rastille: rekvisiitta ulkomaalaiselle. 1  isonen (Maahan-

muuttaja) 

 

Luokallesi tulee sinun ikäisesi nuori. Hän on ulkom aalainen eikä pu-

hu ollenkaan Suomea ja vain vähän englantia. Hän on  yksinäinen 

eikä tunne vielä kaupunkia. Miten toimitte?  

 

Ryhmäläisten tulisi ottaa maahanmuuttaja mukaan omi in juttuihinsa 

ja esitellä hänelle kaupunkia. He voivat myös yritt ää opettaa hänelle 

suomenkieltä. 

 

Vaihtakaa rooleja. Isoset toimivat auttajina kuten kuuluukin. 

 

Tehkää rastin tehtävä kolmannen kerran niin, että i soset toimivat 

auttajina, eivätkä autakaan vaan syrjii ulkomaalais ta. 

 

Kysymyksiä: 

- Miltä tuntui puhua ulkomaalaisen kanssa? 

- Miltä tuntuisi ulkomaalainen kaveri, joka ei puhu  kunnolla englan-

tia? 

- Miltä tuntui tulla syrjityksi?  

 

Isoset antavat rukousnauhaan: Musta pimeyden helmen , valkoisen 

ylösnousemuksen helmen ja 2 hiljaisuuden helmeä. Ny t helminauha 

on valmis.  
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Rastiradan jälkeen käydään läpi tuntemuksia rastiradan rasteista: Miltä tuntui? 

Mikä tuntui hyvälle? Mikä pahalle? Minkälaisiin tilanteisiin itse voisit joutua? Sen 

jälkeen käydään läpi rukousnauhan helmet ja niiden tarkoitukset. Kerrotaan, 

että rukous on diakoniassa tärkeässä osassa, koska myös toisen puolesta on 

rukoilu diakoniaa. Lisäksi muistutetaan siitä: Mitä minä voin tehdä? 

 

Matka alkaa, kun otat rukoushelmet käteesi ja sanot:  

Minä olen tässä,  

Jumala on läsnä,  

On aivan hiljaista. 

 

KULTAINEN JUMALANHELMI  

 

Sinä olet rajaton. Sinä olet lähellä. 

Sinä olet valo. Minä olen Sinun. 

 

SOIKEA HILJAISUUDEN HELMI  

 

Minä olen tässä, Jumala on läsnä, 

on aivan hiljaista. 

 

HOPEANHOHTOINEN PIENI MINÄHELMI  

 

Olet luonut minut kuvaksesi. 

Anna minun nähdä kuvasi itsessäni. 

 

VALKOINEN KASTEENHELMI  

 

Sinä olet minut nimeltä kutsunut.  

Sinun käsiisi minä jätän elämäni. 

 

HIEKANRUSKEA AUTIOMAAN HELMI  

 

On monta tietä, enkä tiedä,  mihin kulkea.  
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Sinä tunnet, mikä on minulle parasta,  

siksi anna tahtosi aina tapahtua. 

 

 

SININEN PYHÄN HUOLETTOMUUDEN HELMI  

 

Annan pois huolteni taakan.  

Otan vastaan sinun rauhasi. 

 

PUNAINEN RAKKAUDENHELMI  

 

Herra, ei kukaan minua voi rakastaa  

niin kuin Sinä rakastat. 

 

PUNAINEN LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN HELMI   

 

Anna minun rakastaa lähimmäisiäni  

Sinun rakkaudellasi. 

 

HOPEANHOHTOISET SALAISUUKSIEN HELMET  

  

Voit rukouksessa kertoa omia asioitasi Jumalalle.  

Voit kertoa sellaistakin, mitä et ehkä puhu kenellekään muulle. Ellet löydä sano-

ja, voit olla vain ihan hiljaa. Jumala tietää ja ymmärtää sanattomatkin rukoukset. 

 

MUSTA YÖN JA PIMEYDEN HELMI  

 

Kun eksyn ja harhailen, kun pelkään ja kyselen,  

en löydä tietä luoksesi.  Anna enkelin tarttua käteeni. 

 

VALKOINEN YLÖSNOUSEMUKSEN HELMI  

 

Sinä olet voittanut kuoleman. 

Anna minulle elämänrohkeutta ja elämäniloa. 


