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Produktio sisälsi Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivän suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin. Päivään osallistujat määrittelivät käsitteiden sisällön 
ryhmissä, minkä jälkeen tuotokset purettiin. Vuonna 2010 tehdyn saavutetta-
vuuteen liittyvän seurakuntakyselyn pohjalta keskusteltiin esteettömyydestä ja 
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This thesis was a production. A day of accessibility for the parish of Tampere 
was organized in co-operation with the Diocese of Tampere and the Church 
Council. The day of accessibility was open to all employee groups in the 
parishes under the Diocese of Tampere. Material was collected during the day 
to form a part of the accessibility program in the Evangelical Lutheran Church of 
Finland. 
 
The first target of the accessibility day was to define the concepts of equality, 
inclusion, accessibility and availability from the perspective of parish work. The 
second target was to collect material about how accessibility is present in the 
activities and premises of the parishes of the Diocese of Tampere.  
 
The production contained the planning, realization and evaluation of the 
accessibility day for the Diocese of Tampere. The participants defined the 
above mentioned concepts in groups after which the results were analyzed. 
With the help of a parish survey of accessibility from year 2010 a discussion 
was conducted about accessibility in the parishes. Thereby material was 
generated for both this thesis as well as for the accessibility program. The 
evaluation was performed based on written feedback.  
 
During the day the foundation of the parish was raised: God has created man 
and we are all equal in His eyes. It was stated during the discussions that every 
person has the right to be seen in the parish. The participants had experienced 
that unsuccessful solutions had often been executed in the parish to remove 
physical barriers. Attitudes were thought to be the biggest obstacle to the 
realization of accessibility. 
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1 AJATUKSIA SEURAKUNNAN SAAVUTETTAVUUDESTA  

 

 

” Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matteus 7:12). 

Tämän niin sanotun kultaisen säännön sanoma on helposti ymmärrettävissä. 

Se ei koskaan kulu eikä muutu. Tästä lauseesta löytyy diakonian perusajatus 

lähimmäisyydestä. 

 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vammaisten oikeuksista sekä Suo-

men vammaispolitiikka ovat perusta kirkon vammaispolitiikalle. Monia asioita, 

kuten esimerkiksi rakennettua ympäristöä sekä yhdenvertaisuutta, määrittelevät 

lait ja asetukset. Uudistuneen vammaispalvelulain (2009) sisällössä keskeistä 

on yhdenvertaisuuden edistäminen ja vammaisten tasa-arvoinen kohtelu. Lain 

toteuttaminen vaatii ajattelutavan muutosta niin palvelun tuottajilta kuin palvelun 

hakijoilta. (Ahola & Konttinen 2009, 16–17.) 

 

Yhteiskunnan muutoksen tahdissa pysyminen vaatii kirkolta uudenlaista suun-

tautumista. Toimintaympäristön tuntemus ja rohkeus elää tässä ajassa unohta-

matta kirkon perustehtävää, evankeliumin julistamista, on haaste koko kirkolle. 

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja seurakunnan saavutettavuuden toteutu-

minen vaatii päättäjien, työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyötä. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan seurakunnan saavutettavuutta. Seurakun-

ta muodostuu kristittyjen yhteydestä. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan ole osalli-

sia tästä yhteydestä. Kieli, fyysinen vamma, sukupuoli tai muu erityispiirre voivat 

olla vaikuttamassa siihen, että henkilöä ei kohdella samanarvoisena muiden 

kanssa. Osallisuuden tunne on hyvin henkilökohtainen asia, johon ympäristö voi 

vaikuttaa positiivisella ja kannustavalla suhtautumisella.  

 

Saavutettava seurakunta pitää sisällään esteettömän ympäristön, yhdenvertai-

sen kohtelun ja osallisuuden kokemuksen. Seurakunnan toimintaa suunnitelta-

essa on huomioitava erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Jokaisella ihmisellä on 

elämänkaarensa aikana erilaisia toimintaa rajoittavia tekijöitä, joissa saavutetta-
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vuuden toteutuminen on tärkeää. Lastenvaunujen kanssa kulkevien vanhempi-

en, pyörätuolin käyttäjän samoin kuin rollaattoria apunaan käyttävän vanhuksen 

yhdenvertainen kohtelu takaa onnistuneen kohtaamisen. Saavutettavaan ympä-

ristöön ja toimintaan on kaikkien helppo tulla ja lähteä. Tällöin osallistuminen 

tapahtuu ihmisen omilla ehdoilla. Jokaisella on oikeus oman elämänsä päätök-

sentekoon, ja oikeus tulla näkyväksi seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan 

työntekijän, luottamushenkilön ja vapaaehtoisen roolina on tukea ihmisen 

omanarvontuntoa ja omatoimisuutta. 

 

Opinnäytetyönä toteutettiin Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivä yh-

dessä Tampereen hiippakunnan ja kirkkohallituksen (Liite 1.) kanssa. Saavutet-

tavuuspäivä ja siitä saatu aineisto on osa koko kirkon saavutettavuusohjelmaa, 

joka on parhaillaan valmisteilla. Saavutettavuuden tarkastelu antaa käsityksen 

siitä, missä vaiheessa seurakunnissa ollaan saavutettavan seurakunnan toteu-

tumiseksi.  

 

Suurimpana saavutettavuuteen vaikuttavana tekijänä ovat asenteet. Asenteisiin 

vaikuttaminen on myös kaikkein vaikeinta. Asian esillä pitäminen ja jatkuva tie-

dottaminen ovat keinoja asenteiden muuttamiseksi. Ihmisen omakohtainen po-

sitiivinen kokemus erilaisuuden kohtaamisesta vaikuttaa hänen suhtautumi-

seensa ja toimintaansa. Uudelleen suuntautumisen aika on nyt. Kohdelkaamme 

toinen toisiamme arvostavasti ja yhdenvertaisesti. 
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2 SAAVUTETTAVUUDEN TOTEUTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

 

 

2.1 Yhdenvertaisuus ja osallisuus 

 

Suomen perustuslain (1999 /731 6§) mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 

edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan su-

kupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, tervey-

dentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Suomen 

perustuslaki 1999). Yhdenvertaisuus on siis ihmisen perusoikeus.  

 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Jokaisella 

ihmisellä tulee olla yhdenvertainen oikeus opiskeluun, työntekoon ja erilaisten 

palvelujen saantiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen.  Ketään ei saa syr-

jiä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-

teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteel-

la. (Yhdenvertaisuuslaki 2004; Yhdenvertaisuus etusijalle -hanke i.a.) 

 

Osallisuus tarkoittaa kuulumisen, mukanaolon tunnetta. Ihminen kokee olevan-

sa osallinen omassa yhteisössään ja suomalaisessa yhteiskunnassa, silloin kun 

hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. Sosiaalisena olentona ihmi-

nen haluaa kuulua ja olla mukana. Halu kokea osallisuutta on yksi hyvän elä-

män perusedellytyksistä. (Harju 2004.) 

 

Lapsen oikeuksia koskevan määritelmän mukaan osallisuus koostuu oikeudesta 

saada tietoa itseään koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toi-

menpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä 

ja vaikuttaa näihin asioihin. Jotta osallisuus voi toteutua luontevasti, tarvitaan 

vastavuoroisuutta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011.) 
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2.2 Esteettömyys ja saavutettavuus 

 

Esteetön ympäristö on tarkoitettu kaikille ihmisille riippumatta iästä, sukupuoles-

ta, terveydentilasta, kommunikaatiomenetelmästä tai toimintakyvystä. Vaikka 

esteettömyyden pääpainon ajatellaan olevan rakennetun ympäristön esteettö-

myydessä, esteettömyys on laaja kokonaisuus. Esteettömyydellä tarkoitetaan 

rakenteisiin liittyvien esteiden poiston lisäksi ihmisen psyykkistä, fyysistä ja so-

siaalista mahdollisuutta osallistua haluamaansa toimintaan. Esteettömyys on 

kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuu-

riin ja opiskeluun. Se sisältää palvelujen saatavuuden, välineiden käytettävyy-

den, tiedon ymmärrettävyyden ja mahdollisuuden osallistua itseään koskevaan 

päätöksentekoon. Ihmisen toimintaa rajoittavat tekijät johtuvat ympäristöstä, 

eivät yksilöstä. (Invalidiliitto ry i.a.; Kuuloliitto ry 2009; Tampereen evankelis-

luterilainen seurakuntayhtymä 2010.) 

 

Esteettömyyden synonyyminä käytetään usein käsitettä saavutettavuus, etenkin 

palveluista ja tuotteista puhuttaessa. Saavutettavuuden ajatellaan liittyvän ylei-

sellä tasolla asenteisiin: miten toimintojen tai tuotteiden suunnittelijat, rahoittajat 

ja toteuttajat osaavat toiminnassaan huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tar-

peet. (Kuuloliitto ry 2009.) Tämän määritelmän mukaan saavutettavuus sisältää 

esteettömyyden sekä palvelun tuottajan ja muiden toimintaan osallistujien asen-

teet. Palvelujen on oltava yhdenvertaisesti kaikkien saatavissa ja saavutettavis-

sa riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista. (Kuuloliitto ry 2009; Tampe-

reen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä 2010.) 

 

Kulttuuria kaikille -palvelun sivustolla saavutettavuutta tarkastellaan eri osa-

alueista käsin. Saavutettavuus jaetaan seuraavasti: asenteet, viestinnän saavu-

tettavuus, hinnoittelun saavutettavuus, rakennetun ympäristön saavutettavuus, 

saavutettavuus eri aistien avulla, tiedollinen saavutettavuus, sosiaalinen ja kult-

tuurinen saavutettavuus sekä päätöksenteko ja strateginen työ. Näin pyritään 

huomioimaan ihmisten yksilölliset tavat toimia. Tavoitteena on antaa kaikille 

mahdollisuus osallistua ja saada elämyksiä. (Kulttuuria kaikille - palvelu 2011.) 
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2.3 Aiheeseen liittyviä tutkimuksia 

 

Saavutettavuuteen liittyvät tutkimukset keskittyvät pääsääntöisesti rakennetun 

ympäristön esteettömyyteen. Niin uudisrakentamista kuin vanhan rakennuksen 

peruskorjausta määrittelevät lait ja asetukset, joissa on esteettömyyteen liittyviä 

määräyksiä. Opiskeluun sekä palvelu- ja markkinointialoihin liittyvää tutkimusta 

esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on myös saatavilla. Tietoverkon kehit-

tyminen on vaikuttanut siihen, että uudempi tieto on helposti kaikkien saavutet-

tavissa. Tietoverkon saavutettavuuteen kiinnitetään paljon huomiota, ja siihen 

liittyvää tutkimusta on viime vuosina tehty melko runsaasti. 

 

Seurakunnallisen toiminnan saavutettavuuteen liittyvää tutkimusta on saatavis-

sa yllättävän vähän. Useimmat näistä tutkimuksista on tehty diakonia-

ammattikorkeakoulun opinnäytetöinä. Harri Kerola (2009) viittaa omassa opin-

näytetyössään Hanna Ikosen ja Tiina Jyrälän (2004) tutkimukseen: Kirkko kaikil-

le -ohjelman toteutumisesta Kuopion seurakunnan vammaistyössä. Jyrälän tut-

kimuksessa haastateltiin seurakunnan työntekijöitä, kun taas Kerola haastatteli 

omassa opinnäytetyössään autistisia nuoria heidän kokemuksistaan yhdenver-

taisuudesta seurakunnan jäseninä. (Kerola 2009.) 

 

Kerolan tutkimuksen mukaan nuoret tunsivat olevansa jollain tavalla erilaisia ja 

kirkko koettiin vieraaksi. Yleisesti kokemukset työntekijöiden asenteista olivat 

olleet hyviä, mutta muiden seurakuntalaisten asenne oli arveluttanut. Kuitenkin 

eräässä tapauksessa juuri työntekijän asennoituminen oli ollut esteenä osallis-

tumiseen seurakunnan toimintaan. Asenteellisuus oli ollut suuri yhdenvertai-

seen osallistumiseen vaikuttava tekijä. (Kerola 2009.) 

 

Kerolan mukaan suurin este osallistumiselle oli, etteivät nuoret kokeneet tarvet-

ta olla mukana seurakunnan toiminnassa. Esille nousivat myös autismiin kuulu-

vien oireiden tuomat esteet. Autismiin usein liittyvän ääniyliherkkyyden vuoksi 

kovat äänet, esimerkiksi voimakas urkumusiikki, toivat haluttomuutta osallistua 

tilaisuuksiin. Toisaalta taas juuri seurakunnan musiikkielämä ja arkkitehtuuri 

antoivat yhdenvertaisuuden kokemuksen paremmin kuin vaikeasti ymmärrettä-

vät puheet. (Kerola 2009.) 
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Opinnäytetyössään Heli Degirmen (2009) tutki Asperger -henkilöiden kokemuk-

sia ja toiveita evankelis-luterilaisen seurakunnan toiminnasta. Asperger -

henkilöillä oli sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia seurakunnan toimin-

nasta. Asperger oireyhtymän näkyvin piirre oli sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

liittyvät ongelmat. Usein kielteisiin kokemuksiin olivat vaikuttaneet juuri muiden 

ihmisten tietämyksen puute oireyhtymästä. Asperger -henkilöt toivoivat muutos-

ta työntekijöiden asenteisiin ja tietämyksen lisäämistä Asperger oireyhtymää 

sairastavan henkilön kohtaamiseksi. 

 

Jaana Kakko ja Virpi Rönkkömäki (2010) puolestaan tutkivat Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon vammaispoliittisen ”Kirkko kaikille” -ohjelman toteutumista 

asuntolassa asuvalle kehitysvammaiselle. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, 

toteutuuko vammaispoliittisen ohjelman tavoite tuoda kristillinen usko vammai-

sen ulottuville. Toisena tavoitteena oli selvittää, saako kehitysvammainen ää-

nensä kuuluvin kirkon toiminnassa, ja huomioidaanko hänen tarpeensa tasaver-

taisesti muiden kanssa.  

 

Tutkimus osoitti, ettei Kirkko kaikille -ohjelma toteutunut kaikilta osin asuntolas-

sa asuvalla kehitysvammaisella. Tutkimuksen mukaan seurakunnan tilaisuuk-

sista ja tapahtumista tiedottamiseen oltiin tyytyväisiä, mutta kehitysvammaisten 

osallistumiseen seurakunnan tilaisuuksiin vaikeutti avustajien puute. Tätä tilan-

netta korjasivat jonkin verran kehitysvammatyön papin ja erityisryhmien dia-

koniatyöntekijän vierailut asuntolassa muutaman kerran vuodessa sekä kutsut-

taessa. Seurakunnan tilaisuuksiin osallistumista helpottivat muiden ihmisten 

käyttäytymisen muuttuminen tasavertaisemmaksi kehitysvammaisia kohtaan. 

Tilaisuuksissa selkokieltä ja tukiviittomia käyttivät vain kehitysvammatyön pappi 

ja erityisryhmien diakoniatyöntekijä. Rakenteellisesti seurakunnan tilat olivat 

esteettömiä, joten apuvälineiden käyttö ei ollut este osallistumiselle. (Kakko & 

Rönkkömäki 2010.) 

 

Tutkimuksesta selvisi, etteivät asuntolassa asuvat kehitysvammaiset olleet ää-

nestäneet seurakuntavaaleissa. Asuntolan henkilökunta ei ollut tiennyt, että 

seurakunta voi järjestää kotiäänestyksen, mikäli yleiseen äänestyspaikkaan 
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saapuminen tuotti kohtuuttomia vaikeuksia. Kukaan asuntolassa asuva kehitys-

vammainen ei myöskään ollut toiminut palkattuna työntekijänä seurakunnassa. 

(Kakko & Rönkkömäki 2010.) 

 

Björn Nalle Öhmanin väitöskirja (2008) käsittelee uskontoa ja vaikeasti toimin-

taesteisiä henkilöitä. Tutkimusprojektia kutsuttiin Aaa-ryhmäksi siihen sisältyvi-

en kontemplatiivisten intonaatioharjoitusten mukaan (AOUM). Aaa-ryhmän ritu-

aali koostui kontemplatiivisesta gregoriaanisesta laulusta. Aaa-ryhmän osallistu-

jan ja ohjaajan välinen yhteistyö sisälsi konkreettista koskettamista sivelyjen ja 

”Keep in Touch” - Pidä Kosketus -menetelmän mukaan. Yhdessä kontemplatii-

visen laulun ja hiljaisuuden kanssa koskettamisen palvelu antoi kokemuksen 

Pyhän kosketuksesta. Tutkimuksesta saatua materiaalia Öhman käytti pohties-

saan, miten voidaan ymmärtää Aaa-ryhmää ja todellisuutta. Väitöstyössään hän 

lähti ajatuksesta kontekstin merkityksestä ymmärrykselle. Öhmanin mukaan 

ymmärrykselle tärkeitä konteksteja olivat peruspalvelukonteksti, uskonnon kon-

teksti ja tukimuskonteksti. (Åbo Akademi 2008; Öhman 2010.) 

 

Öhmanin tutkimuksessa vaikea vamma ei ollut este hengellisyyden kokemuk-

selle. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen vaikeasti vammaisten 

ihmisten uskonnon harjoittamisessa oli mahdollista, jos työntekijöiden ja avusta-

jien toiminta ja asenteet olivat oikeat. Tällöin seurakunnan saavutettavuus to-

teutui. (Öhman 2010.) 

 

Liisa Björklundin ja Henrietta Grönlundin tutkimus (2009) käsittelee kirkon kykyä 

työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Heidän mukaansa 

kirkko on samanaikaisesti hengellinen yhteisö, osallisuuden yhteisö ja työyhtei-

sö. Hengellisenä yhteisönä kirkolla on oma teologiansa ja oppinsa. Osallisuu-

den yhteisön muodostavat seurakunnan työntekijät yhdessä seurakuntalaisten 

kanssa. Yhdessä he elävät arjessa toimien lähimmäistensä hyväksi. Työyhtei-

sönä kirkko tarjoaa työpaikan sekä hengellisen työn työntekijöille että tukipalve-

luiden henkilökunnalle. (Björklund & Grönlund 2009, 13–14.) 

 

Kirkon alan työolobarometrin mukaan kirkon työntekijät kokevat tekevänsä mer-

kityksellistä ja hyödyllistä työtä. Varmuus työpaikan säilymisestä on tärkein 
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työssä jaksamisen edellytys. Toisaalta työmäärä suhteessa työntekijämäärään 

koettiin liian suureksi. Tiedon välityksen ja avoimemman keskustelukulttuurin 

lisääntyminen on hyvä asia. Kirkon kyky pitää huolta nykyisestä henkilökunnas-

taan on lisääntynyt. (Kirkon alan työolobarometri 2009.) 

 

Yhteiskunnan työmarkkinoiden tilanne on huono ja työllistyminen on yhä use-

amman ihmisen kohdalla pitkittynyt. Yhteiskuntamme lähtökohtana on käsitys, 

että ihminen haluaa tehdä työtä. Työ lisää ihmisen hyvinvointia, omanarvontun-

toa, itsekunnioitusta ja tyytyväisyyttä. Työkyvyn heikentyminen ja vaje vaikutta-

vat siihen, kuinka ihminen arvostaa itseään työntekijänä ja kokee olevansa hyö-

dyllinen. Heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat ympäristön tukea saadak-

seen omat kykynsä yhteiseen käyttöön. Kirkon on kannettava oma osuutensa 

työllistämisestä ja ihmisten kannustamisesta työllistymään. Esimerkillään kirkko 

voi vaikuttaa työmarkkinoiden arvoihin ja muiden työllistävien tahojen asentei-

siin. Näin kirkko on mukana luomassa ihmisarvoista työllistymistä ja toiseksi 

puolustamassa hyvää ihmisarvoista elämää silloinkin, kun työllistyminen ei on-

nistu. (Björklund & Grönlund 2009, 9–12, 17–23; Björklund 2010.) 

 

Kirkon sanoma heikkojen puolustajana on ristiriidassa sen kykyyn työllistää hei-

kossa työmarkkinatilanteessa olevia. Kirkon ja seurakuntien keskeisimpiä työl-

listämisen esteitä ovat ennakkoluulot ja asenteet heikossa työmarkkina-

asemassa olevien henkilöiden kyvyistä ja valmiuksista toimia kirkon tehtävissä. 

Kirkon työyhteisöjen usein kiireinen ja vaativa toimintakulttuuri koetaan hanka-

laksi perehdytyksen ja ohjauksen kannalta. Työllistämisen vaikeutena on myös 

kirkon työnantajien tietämättömyys työvoimahallinnon palveluista, sosiaalisen 

työllistämisen mahdollisuuksista ja keinoista. (Björklund & Grönlund 2009, 90–

95; Björklund 2010.) 

 

Björklundin ja Grönlundin tekemässä tutkimuksessa evankelis-luterilaisen kirkon 

saavutettavuutta käsitellään työmarkkinoiden näkökulmasta. Kirkon toiminta 

heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työllistäjänä on osin ristiriidassa yh-

denvertaisuuslain kanssa. Grönlundin (2010) tutkimus yhdenvertaisuudesta 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä tukee tätä päätelmää. Tut-
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kimuksen tuloksena todetaan, että kirkossa on juridista syrjintää maltillisesti, 

mutta sitä enemmän työyhteisöongelmia (Grönlund 2010, 6).  

 

Yhdenvertaisuuden ja samalla saavutettavuuden toteutuminen kirkon työllistä-

mispolitiikassa tarvitsee muutosta kirkon päätöksenteossa ja työntekijöiden 

asenteissa. Kirkon keskeisimpiä haasteita ovat ennakkoluulot, selkeiden sään-

töjen puuttuminen, tietämättömyys olemassa olevista säännöistä ja niiden nou-

dattamatta tai valvomatta jäätäminen sekä asioiden avoin käsittely. (Grönlund 

2010, 6.)  

 

Kirkon saavutettavuusohjelmaan liittyvänä tutkimuksena toteutettiin saavutetta-

vuusohjelma -kysely. Kyselyn tavoitteena oli tutkia seurakuntien työntekijöiden 

kokemusta ja toimintaa suhteessa saavutettavuuteen vammaisuuden näkökul-

masta. Kysely lähetettiin 50 seurakuntaan 1 373 henkilölle. Tutkimukseen vas-

tanneiden määrä oli hyvin pieni, vain 235 henkilöä.  Kyselyn vastausprosentti oli 

17,4. Jossain määrin tämän voidaan ajatella kuvastavan kirkon työntekijöiden 

asennoitumista kirkon saavutettavuuteen yleensä tai ainakin saavutettavuusoh-

jelman laatimiseen. (Kirkon saavutettavuusohjelman tutkimusraportti 2011.) 

 

Tutkimusaineistosta keskeisenä nousi esille toimitilojen ja pihaympäristöjen 

saavutettavuus, toiminnan järjestämisen ja asioinnin saavutettavuus, materiaa-

lin saavutettavuus, yhteistyö eri vammaisjärjestöjen kanssa sekä yleiset asen-

teet. Kirkon vammaispoliittista ohjelmaa ” Kirkko kaikille ” ei juuri tunnettu. Vas-

taukset ovat hyvä pelinavaus keskusteluille kirkon saavutettavuudesta. (Kirkon 

saavutettavuusohjelman tutkimusraportti 2011.) 
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3 VAMMAISPOLITIIKKAA MAAILMALLA JA SUOMESSA 

 

 

3.1 Kansainväliset sopimukset 

 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa 13.12.2006 hyväksyttiin vam-

maisia koskeva ihmisoikeussopimus. Se täydentää muita YK:n ihmisoikeusso-

pimuksia. Kun sopimus on allekirjoitettu, YK:n jäsenmaiden eduskuntien on hy-

väksyttävä se. Vasta sen jälkeen sopimus tulee voimaan. (Yhdistyneiden Kan-

sakuntien yleissopimus vammaisten oikeuksista 2007:4 selkokieli.) YK:n yleis-

sopimus vammaisten oikeuksista astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli 

ratifioinut sopimuksen (Yhdistyneiden Kansakuntien tiedote 13.5.2008). Suomi 

allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa 2007, mutta ratifiointiprosessi on yhä kes-

ken. Sopimuksen kansallinen ratifiointi (lopullinen voimaansaattaminen) edellyt-

tää kansallisen lainsäädännön tarkistamista ja saattamista sopimuksen edellyt-

tämälle tasolle. (Kynnys ry 2010.) 

 

Vammaissopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oltava samat oikeudet 

kuin muilla eikä heitä saa kohdella eri tavoin kuin muita ihmisiä. Heillä on sa-

manlainen synnynnäinen arvo, samat perusoikeudet ja perusvapaudet kuin 

muilla ihmisillä. Ennen muuta vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan 

toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. (Yhdistyneiden Kansakuntien yleis-

sopimus vammaisten oikeuksista 2007:4 selkokieli.) 

 

Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman 2006–2015 tavoittee-

na on vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksien edistäminen ja heidän elämän-

laatunsa kohentaminen Euroopassa. Toimintaohjelma pyrkii luomaan kehykset, 

joita voidaan soveltaa joustavasti maakohtaisiin olosuhteisiin. Toimintaohjelman 

tarkoituksena on toimia käytännön työvälineenä ja auttaa työhön osallistuvia 

laatimaan suunnitelmia, ohjelmia ja strategioita sekä toteuttamaan niitä. (Eu-

roopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma 2006.) 
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Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelman perusperiaatteena 

on, että jäsenvaltiot jatkavat syrjinnänvastaista ja ihmisoikeudet turvaavaa työ-

tään lisätäkseen vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja valinnanvapautta, pa-

rantaakseen heidän elämänlaatuaan sekä lisätäkseen tietoisuutta vammaisuu-

desta osana ihmisten moninaisuutta. Yhteiskunta on velvollinen huolehtimaan 

jokaisen jäsenensä osalta siitä, että vammaisuuden vaikutukset ovat mahdolli-

simman vähäiset, tukemalla aktiivisesti terveellisiä elämäntapoja ja huolehtimal-

la ympäristön turvallisuuden parantamisesta, asianmukaisesta terveydenhuol-

losta ja yhteisön tuesta. (Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaoh-

jelma 2006.) 

 

 

3.2 Suomalainen vammaispolitiikka 

 

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) linjaa lähivuosien (2010–2015) 

konkreettiset vammaispoliittiset toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset kehityskulut, 

joilla tavoitellaan kestävää ja vastuullista vammaispolitiikkaa. Ne edellyttävät 

toimenpiteitä, joissa kaikkia politiikan lohkoja kehitetään vammaisten ihmisten 

oikeuksien, vapauksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. 

(Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle 2010.) 

 

Vammaispoliittisen ohjelman perustan muodostavat toimenpiteet, joiden avulla 

varmistetaan seuraavien tavoitteiden toteutuminen: 

 

1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaat-
taminen 
2. Vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja 
köyhyyden torjunta 
3. Erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen 
maan eri puolilla 
4. Yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisää-
minen 
5. Vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä 
laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispoli-
tiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi. (Vahva pohja osallisuudelle ja 
yhdenvertaisuudelle 2010.) 
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Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on turvata vammaisten henkilöiden 

oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema myös käytännössä. Ohjelmassa 

tuodaan esille esteet, jotka ovat heidän yhteiskunnallisen osallisuutensa tiellä. 

Esteiden poistamiseksi esitetään toimenpiteet, joiden tavoitteena on aktiivisen 

ja täysivaltaisen osallistumisen toteutuminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. 

Tavoitteena on siis yhteiskunta, jossa toteutuvat vammaisten henkilöiden yh-

denvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys. (Vahva pohja osallisuudelle ja yh-

denvertaisuudelle 2010.) 

 

Vammaispalvelulain uudistuksessa (2009) oli kyse muutamasta merkittävästä 

muutoksesta, ei koko vammaispalvelulain uudistumisesta. Laki edellyttää ajatte-

lutavan muutosta niin lain soveltajalta kuin palvelun hakijalta. Uutena palvelu-

muotona lakiin tuli vammaisen henkilön oikeus henkilökohtaiseen apuun. Uudis-

tuksen tavoitteena oli vaikeavammaisen henkilön yhdenvertaisuuden edistämi-

nen suhteessa vammattomiin henkilöihin sekä vammaisten keskinäiseen tasa-

arvoon riippumatta vamman laadusta tai asuinpaikasta. Lailla pyritään vam-

maisten ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen kehittämällä palveluja 

niin, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä elämän tilanne ja yksilölli-

set avuntarpeet otetaan entistä vahvemmin huomioon suunnittelussa ja päätök-

senteossa. (Ahola & Konttinen 2009, 16–17.) 

 

 

3.3 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiat ja vammaispoliittiset ohjel-

mat 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 ”Meidän kirkko - 

Osallisuuden yhteisö” (myöhemmin Meidän kirkko) sisältää ajatukset siitä, kuin-

ka kirkon tulisi toteuttaa tehtäväänsä vuoteen 2015. Keskeisin aineisto jakautuu 

seuraavasti: kirkon perustehtävän määrittelyn, kirkon arvot, vision tulevaisuuden 

kirkosta ja kirkon toiminnan suuntaviivat vuoteen 2015. (Meidän kirkko 2007.) 
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Meidän kirkon strategiset suuntaviivat jaotellaan seuraavasti:  

 
1. Hengellinen elämä vahvistuu 
2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 
3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 
4. Viemme viestiä 
5. Rakenteet ja talous palvelemaan toimintaa 
6. Kirkon uudistuminen jatkuu (Meidän kirkko 2007.) 

 

Kirkko on aina olemukseltaan hengellinen yhteisö, joka on avoin erilaisille ihmi-

sille. Kirkon tehtävänä on vastata ihmisen hengelliseen etsintään sekä antaa 

kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Kirkon olemusta ja tehtävää ei voi 

erottaa toisistaan. Kirkko on todellinen kirkko vain silloin, kun se hoitaa perus-

tehtävänsä: julistaa evankeliumia ja huolehtii sakramenteista. (Meidän kirkko 

2007, 3–4.) 

 

Osallisuuden yhteisönä kirkko toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman 

kanssa. Kirkon tulee huomioida toimintaympäristössä tapahtuva muutos ja ke-

hittää työtään niin, että mahdollisimman moni löytää uskon merkityksen ja oman 

paikkansa kirkon toiminnassa. Kirkon tehtävänä on tuoda Jumalan armo lähelle 

ihmistä hänen arkipäiväänsä ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luoma-

kunnasta. Yhteys Jumalaan antaa kaikille mahdollisuuden kokea osallisuutta 

oman elämäntilanteensa mukaisesti. Strategian tavoite voidaan lyhyesti kiteyt-

tää seuraavasti: ” Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat 

siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin 

kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.” (Meidän kirk-

ko 2007, 3–4.) 

 

Kirkko 2020 on evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen tulevaisuusselonteko. 

Siinä tuodaan esille keskeisimmät toimintaympäristön laajavaikutteiset kehitys-

suunnat sekä muut kirkon asemaan ja toimintaan vaikuttavat merkittävät muu-

tokset. Kirkko ei voi asettautua ”ulkopuoliseksi tarkkailijaksi”, vaan sen on oltava 

osallinen kaikissa yhteiskunnan muutoksissa. Tämän selonteon tavoitteena on 

toimia ajatusten herättäjänä sekä antaa tietoa tukemaan kirkon tulevaisuuteen 

liittyvää päätöksentekoa. (Kirkko 2020, 5–6.) 
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Tulevaisuusselonteon tarkoituksena on ohjata seurakuntia, seurakuntayhtymiä, 

hiippakuntia ja kokonaiskirkkoa lukemaan tämän ajan muutoksia ja ennakoi-

maan suunnittelussaan muutosten tuomat haasteet. Tälle ajalle tyypillinen ilmiö 

on jatkuva muutos, johon sopeutuminen vaatii niin yksittäiseltä ihmiseltä kuin 

kokonaiskirkolta sitkeyttä. Kirkolla on mahdollisuus vaikuttaa moniin ajankohtai-

siin kysymyksiin. Tulevaisuudessa kirkossa tarvitaan yhä enemmän valppautta 

ja nopeampia ratkaisuja. Kirkon on tietoisesti valittava suunta, mihin se haluaa 

kulkea. (Kirkko 2020.) 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen ohjelma ”Kirkko Kaikil-

le” hyväksyttiin Kirkkohallituksen täysistunnossa vuonna 2003. Kirkko Kaikille -

ohjelma pohjautuu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeudesta 

yhdenvertaiseen osallistumiseen ja päätöksentekoon. Ohjelma on noussut kir-

kossa tehdyn vammaistyön tarpeista ja haasteista. Vammaistyön tavoitteena on 

ollut luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet vammaisten ihmisten osallistumiselle 

seurakunnan toimintaan. Kirkko Kaikille -ohjelma on tarkoitettu käsikirjaksi seu-

rakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.  (Kirkko Kaikil-

le 2003.) 

 

Kirkko Kaikille -ohjelma sisältää niin hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja fyysi-

sen ulottuvuuden. Ihminen on kokonaisvaltainen ja hänet on luotu Jumalan ku-

vaksi. Vammaisuus ei himmennä tätä kuvaa. Jumalan luomina seurakunnan 

jäsenet saavat olla erilaisia, ja silti he ovat yhdenvertaisia toisiinsa nähden. Kir-

kon tulee siis olla yhteyteensä kutsuva ja osallistava. Erityisesti kirkon tehtävä-

nä on tavoittaa ne ihmiset, jotka ovat vaarassa jäädä seurakuntayhteyden ulko-

puolelle. Toiminnan tarkoituksena on kohdata ihminen yksilönä sekä vahvistaa 

hänen voimavarojaan ja ihmisarvon tuntoaan. Fyysinen rajoite tai erilainen kieli 

eivät saa olla esteenä yhteyden kokemiselle ja osallistumiselle kirkon toimin-

taan. (Kirkko Kaikille 2003.) 

 

Kirkko Kaikille -ohjelma antaa perusteet, joiden avulla seurakunnat tarkastelevat 

omaa toimintaansa ja kiinteistöjään saavutettavuusnäkökulmasta. Ohjelmaa 

apuna käyttäen seurakunnat voivat laatia oman esteettömyysohjelman, jossa 

on tavoitteet ja toteutustavat saavutettavuutta edistäville toimenpiteille. Vuoteen 
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2010 mennessä on tehty kaksi esteettömyysohjelmaa, Turun ja Kaarinan seu-

rakuntayhtymän Vammaisohjelma 2009 -2011 ja Saavutettava seurakunta - 

Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän esteettömyysohjelma 

2010. 

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Vammaisohjelman tarkoituksena on 

edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia seu-

rakunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Tavoitteena on esteetön seura-

kunta, joka huomioi yhdenvertaisesti kaikkien jäsentensä tarpeet. Kasteen kaut-

ta tullaan kirkon jäseneksi ja seurakunnan yhteyteen. Yhteys ei perustu mihin-

kään ihmisen ominaisuuteen, syntyperään, sukupuoleen, kykyihin tai saavutuk-

siin. (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2008.) 

 

Vammaisohjelman tavoitteiden toteutumiseksi ohjelmassa esitetään toimenpitei-

tä seurakuntien ja seurakuntayhtymän eri toimijoille. Vammaisohjelma toimii 

oppaana vammaisuuden kohtaamisessa. Esteettömyyden toteuttaminen tulee 

olla osa seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintasuunnitelmaa. (Turun ja 

Kaarinan seurakuntayhtymä 2008.) 

 

Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän esteettömyysohjelma 

”Saavutettava seurakunta” hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa lokakuus-

sa 2010. Se perusajatuksena on, että esteettömyys ja saavutettavuus ovat asi-

oita, joihin myös seurakunnan tulee kiinnittää huomiota. Seurakunnan ja kirkon 

tehtävänä on tavoittaa kaikki ihmiset, kohdata heidät yksilöinä, ja vahvistaa hei-

dän voimavarojaan ja ihmisarvontuntoaan. (Tampereen evankelis-luterilainen 

seurakuntayhtymä 2010.) 

 

Seurakunnan olemuksena on olla yhteyteensä kutsuva ja osallisuutta ylläpitävä 

yhteisö, joka kohtelee kaikkia osallistujia tasavertaisesti. Saavutettava seura-

kunta on ympäristöltään esteetön, ja siellä ihminen kohdataan kokonaisvaltai-

sesti. Saavutettavuus pitää nähdä kaikkien ihmisten osallistumiseen ja liikkumi-

seen liittyvänä asiana, ei ainoastaan erityisratkaisuna. Elämänkaaren eri vai-

heissa ihmisellä on erilaisia toimintakykyä rajoittavia tekijöitä, joiden huomioon 



 

 

20 

ottaminen auttaa onnistuneeseen kohtaamiseen. (Tampereen evankelis-

luterilainen seurakuntayhtymä 2010.) 

 

Jokaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja tarve vaikuttaa oman elämänsä 

päätöksentekoon. Ihminen haluaa olla täysivaltainen osallistuja, ei ainoastaan 

toiminnan kohde. Seurakunnan toiminnan on lähdettävä ihmisten tarpeista eikä 

kirkon organisaatiosta tai seurakunnan henkilökunnasta käsin. Työntekijä ei ole 

pääasiallinen tekijä, vaan mahdollistaja osallisuudelle ja osallistumiselle. On 

tilanteita, joissa ihmisen ei ole esteiden vuoksi mahdollista osallistua seurakun-

nan tilaisuuteen. Tällöin saavutettavuus toteutuu, kun seurakunnan työntekijä 

tai vapaaehtoinen menee hänen luokseen. (Tampereen evankelis-luterilainen 

seurakuntayhtymä 2010.) 

 

Seurakunnan saavutettavuuden toteutumiseksi on Turun ja Kaarinan seurakun-

tayhtymän Vammaisohjelmassa ja Tampereen evankelis-luterilaisen seurakun-

tayhtymän Esteettömyysohjelmassa asetettu seurakunnan toimintaan, rakentei-

siin, asenteisiin ja päätöksentekoon liittyviä tavoitteita ja toimenpide -esityksiä. 

Molemmissa yhtymissä on määritelty tapa, kuinka ohjelman seuranta tapahtuu. 

Tällä toimenpiteellä on varmistettu ohjelmien tavoitteiden onnistumisen arviointi 

sekä huolehdittu jatkotoimenpiteiden toteutumisesta. 
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4 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN SAAVUTETTAVUUSPÄIVÄ 

 

 

4.1 Saavutettavuuspäivän tausta ja tavoitteet 

 

Kirkolliskokous (Liite 1.) antoi marraskuussa 2009 kirkkohallitukselle tehtäväksi 

tehdä esityksen kirkon omasta saavutettavuusohjelmasta. Samaan aikaan Kir-

kon vammaistyön neuvottelukunta oli sopinut kirkon vammaispoliittisen ohjel-

man päivittämisestä. Kirkon saavutettavuusohjelma laaditaan vuosien 2010–

2012 aikana. Ohjelman tavoitteena on luoda toimiva perusta yhdenvertaisuudel-

le ja osallisuudelle. Työskentelyn perustana on saavutettavuusohjelman edeltä-

jä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaispoliittinen ohjelma - Kirkko kai-

kille vuodelta 2003, Suomen vuonna 2007 allekirjoittama YK:n yleissopimus 

vammaisten ihmisten oikeuksista sekä vuonna 2009 hyväksytty Vammaispalve-

lulaki. (Sakasti i.a.) 

 

Kirkon saavutettavuusohjelma tulee sisältämään yhdenvertaisuuden ja osalli-

suuden teologiset sekä ihmisoikeuksista nousevat perusteet ja saavutettavuu-

teen kuuluvat lakiperusteiset asiat. Ohjelmaan liittyy oheismateriaalia: hyviä 

käytäntöjä sekä käytännön toteutusmalleja, joiden avulla voidaan parantaa seu-

rakuntien saavutettavuutta. (Sakasti i.a.) 

 

Saavutettavuusohjelman laatimisen toteuttaminen annettiin Kirkon diakonia- ja 

yhteiskuntatyön (KDY) työalasihteerien tehtäväksi. KDY toteutti Kirkon saavutet-

tavuusohjelma -kyselyn, jonka tavoitteena oli nostaa saavutettavuuteen liittyvät 

kysymykset kaikkia kirkon työntekijöitä koskettavaksi asiaksi (Sakasti i.a.). Ky-

selyn vastauksista laadittu Kirkon saavutettavuusohjelman tutkimusraportti on 

luettavissa kirkon työntekijöille tarkoitetulta verkkosivuilta (sakasti.evl.fi). 

 

Hyvänä pelinavauksena saavutettavuusohjelmalle oli Kirkko Kaikille symposium 

keväällä 2010. Symposiumin teema oli ”Kyvyt käyttöön, tarpeet täyttöön”. Sym-

posiumissa pohdittiin vammaisten henkilöiden asemaa työmarkkinoilla. Aihetta 

lähestyttiin kirkon ideologian, vapaaehtoisuuden, työmarkkinoiden sekä työnte-
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kijän näkökulmasta. Vammaisten henkilöiden äänen kuuleminen yhdenvertai-

suuden toteutumiseksi nousi korostetusti esille symposiumissa. 

 

Saavutettavuusohjelman ohjausryhmä aloitti työnsä 2010. Sen puheenjohtajana 

toimii Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala. Muita jäseniä ovat esteettö-

myysasiamies Harri Leivo Invalidiliitosta, Näkövammaisten keskusliiton tiedon-

saantijohtaja Teuvo Heikkonen, Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen, Kuulo-

liiton erityisasiantuntija Sami Virtanen ja Kuurojen liiton erityisasiantuntija Jari 

Heiskanen. Keväällä 2011 ohjausryhmää laajennettiin. Siihen kutsuttiin seura-

kuntien työntekijöitä eri työaloilta. Tässä vaiheessa opinnäytetyöntekijästä tuli 

ohjausryhmän jäsen. 

 

Ohjausryhmän tehtävänä on saavutettavuusohjelman sisällöstä huolehtiminen. 

Tavoitteena on, että saavutettavuusohjelma on ytimekäs, selkeä ja käytännön-

läheinen. Saavutettavuusohjelman avulla pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja 

antamaan käytännön apuja ja työkaluja saavutettavuuden toteuttamiseen seu-

rakunnissa.  Saavutettavuusohjelma sisältää myös saavutettavuuden teologiset 

lähtökohdat sekä saavutettavuutta lisääviä pilottihankkeita.  

 

Syksyllä 2010 ohjausryhmä teki päätöksen toteuttaa hiippakuntakierroksen. 

Hiippakuntien saavutettavuuspäivät toteutettiin kevään ja syksyn 2011 aikana. 

Niiden tarkoituksena oli kerätä saavutettavuuteen liittyviä ajatuksia ja kokemuk-

sia koko Suomen alueelta. Tapahtumista saatua tietoa käytetään kirkon saavu-

tettavuusohjelmaa laadittaessa. 

 

Marraskuussa 2010 Tampereen hiippakunnan hiippakuntasihteeri Maria Pitkä-

ranta otti yhteyttä opinnäytetyöntekijään (myöhemmin minä). Hän kysyi, millai-

sia ajatuksia minulla olisi Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivän to-

teuttamiseksi. Vastaan Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän 

yhteisen vammaistyön työtiimistä. Työni puolesta olin juuri perehtynyt esteettö-

myysasioihin toimiessani sihteerinä Tampereen evankelis-luterilaisen seurakun-

tayhtymän esteettömyystyöryhmässä, jonka tehtävänä oli ollut esteettömyysoh-

jelman laatiminen seurakuntayhtymään. Kiinnostukseni saavutettavan seura-

kunnan toteutumiseksi vahvistui työryhmätyöskentelyn aikana. 
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Heti ammattikorkeakouluopintojeni alusta lähtien oli päivänselvää, että halusin 

opinnäytetyöni liittyvän jollain tavoin saavutettavuuteen. Ensimmäinen ajatuk-

seni oli liittää opinnäytetyöni tehtyyn Tampereen evankelis-luterilaisen seura-

kuntayhtymän esteettömyysohjelmaan. Keskusteltuani asiasta esimieheni ja 

seurakuntatyönjohtajan kanssa sovimme, että valitsen jonkin esteettömyysoh-

jelman tavoitteista toteutettavakseni. Hiippakuntasihteeri Maria Pitkärannan pu-

helu muutti ajatukseni. Pyysin saada osallistua Tampereen hiippakunnan saa-

vutettavuuspäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Halusin tehdä saavutetta-

vuuspäivästä opinnäytetyöni. Sovimme, että Pitkäranta on yhteydessä kirkko-

hallituksen työalasihteereihin Riitta Kuuseen ja Tiina Peippoon saavutettavuus-

päivän ajankohdan sopimiseksi. Minä lupasin olla yhteydessä Kuuseen kerto-

akseni, että teen saavutettavuuspäivästä opinnäytetyöni, ja saadakseni ohjeita 

sisällön suunnitteluun sekä työnjakoon. Soitin Kuuselle ja sain häneltä alusta-

vaa tietoa saavutettavuusohjelmasta. Kuusi pyysi minua osallistumaan hänen ja 

Peipon kanssa hiippakuntien saavutettavuuspäivien koulutusrungon suunnitte-

luun. Suostuin ehdotukseen. 

 

Tampereen hiippakunnan savutettavuuspäivän tavoitteena oli määritellä, mitä 

käsitteet yhdenvertaisuus, osallisuus, esteettömyys ja saavutettavuus sisältävät 

seurakuntatyön näkökulmasta, miksi nämä asiat ovat keskeisiä seurakunnassa 

ja miten ne näkyvät käytännössä. Toisena tavoitteena oli kerätä tietoa Tampe-

reen hiippakunnan seurakunnista, kuinka saavutettavuus toteutuu tällä hetkellä 

seurakuntien toiminnassa ja toimitiloissa. Päivän tarkoituksena oli saada seura-

kuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä miettimään, millä tavoin seurakun-

nan saavutettavuuteen voidaan vaikuttaa. 

 

 

4.2 Saavutettavuuspäivän suunnittelu 

 

Tapasin Riitta Kuusen ja Tiina Peipon 14.2.2011. Suunnittelun aluksi orien-

toiduimme aiheeseen keskustelemalla Tampereen evankelis-luterilaisen seura-

kuntayhtymän yhteisen vammaistyön työntekijöiden eläköitymisen ja toimin-

taympäristön muutoksien tuomista haasteista. Kirkon vammaistyön jatkuvuuden 



 

 

24 

turvaamiseksi nousi esille kolme teemaa: hiljaisen tiedon siirto, työaloja ylittävä 

työ ja erityisvirkojen säilyminen. 

 

Suunnittelupalaverin tarkoituksena oli miettiä yhtenevä ohjelmarunko hiippakun-

tien saavutettavuuspäiviin. Esitimme kysymyksiä, joihin halusimme saada vas-

taukset tämän palaverin aikana. Oikeastaan joku meistä sanoi ensimmäisen 

kysymyksen ja etsiessämme siihen yhdessä vastausta, keskustelu poiki uuden 

kysymyksen, johon taas lähdimme etsimään vastausta. Teimme tyypillistä aivo-

riihityöskentelyä. Loogisuuden vuoksi esitän nyt kysymykset käsittelyjärjestyk-

sessä. 

 

Lähestyn viimeistä ja mielestäni tärkeintä kysymystä käsittelemällä ensin muita 

kysymyksiä. Kysymykset olivat: Ketä kutsutaan saavutettavuuspäivään? Miten-

kä tehdyn saavutettavuus -kyselyn tuotokset liitetään osaksi päivää? Mitkä asiat 

rajaavat ja yhdistävät seurakuntia ja niiden työntekijöitä? Mitä osa-alueita kirkon 

työ pitää sisällään saavutettavuuden näkökulmasta? Mitä saavutettavuuspäiväl-

tä halutaan? 

 

Saavutettavuuspäivien tarkoituksena on aktivoida ihmisiä miettimään, mitä saa-

vutettavuus tarkoittaa. Seurakuntien ja koko kirkon saavutettavuus on siis kaik-

kien asia: niin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin seurakuntalaisten. 

Saavutettavuuspäiviin päätimme kutsua kaikkia seurakuntien työntekijöitä ja 

luottamushenkilöitä. Erityisesti halusimme mukaan seurakuntien vahtimestareita 

ja suntioita sekä viestinnän ja tietohallinnon työntekijöitä. Mietimme, kuinka in-

nostamme heitä osallistumaan. 

 

Kuinka päivissä tuodaan esille tehdyn saavutettavuuskyselyn tulokset? Ainakin 

niissä seurakunnissa, joihin kysely on mennyt, ollaan varmasti kiinnostuneita 

tuloksista. Yhtenä ajatuksena oli, että esille nostetaan muutamia saavutettavuu-

teen liittyviä kysymyksiä, jotka lähetetään etukäteen osallistujille. He voivat kes-

kustella niistä omissa seurakunnissaan ja palauttaa vastaukset saavutettavuus-

päivässä. Kovin pitkä kysely ei voi olla, ettei sitä koeta liian hankalaksi. Riskinä 

voi olla, että kysely vähentää osallistumishalukkuutta. Asia jäi avoimeksi sillä 

tavoin, että jokainen hiippakunta saa itse päättää tekeekö kyselyä etukäteen vai 
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ei. Päädyimme siihen, että Kuusi ja Peippo käsittelevät saavutettavuuskyselyn 

tärkeimmät kohdat. Keskustelemalla saadaan osallistujien ajatuksia käsiteltävis-

tä asioista. Päätin miettiä Pitkärannan kanssa, teemmekö Tampereen hiippa-

kunnan saavutettavuuspäivän osallistujille jonkinlaisen kyselyn saavutettavuu-

desta etukäteen vai emme.  

 

Pohdimme, onko tulevaisuudessa mahdollista yhä enemmän rikkoa seurakunti-

en maantieteellisiä ja toiminnallisia rajoja. Seurakuntalaiset osallistuvat heitä 

kiinnostaviin seurakunnallisiin tilaisuuksiin välittämättä siitä, onko toiminnan jär-

jestäjä oma kotiseurakunta vai naapuriseurakunta. Kuitenkin edelleen seura-

kuntien hallinnolliset rajat muodostavat pitkälti myös toiminnalliset rajat. Ainoas-

taan seurakuntayhtymissä olevat virat kattavat koko seurakuntayhtymän hallin-

nollisen alueen. Toisaalta tämä ei silti tarkoita, että yhteistyö eri seurakuntien ja 

yhtymien työntekijöiden välillä olisi toimivaa. Työalojen väliset rajat istuvat myös 

yllättävän tiukassa seurakuntien toiminnassa. Tulevaisuudessa työntekijöiden 

määrä kirkossa tulee vähenemään, tällöin työhön on löydettävä yhä enemmän 

yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Tässä tilanteessa moniammatillisten tiimien 

merkitys työlle tulee myös kasvamaan. 

 

Aivoriihemme jatkoi jakamalla seurakuntatyön fyysiseen ympäristöön, toimin-

taan ja tiedonkulkuun. Jokaisen osa-alueen toimivuuden yhteisiksi nimittäjiksi 

nousivat saavutettavuus ja asenteet. Seurakunnallisen toiminnan onnistumi-

seen liittyy kiinteästi fyysisen ympäristön ja tiedonkulun toimivuus. Fyysisen 

ympäristön esteettömyys on onnistuneen kohtaamisen perusedellytys. Toimin-

nan puitteita miettiessämme nousi esille kysymys, ketä tai mitä varten seura-

kunta on ja toimii. Onko seurakunta saavutettava yhteisö, joka antaa mahdolli-

suuden osallisuudelle? 

 

Tiedonkulkuun kuuluu kaikki viestintä, niin ulkoinen kuin sisäinen. Teknologian 

kehittyminen on luonut uuden viestinnän mahdollisuuden perinteisen paperiesit-

teen rinnalle. Yhä enenevässä määrin yhteydenpito ja tiedottaminen tapahtuvat 

sähköisesti. Viestin suunta ei ole ainoastaan tiedon välittämistä seurakuntalai-

selle, vaan mitä suurimmassa määrin se on myös tiedon saantia seurakuntalai-

selta. Sähköisen viestinnän lisääntyminen ja sosiaalisen median käytön kasvu 



 

 

26 

ovat lisänneet viestinnän saavutettavuutta. Silti sähköisen viestinnän rinnalle 

tarvitaan perinteisiä esitteitä ja ilmoituksia. Viestintä pitää sisällään myös kieli-

poliittisia asioita, joihin vaikuttavat erityisesti viestijän asenteet. Osataanko 

huomioida eri tavoin kommunikoivien ihmisten tarpeet vai onko niin, että seura-

kunnan perussanoman saavutettavuus häviää työntekijöiden asenteisiin? 

 

Mitä saavutettavuuspäivältä sitten halutaan? Mikä on se konkreettinen tavoite, 

mitä halutaan ihmisiltä, jotka osallistuvat saavutettavuuspäivään? Kuinka saa-

daan osallistujat huomaamaan, että saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liitty-

vä tietotaito on heillä? Seurakuntien työntekijät ovat ammatti-ihmisiä silloin, kun 

puhutaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten onnistuneesta kohtaamisesta. 

Saavutettavuuspäivän tarkoitus on olla paikka, jossa voi tulla kuulluksi ja vaikut-

taa saavutettavuuden lisääntymiseen kirkossa. 

 

Käsitteen saavutettavuus rinnalle nousivat käsitteet esteettömyys, yhdenvertai-

suus ja osallisuus. Jokaiselle käsitteelle löytyy erilaisia tapoja määritellä niiden 

sisältöä. Kirkon saavutettavuusohjelmassa pyritään selventämään näiden neljän 

käsitteen merkitystä seurakuntatyössä. Mielestämme saavutettavuus kirkossa 

toteutuu vasta silloin, kun esteettömyys, yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutu-

vat seurakuntien toiminnassa ja ihmisten asenteissa. Tälle asialle haluttiin saa-

da vahvistusta saavutettavuuspäivien osallistujien mielipiteistä. 

 

Käsitteestä saavutettavuus muodostettiin yläkäsite, joka jakautui esteettömyy-

teen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Esteettömyyteen sisällytimme fyysi-

set esteet, osallisuus sisälsi erityisesti seurakuntalaisen näkökulman ja yhden-

vertaisuus työntekijän näkökulman. 

 

Saavutettavuuspäivän ohjelmarunko muodostui seuraavanlaiseksi: 

1. Käsitteet: 

- Määritellään ryhmissä käsitteet yhdenvertaisuus, osallisuus, esteettö-

myys ja saavutettavuus. 

- Ryhmät kertovat tuotoksensa, jonka jälkeen käydään yleiskeskustelua. 

- Mietitään, miksi nämä käsitteet ovat keskeisiä kirkon saavutettavuusoh-

jelmassa ja miten ne näkyvät käytännössä. 
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2. Fyysiset esteet: 

- Lounaan jälkeen käsitellään saavutettavuus-kyselyn yhteenvetoa ja ai-

heeseen liittyviä lakisääteisiä asioita. 

- Esille nostetaan seurakuntalaisten kuulluksi tuleminen. 

- Jos osallistujille on lähetetty etukäteen kysymys oman seurakunnan es-

teettömyydestä, sitä käsitellään tässä kohdassa. Jos kysymystä ei ole 

annettu etukäteen, sitä kysytään nyt. 

  

3. Asenteet: 

- Vapaaehtoistyöntekijän rooli 

- Voinko olla vapaaehtoinen / työntekijä, jos itse tarvitsen erityistä tukea? 

- Ihmiskäsitys: Onko jokainen ihminen oikeasti luotu ja lunastettu? Olem-

meko yhdenvertaisia? 

 

Suunnittelupalaverin päätteeksi sovimme, että tarvittaessa kokoonnumme arvi-

oimaan ohjelmaa ensimmäisen toteutuneen saavutettavuuspäivän jälkeen. 

Päävastuu saavutettavuuspäivän ohjelman toteutuksesta oli työalasihteereillä, 

joten he tekivät tarvittavat tarkennukset ohjelmaan. Tarkoituksenmukaista oli, 

että kaikkien saavutettavuuspäivien rakenne on sama. Muuttuvan sisällön tuot-

tivat osallistujat. Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivän käytännönjär-

jestelyt jäivät Maria Pitkärannan ja minun toteutettaviksi. 

 

Kevään aikana olimme Pitkärannan kanssa yhteydessä toisiimme sähköpostin 

välityksellä. Tapasimme huhtikuun puolessa välissä Tampereen tuomiokapitu-

lissa.  Pitkäranta oli saanut informaatiota kirkkohallituksesta saavutettavuuspäi-

västä. Kerroin yhteenvedon suunnittelupalaverista, johon olin osallistunut. Mei-

dän tehtävämme oli miettiä Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivän 

paikka, tarkennettu ohjelma, laitammeko etukäteiskysymyksen osallistujille ja 

keitä tulisi erityisesti tiedottaa päivästä. Ilmoitus saavutettavuuspäivästä oli ollut 

jo vuoden alkupuolella ilmestyneessä Tampereen hiippakunnan hiippakuntaleh-

dessä sekä diakoniatyöntekijöille lähetetyssä sähköpostissa. Tieto löytyi myös 

Tampereen hiippakunnan verkkosivuilta. 
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Paikaksi olimme suunnitelleet Ilkon kurssikeskusta, Kangasalla tai Näsin salia 

Tampereella. Näsin sali oli ollut varattu, joten minun vastuulleni jäi tiedustella 

asiaa Ilkon kurssikeskuksesta. Ilkossa oli tilaa, ja sain varattua Ison salin käyt-

töömme.  

 

Ohjelamarunko meillä oli, mutta se tarvitsi hienosäätöä. Päätimme, että aloit-

tamme päivän aamukahvilla, jonka jälkeen minä pidän alkuhartauden. Ohjel-

maan merkitsimme virittäytymisen päivän aiheeseen. Vastuu aiheen eteenpäin 

viemisestä siirtyi siinä vaiheessa Kuuselle ja Peipolle. Lounaan jälkeen jat-

koimme esteettömyyden ulottuvuuksista. Ohjelmaan laitettiin etukäteistehtäväk-

si miettiä oman seurakunnan toimivuutta esteettömyyden näkökulmasta. Lop-

puyhteenveto jäi Pitkärannan tehtäväksi. Valmiin ohjelman (Liite 2.) alkuun lai-

toimme lyhyesti saavutettavuuspäivän tavoitteen, ja keille kaikille päivä oli 

suunnattu. 

 

Saavutettavuuspäivä oli tarkoitettu kaikille työntekijäryhmille. Erityisesti päätim-

me kutsua päivään suntioita ja kiinteistön edustajia. Sovimme, että tieto saavu-

tettavuuspäivästä lähetetään talouspäälliköille kiinteistö- ja taloushallinnon työn-

tekijöiden mukaan saamiseksi. Ilmoitus saavutettavuuspäivästä lähetettiin myös 

sähköpostissa hiippakunnan kaikille diakoniatyöntekijöille. Heitä pyydettiin välit-

tämään tietoa työtovereilleen erityisesti diakoniapapeille ja esimiehilleen. Vam-

maistyötä tekeviä työntekijöiden toivottiin erityisesti osallistuvan.  

 

Olin tiedottanut Tampereen vammaistyön työntekijöitä päivästä välittömästi, kun 

itse sain päivän ajankohdan tietooni eli heti alkuvuodesta. Hiippakuntasihteeri 

vastasi tiedottamisesta sen jälkeen kun olin lähettänyt hänelle ohjelman puh-

taaksikirjoitettuna. Ohjelma lähetettiin edellä mainituille työntekijäryhmille loppu-

kesästä. Se laitettiin myös Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhty-

män intranetiin (Arkki). Ilmoittautuminen saavutettavuuspäivään tapahtui säh-

köpostitse hiippakuntaan. 
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4.3 Saavutettavuuspäivän toteutus 

 

Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivä toteutettiin 21.9.2011 Ilkon kurs-

sikeskuksessa Kangasalla. Päivään osallistui 22 henkeä. Suurin osa osallistujis-

ta oli seurakuntien tai seurakuntayhtymien vammaistyöntekijöitä. Mukana oli 

kolme viittomakielistä, jotka toimivat kuurojen seurakunnassa. Kaksi läsnäolijaa 

oli viittomakielentulkkeja, joiden tehtävänä oli toimia kuurojen ja kuurosokeiden 

tulkkeina. Paikalla ei ollut yhtään kiinteistön tai taloushallinnon edustajaa. Vies-

tinnästä mukana oli yksi henkilö. 

 

Kokoontumispaikkana oli Ilkon kurssikeskus Kangasalla. Käytössämme oli Iso 

sali. Olin tullut hyvissä ajoin paikalle järjestämän salia. Vahtimestarin avustuk-

sella laitoimme tuolit kolmeen puolikaarenmuotoiseen riviin alttarin eteen. Liiku-

teltavalle puhujankorokkeelle tein pienemmän alttarin hakemalla koristeeksi vil-

liomenan oksia ja ristin. Ristin eteen laitoin kaksi punaista helmen muotoista 

rukouskynttilää.  

 

Muiden päivän vetäjien ja viittomakielen tulkkien saavuttua paikalle suunnitte-

limme heidän istuma- ja puhepaikkansa näkyvyyden turvaamiseksi. Nostimme 

tarvittavat pöydät ja tuolit paikoilleen. Säädimme valaistuksen sopivaksi niin, 

että viittomakieliset ja heikkonäköiset näkevät tulkkauksen sekä muun edessä 

tapahtuvan toiminnan. Tarkastimme av-laitteiden toimivuuden sekä testasimme 

tietokoneen ja dataprojektorin yhteensopivuuden. 

 

Olin vastaanottamassa osallistujia ja ohjasin heidät aamukahville Ilkon ruokasa-

liin. Siirryimme salin puolelle. Toivotin kaikki tervetulleiksi ja aloitin hartauden.  

Halusin tuoda näkyväksi kielellisen saavutettavuuden merkityksen pitämällä 

hartauden viittomakielellä. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi työtoverini luki 

kirjoittamani hartauden ääneen. Aiheen olin valinnut edellisenä sunnuntaina 

vietetyn lähimmäisen päivän mukaan.  

 

Sytytin rukouskynttilät. Ensimmäinen kynttilä kuvasi Jumalan rakkautta ihmisiä 

kohtaan ja toinen kynttilä kuvasi lähimmäisenrakkautta. Sunnuntain evanke-

liumiteksti Matteuksen evankeliumin luvusta viisi kertoo Jumalan rakkaudesta ja 
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siitä kuinka Jeesus oli elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä jokaiselle. Pu-

huin, kuinka Jeesuksen tapa toimia rohkaisee meitä näkemään jokaisessa ihmi-

sessä lähimmäisen. Totesin, että Kristukselta saamme voimaa hyviin tekoihin 

lähimmäisten auttamiseksi. Hartauden päätin Afrikkalaiseen sananlaskuun: ”Jos 

haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat kulkea kauas, kulje yhdessä.” 

Päätin hartauden virteen 454, jonka viitoimme yhdessä.  

 

Hartauden jälkeen esittelin saavutettavuuspäivän suunnittelusta ja toteutukses-

ta vastaavat henkilöt. Kerroin myös, että teen päivästä opinnäytetyöni, ja pyysin 

kaikkia antamaan palautetta päivästä täyttämällä palautelomake. Läsnäolijoiden 

toteamiseksi pyysin heitä tarkistamaan listasta nimensä ja laskutusosoitteensa. 

Kerroin myös viittomakielentulkkien läsnäolosta. Vetovastuu siirtyi nyt kirkkohal-

lituksen työalasihteereille. 

 

Riitta Kuusi pyysi osallistujia vuorotellen tulemaan eteen ja esittelemään itsen-

sä. Esittäytymisen jälkeen jokainen ohjattiin ryhmään. Kaikkiaan osallistujista 

muodostui neljä ryhmää. Jokainen ryhmä sai mietittäväksi yhden käsitteen. Kä-

sitteitä olivat saavutettavuus, esteettömyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus. 

Ryhmän tehtävänä oli keskustella, mitä käsite heidän mielestään sisältää. Viit-

tomakieliset muodostivat oman ryhmän ja pohtivat käsitettä saavutettavuus. 

Lisäksi heidän tehtävänään oli etsiä sopiva viittoma käsitteelle. Aikaa keskuste-

lulle annettiin noin 30 minuuttia. Sen jälkeen ryhmät esittivät tuotoksensa ja 

muodostivat käsitettään ilmentävän patsaan. 

 

Purku aloitettiin viittomakielisten ryhmästä. Heidän mielestään saavutettavuus 

pitää sisällään yhtäläiset palvelut kaikille ihmisille. Jokaisen henkilökohtaiset 

tarpeet on huomioitava. Esimerkkinä mainittiin viittomakielisten ja kuurosokei-

den yksilölliset kommunikaatiomenetelmät. Ryhmä totesi, että vastuu onnistu-

neesta kohtaamisesta on myös viittomakielisillä ja kuurosokeilla. Heidän on 

ajoissa ilmoitettava osallistumisensa tilaisuuksiin, jotta työntekijät ja tulkit voivat 

valmistautua tilanteeseen. Toisaalta tulkkitilauksilla on sen verran lyhyt perinne, 

että työntekijöiden tehtävänä on opastaa viittomakielisiä ja kuurosokeita enna-

koinnin tärkeydestä. 
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Saavutettavuus tarkoittaa myös vammaisten liikkumisessa auttamista. Esimer-

kiksi otettiin taksioikeuden saaminen. Yhteydenpidon tärkeys asiakkaisiin nousi 

myös esille. Kaikilla ei ole sähköpostia tai kännykkää, joten perinteinen koti-

käynti yhteyden saamiseksi on tarpeellista saavutettavuuden toteutumiseksi. 

 

Saavutettavuutta on myös rauhallinen tahti puheessa ja viittomisessa. Keskus-

teltaessa on pysyttävä asiassa eikä hypitä asiasta toiseen. Tekstin on oltava 

riittävän isoa. Esimerkiksi saavutettavuuspäivän osallistujien nimilista oli ollut 

liian pienellä tekstillä. Selkokielen käyttö on saavutettavuuden apu. Viittomaksi 

ryhmä ehdotti merkkiä, jossa vasen kämmen on kohti viittojaa sormet yhdessä. 

Oikean käden sormet ovat myös yhdessä ja kämmen näyttää vasemmalle. Oi-

kealla kädellä tapahtuu liike kohti vasenta kämmentä, johon se lopuksi yhtyy. 

Saavutettavuutta kuvaavassa patsaassa oli kaksi kuurosokeaa, joiden saattajat 

/ tulkit viittoivat heille taktiilia (kädestä käteen viittomista). 

 

Toisen ryhmän käsite oli esteettömyys. Fyysisinä esteettömyyteen liittyvinä asi-

oina ryhmä mainitsi muun muassa hissien toimivuuden, riittävän leveät portaat 

ja ovet, riittävän pitkät käsijohteet ja liukumattomat lattiat. Betoniporsaat ja muut 

vastaavanlaiset esteet ryhmä halusi poistattaa. Esteettömyyttä ajateltiin olevan 

myös pyörätuolin saatavilla olo, jos joku henkilö saa jonkinlaisen kohtauksen. 

 

Aistien kautta tulevana esteettömyytenä nousivat esille oikeanlaiset värit, selke-

ät ja riittävän isotekstiset opasteet, piste- ja isotekstisten kirjojen saatavuus se-

kä selkokielen käyttö tilaisuuksissa. Kuuloaistiin liittyvinä asioina mainittiin tilo-

jen kaikuvuuden vähentäminen, äänentoistolaitteiden ja induktiosilmukoiden 

toimivuus sekä niiden käytön hallinta. Tilassa, jossa on induktiosilmukka, pitää 

olla helposti havaittava merkki näkyvillä tiedoksi induktiosilmukan olemassa 

olosta. Induktiosilmukkaa käytettäessä kännykät on suljettava niiden aiheutta-

man häiriön vuoksi. Ryhmä totesi, että tuoksut voivat myös olla este joidenkin 

henkilöiden osallistumiselle. 

 

Asenteellisena esteettömyytenä esille tulivat näkövammaisen kohtaamiseen 

liittyvät asiat. Näkövammainen henkilö on helppo ohittaa. Esteettömyyttä on 

esittäytyminen, kuvailutulkkaus, virsien ja muun ympärillä tapahtuvan toiminnan, 
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esimerkiksi ylösnousut ja istumiset jumalanpalveluksessa, äänen ilmoittaminen. 

Näkövammaiselle viestittäminen tapahtuu isotekstinä, pisteillä tai äänikirjeenä. 

 

Esteettömyyttä kuvaava patsas muodostui toisiaan käsistä kiinnipitävistä henki-

löistä, jotka muodostivat ympyrän. Mukana oli sokea saattajansa kanssa sekä 

liikuntarajoitteinen. Ympyrässä ei ollut esteitä. Siihen oli helppo tulla ja lähteä 

pois. Yleisön kommenttina oli, että ryhmän tuotoksesta puuttui viittomakielen 

näkökulma. 

 

Kolmas ryhmä keskittyi osallisuuteen. Sana herätti alkuun hämmästystä ryh-

mässä. Heidän mielestään osallisuus on henkilökohtainen kokemus, tunne siitä, 

että on hyväksytty mukaan. Tilanteissa, joissa henkilö on paikalla fyysisesti, 

mutta hän ei kuitenkaan tunne olevansa mukana, ei synny osallisuutta. Seura-

kunnassa on erilaisia vertaistukiryhmiä. On mietittävä, kokeeko uusi henkilö 

osallisuutta ryhmässä vai onko ryhmä niin tiivis, että uusi tulija ei pääse siihen 

sisälle. Esimerkiksi uusi henkilö istuu ”väärään paikaan” ja hänelle huomaute-

taan siitä. Tällöin työntekijän on puututtava tilanteeseen, jotta henkilö uskaltaa 

osallistua toisenkin kerran. 

 

Ryhmä nosti esille virtuaalisen maailman merkityksen osallisuudessa. Erityisesti 

mainittiin liikuntarajoitteisten kokemus olla osallisia yhteiskunnassa sosiaalisen 

median esimerkiksi facebookin kautta. Ryhmä muistutti, että kirkon toiminnassa 

on huomioitava, että induktiosilmukan käyttö, näkövammaisten opastus tai tul-

kin käyttö eivät vielä ole osallisuutta, vaan ainoastaan esteiden poistoa. Toimin-

taan osallistuja ei halua olla ainoastaan palvelun saaja, vaan hän voi ja haluaa 

itse osallistua mukaan toiminnan tuottamiseen. Luovuusosiossa ryhmäläiset 

muodostivat eri tavoin vammaisista ihmisistä ympyrän. Ryhmän jäsenet tukivat 

toinen toisiaan hartioista kiinni pitäen. 

 

Viimeiselle ryhmälle jäi käsite yhdenvertaisuus. Ryhmä nosti ensimmäisenä 

esille kristillisen näkökulman: olemme kaikki Jumalan luomia, ja Hänen silmis-

sään samanvertaisia. Ihmisten silmissä emme kuitenkaan ole yhdenvertaisia. 

Esimerkiksi kaupungissa asuvat ovat lähempänä erilaisia palveluja kuin maa-

seudulla asuvat. Toisena esimerkkinä esitettiin liikuntavammaisten ryhmät, jois-
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sa vanhemmilla ihmisillä on tarve olla yhdessä vertaisryhmässä, kun taas nuor-

ten ryhmät haluavat integroitua enemmän saman ikäluokan kuin vammaryhmän 

kanssa. Ryhmä totesi, että yhdenvertaisuus on lakioikeus (vertaa yhdenvertai-

suuslaki).  

 

Ryhmän mielestä ihmisen oma kokemus yhdenvertaisuudesta voi olla eri kun 

ympäristön havainnot. Yhdenvertaisuus muodostuu yhdessä olemisen koke-

muksesta ja arvostuksesta. Liian helposti kiinnitetään huomio rakenteisiin, jol-

loin ihminen ei pääse tasavertaiseksi muiden kanssa. Kysymykseksi nousi, es-

tämmekö itse toisen yhdenvertaisuuden kokemuksen. Kokoontumispaikan fyy-

sinen este voi olla ratkaistavissa kun yritetään yhdessä ”hätä keinot keksii” -

periaatteella. Yhdessä tekeminen antaa mahdollisuuden osallistua itse mukaan 

toimintaan. Näin vältetään liiallinen välittäminen ja huolehtiminen. Jokaisella 

ihmisellä on myös oma vastuu tulla näkyväksi. Lopuksi ryhmä totesi, että tasa-

päistäminen ei ole yhdenvertaisuutta. 

 

Yhdenvertaisuutta ryhmä kuvasi patsaalla, jossa ryhmäläiset olivat selät vas-

takkain. Kädet olivat käsikynkässä ja kämmenet olivat ylöspäin. Jokaisen syli oli 

avoin. 

 

Lounaan jälkeen päivää jatkettiin saavutettavuuskyselyn tulosten tarkastelulla. 

Kohdassa, jossa käsiteltiin tilojen esteettömyyttä, osallistujat saivat kertoa oman 

seurakuntansa toimivuudesta esteettömyyden näkökulmasta. Usein seurakunti-

en toimitiloissa on paljon portaita, jotka sulkevat osan kävijöistä ulkopuolelle. 

Kaikkia rakennuksia, esimerkiksi kirkkoja ei voida muuttaa esteettömiksi. Laki-

perusteistenkin korjausten läpivieminen seurakunnan hallinnossa saattaa tuot-

taa vaikeuksia. Toisaalta korjauksia tehtäessä on ollut hyvää tahtoa, mutta ei 

ole käytetty riittävästi asiantuntijoita eli käyttäjiä, joten seurauksena on ollut 

epäonnistuneita ratkaisuja. Työntekijät tunnustivat olevansa väsyneitä taiste-

luun kiinteistöpuolen kanssa.  

 

Eräässä kommentissa todettiin, että lainsäädäntö menee kyllä eteenpäin, mutta 

asenteet esteettömyyttä kohtaan ovat vähän kuin 1970-luvulta. Esteettömyyden 

todettiin hipaisseen hiusrajaa seurakunnissa. Hyvänä asiana pidettiin, että 
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Tampereen evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä on tehty esteettö-

myysohjelma ja Lahden seurakuntayhtymässä tilojen esteettömyyskartoitus. 

 

Eräässä tilanteessa liikuntarajoitteisen työntekijän oli ollut käytettävä luovuutta 

päästäkseen aamulla töihin. Yön aikana oli satanut paljon lunta. Seurakuntata-

lon piha ja työpaikan rappuset olivat peittyneet. Pihaa ei ollut aurattu eikä rap-

puja putsattu. Ainoana vaihtoehtona työntekijällä oli kontata raput ylös, että 

pääsi avaamaan ovet pian alkavalle toiminnalle. 

 

Kommunikaatiokohdassa keskusteltiin siitä, tuleeko erilailla kommunikoiva ih-

minen kirkossa ymmärretyksi ja pystyvätkö kaikki ihmiset ymmärtämään kirkon 

viestinnän. Ihmisellä on tarve olla yhteydessä, kommunikoida toisten ihmisten 

kanssa. Eri vammaisryhmät tarvitsevat oman viestintäkanavansa. Esimerkiksi 

viittomakielinen kuuro tarvitsee visuaalisen viestin. Sokealle tieto pitää toimittaa 

kuulon kautta tai pistekirjoituksella. Kuurosokea saa informaation taktiililla tai 

pistekirjoituksella hänen kommunikaatiotapansa mukaan. 

 

Keskustelussa nostettiin esille kirkon vammaistyön tilanne. Työalojen puolesta 

on jouduttu taistelemaan. Työntekijät ovat tunteneet, että virkojen täyttöä ei ote-

ta vakavasti. Vammaisten työllistäminen otettiin esiin. Monilla vammaisilla am-

matti-ihmisillä ei ole mahdollisuutta työllistyä, koska koulutusta vastaavaa työtä 

ei löydy. Ennakkoluulot vammaista työntekijää kohtaan voivat myös estää työl-

listymisen. Ihmisen kohtaamisen tulee olla pääroolissa, ei hänen vammansa. 

Yhä enenevässä määrin seurakunnallista toimintaa tehdään yhdessä: vapaaeh-

toiset, vammaiset ja työntekijät. Vanhahtavasta lähestymistavasta, että vam-

maiset ovat objekteja, on luovuttava. Eri-ikäiset vammaiset pystyvät ja haluavat 

vaikuttaa seurakunnassa samoin kuin yhteiskunnassa. 

 

Kirkko kaikille -ohjelma oli ollut melko outo saavutettavuuskyselyyn vastanneille. 

Todettiin, että jatkuva puhuminen saavutettavuudesta ja vammaistyöstä auttaa 

lisäämään tietoisuutta. Se vaati kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. Toimintasuunnitel-

miin tulisi kirjata saavutettavuustavoite. Tämä pakottaisi seurakunnat mietti-

mään, mitä saavutettavuus tarkoittaa. Innostaisiko saavutettavuusdiplomi seu-

rakuntia toimimaan saavutettavuuden hyväksi? Saavutettavuudelle on olemas-
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sa teologinen pohja, joka nousee kirkon omasta sanasta. Ajatusta seurakunnan 

laatukäsikirjasta pidettiin hyvänä ideana. Laatukäsikirjan tekoprosessi itsessään 

tuottaisi jo tulosta, ei pelkästään valmis tuotos. 

 

Päivän päätteeksi mietimme yhdessä Tampereen hiippakunnan alueen vah-

vuuksia: mitä osataan ja mikä toimii. Todettiin, että alueella on osaavat dia-

koniatyöntekijät, jotka ovat perehtyneet vammaisasioihin. Perustyöhön liittyvät 

neuvottelupäivät lisäävät jaksamista monesti varsin yksin tehtävässä työssä. 

Verkostotyön osaaminen ja tasavertaisena toimijana oleminen yhteiskunnassa 

ovat vahvuuksia. Silti valitettavan usein kirkossa ajatellaan vieläkin työntekijä-

keskeisesti. Vammaiset ja vapaaehtoiset tulisi ottaa tasavertaisesti mukaan 

suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Mitä sitten tarvitaan? Tarvitaan muutosta ajatteluun ja asenteisiin. Vammaistyön 

kuulumista automaattisesti diakoniaan ihmeteltiin. Korostetaanko tällä tavalla 

vammaisen vammaisuutta? Henkisen ilmapiirin tilaisuuksissa tulee olla sellai-

nen, että jokainen on tervetullut mukaan. Saavutettavuuden toteutuminen ei 

todellakaan ole ainoastaan diakonian tehtävä. Mukaan pitää saada kaikki muut-

kin seurakunnan työalat: aikuistyö, nuorisotyö, lapsityö. Sisäisen yhteistyön ja 

verkostotyön oppiminen on tärkeää. Tukipalveluiden henkilöstölle on välitettävä 

tietoa asioista, jotta he voivat palvella oikealla tavalla työaloja. 

 

Tarvitaan myös herkkyyttä kuulla ja nähdä ihmisten toiveet. Haasteisiin on tar-

tuttava nopeasti, muutoin mahdollisuus toiminnan onnistumiseen huononee. 

Tämä tarkoittaa toimintaympäristön tuntemusta. Arviointikyselyjen avulla saa-

daan tietoa, mitä ihmiset tarvitsevat. Toiminnan turvaamiseksi tarvitaan toimijoi-

den lisäksi rahaa. Jotta avustajat ja palkkiotoimiset henkilöt olisivat käytettävis-

sä, rahojen olisi säilyttävä talousarvioissa. Vapaaehtoisten puuttuminen näkyy 

päivittäisessä toiminnassa. Sitoutuminen tehtäviin vaihtelee jokaisen elämänti-

lanteen mukaan. Nuorten on vaikeampi sitoutua kuin vanhempien ihmisten. 

Nuorille on kuitenkin annettava myös tilaa vaikuttaa. Heitä saadaan liikkeelle 

erilaisiin lyhytkestoisiin tempauksiin ja tapahtumiin.  
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Saavutettavuuspäivän yhteenvedon suoritti Maria Pitkäranta. Puheenvuoros-

saan hän totesi: ”Päivä on mennyt täysin pieleen. Tämä päivä ei saavuttanut 

niitä henkilöitä, joille tämän päivän tieto olisi ollut tarpeen. Aina löytyy selityksiä, 

miksi asiat eivät toimi. Tarvitaan pioneerihenkeä, mutta onko se vain diakonian 

tehtävä. Koko seurakunnan pitää herätä toimintaympäristön muutoksiin. Saavu-

tettavuus on sitä, että vammaiset muuttuvat kohteesta ajattelevaksi tekijäksi.” 

Päätimme päivän Aaronilaiseen rukoukseen. 

 

 

4.4 Saavutettavuuspäivän arviointi 

 

Saavutettavuuspäivään osallistui ohjelmansuorittajat mukaan lukien vain 22 

henkilöä. Tampereen hiippakunta on hiippakunnista suurin, joten pieni osallistu-

jamäärä oli yllätys. Tieto saavutettavuuspäivästä oli ensimmäisen kerran tam-

mikuussa 2011 ilmestyneessä Tampereen hiippakunnan hiippakuntalehdessä, 

joten viestin olisi pitänyt olla kaikkien eri työalojen saatavissa hyvissä ajoin. On-

ko niin, että saavutettavuus on vielä outo asia vai katsotaanko sen koskevan 

ainoastaan diakonian työalaa? 

 

Kirjalliseen palautteeseen (Liite 3.) saavutettavuuspäivästä vastasi 14 osallistu-

jaa. Palautteissa todettiin tiedon päivän ajankohdasta tulleen pääsääntöisesti 

riittävän ajoissa. Osa oli saanut alustavan päivämäärän heti alkuvuodesta tai 

viimeistään keväällä joko hiippakuntalehdestä tai hiippakuntasihteerin lähettä-

mästä sähköpostista. Tarkentavaa sähköpostia oli tullut loppukesästä. Muutama 

oli saanut tiedon vasta syyskuussa. Se oli ollut liian lähellä itse päivää. Yhdessä 

palautteessa olisi haluttu, että ohjelma ja päivän kustannukset olisivat olleet 

käytössä jo keväällä. Virallisen anomuksen johtokunnalle pystyi tekemään vasta 

elokuussa, kun oli saanut nämä tiedot. Eräässä palautteessa mietittiin, miten 

mukaan oli voinut houkutella muitakin kuin eksperttejä. 

 

Käytännönjärjestelyt toimivat osallistujien mielestä sujuvasti. Ilmoittautuminen 

tapahtui sähköpostilla hiippakuntaan, ja mahdolliset ruokavaliot ilmoitettiin suo-

raan Ilkon kurssikeskukseen. Ilkon varaus ja järjestelyt siellä toimivat hienosti 
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osaavan henkilökunnan avustuksella. Erinomaisesta ruoasta lähetettiin kiitos 

Ilkon keittiölle. Ainoastaan yhdessä palautteessa ihmeteltiin, että ruokailussa oli 

ollut aika paljon väkeä syömässä yhtä aikaa. Ilkossa oli samaan aikaan leiri tai 

kurssi, joten ruokasali oli täynnä. Paikkoja kuitenkin riitti kaikille. 

 

Saavutettavuuspäivän ohjelmaa pidettiin mielenkiintoisena sekä monipuolisena. 

Saavutettavuuspäivään oli tultu avoimin mielin. Osallistujat olivat erittäin aktiivi-

sia keskustelemaan asioista, ja vuorovaikutteisuus oli päivän parhainta antia. 

Asioiden yhdessä pohtiminen ja kokemusten vaihto toisten samaa työtä tekevi-

en kanssa antoivat uusia asioita mietittäväksi ja vietäväksi oman seurakunnan 

muille työntekijöille. Huomattiin myös, että tiedon jakaminen aiheen tiimoilta on 

jokaisen tehtävä. Päivän anti herätti mielenkiinnon saavutettavuuteen. Useam-

paan kertaan päivän aikana ja palautteissa ihmeteltiin, missä olivat kirkkoherrat, 

teologit ja kiinteistön edustajat.  

 

Hyvänä asiana pidettiin, että paikalla oli viittomakielisiä. Mukaan olisi lisäksi toi-

vottu edustajia eri vammaisryhmistä. Yhden palautteen kommenttina oli, että 

puhuttiin paljon vammaisten osallisuudesta. Samassa kysyttiin, miten muut 

ryhmät esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleva tai niin sanotut uusavuttomat, 

joita ei ole helppo saavuttaa ja jotka eivät osaa hakeutua mukaan seurakunnan 

toimintaan. Kuinka heidän saavutettavuutensa onnistuu? Eräänä mielipiteenä 

nousi, että kirkossa edelleen toimitaan liian työntekijäkeskeisesti. 

 

Saavutettavuus ajatuksen levittäminen nähtiin isona haasteena. Saavutettavuu-

den olisi tapahduttava läpäisyperiaatteella kaikissa työmuodoissa. Asia pitäisi 

saada kaikkien seurakunnan työntekijöiden tietoisuuteen. Palautteissa toivottiin 

koulutusta erityisesti luottamushenkilöille sekä talouspäälliköille, kiinteistön joh-

tajille ja kirkkoherroille. Laatukäsikirjan tekeminen omaan työhön nousi esille 

keskusteluissa. Kahdessa palautteessa korostettiin laatukäsikirjan toteuttami-

selle varattavan ajan tärkeyttä. 

 

Konkreettisena ehdotuksena tuli esteettömyys- tai saavutettavuuspäivän va-

kinaistaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi. Tätä ajatusta tukee yhden palaut-

teen toteamus, että asiaa olisi enemmänkin, vaikka toiseen kokonaiseen päi-
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vään. Tämä antaisi myös mahdollisuuden ideoida asiaa laajemmin kuin yhden 

päivän aikana oli mahdollista. Silloin voisi paremmin miettiä yhteistyö- ja vaikut-

tamismahdollisuuksia sekä käsitellä erilaisia ongelma-alueita. Jatkossa päivän 

suunnitteluun toivottiin otettavan mukaan edustajia eri vammaisryhmistä. 

 

Eräänä ehdotuksena oli saavutettavuusdiplomin käyttöönotto. Nyt kirkossa on 

seurakuntien mahdollista saada ympäristödiplomi, miksi siis ei saavutettavuus-

diplomi. Ehdotettiin, että seurakuntaan perustetaan saavutettavuustyöryhmä. 

Sen tehtävänä olisi selvittää saavutettavuuteen liittyviä asioita ja tuoda niitä 

avoimeen keskusteluun seurakunnissa. Saavutettavuudesta tiedottaminen seu-

rakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä sen toteuttaminen käytän-

nössä voisi olla myös työryhmän tehtävänä. 
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5 POHDINTA 

 

 

Koko Kirkon saavutettavuusohjelmaa ajatellen Tampereen hiippakunnan saavu-

tettavuuspäivä oli pieni osa-alue. Tampereen hiippakunnan seurakuntia ajatel-

len päivä oli alku saavutettavan seurakunnan toteutumiselle.  

 

Saavutettavuuspäivän suunnittelu ja toteutus onnistuivat osallistujien vähyydes-

tä huolimatta. Useassa päivästä saadussa palautteessa kysyttiin, missä olivat 

kirkkoherrat, papit, kiinteistöjen ja taloushallinnon edustajat. Sama kysymys 

nousi päivän järjestäjiltä. Jouduimme arvioimaan, miksi tieto ei saavuttanut 

kaikkia. Päivästä tiedotettiin hyvissä ajoin alkuvuodesta hiippakuntalehdessä, 

joka jaetaan kaikille hiippakunnan seurakuntien työntekijöille ja luottamushenki-

löille. Sen jälkeen asiasta lähetettiin sähköpostia hiippakunnan alueen talous-

päälliköille ja diakoniatyöntekijöille. Heitä pyydettiin informoimaan esimiehiään 

ja työtovereitaan asiasta. Alkusyksystä lähetettiin uusi sähköposti, joka sisälsi 

myös tarkan ohjelman. Tieto oli myös luettavissa Tampereen hiippakunnan 

verkkosivuilta. 

 

Mieleen nousi seuraavat kysymykset: Oliko tiedottaminen vajavaista? Annoim-

meko liian suuren vastuun tiedottamisesta diakoniatyöntekijöille? Ajatellaanko 

seurakunnan saavutettavuuden koskettavan vain diakoniatyötä?  

 

Mielestäni tiedottaminen tapahtui ajoissa, ja suunnitteluvaiheessa se tuntui riit-

tävältä. Lähetetyt sähköpostit saattoivat hukkua monien muiden joukkoon tai 

unohdettiin informoida oman seurakunnan työntekijöitä asioista. Tiedon saami-

seksi laajemmalle joukolle olisi tieto ilmeisesti pitänyt laittaa kaikkiin seurakun-

tiin myös eri työalojen esimiesten kautta. Toisaalta työntekijöiden oma vastuu 

osallistumisesta on se, mikä ratkaisee. Johtopäätöksenä on, että ei ole väliä 

kenen kautta tieto tulee, niin kauan kuin asenne on, että seurakunnan saavutet-

tavuudesta vastaa diakonia. Tällöin ei ymmärretä, mitä seurakunnan saavutet-

tavuus oikeasti pitää sisällään.  
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Lähes kaikki päätoimisesti hiippakunnassa vammaistyötä tekevät työntekijät 

osallistuivat saavutettavuuspäivään. Päätoimisia työntekijöitä on yleensä vain 

suuremmissa seurakuntayhtymissä. Tavallisesti esimerkiksi vammaistyö kuuluu 

jollekin diakoniatyöntekijälle yhtenä työn osa-alueena. Saavutettavuuden lisää-

miseksi seurakunnissa voidaan miettiä yhteistyötä esimerkiksi rovastikunnalli-

sesti. Vastuuta jaettaisiin isommalle alueelle. Yhteistyöllä saadaan aina parempi 

lopputulos. Oman työtavan ja -kulttuurin muuttaminen vaatii uudelleenajattelua 

nykyiselle toiminnalle. Kukaan ei saa olla yksin asioiden keskellä. Saavutetta-

van seurakunnan toteutuminen vaatii saavutettavuusajatuksen hyväksymisen 

kaikilla seurakunnan työaloilla, toiminnoissa ja rakennetussa ympäristössä. 

 

Viittomakieliset osallistujat toivat saavutettavuuden konkreettisesti silmien 

eteen. Palautteissa toivottiin, että paikalla olisi voinut olla myös eri vammais-

ryhmien edustajia esimerkiksi näkövammaisia tai liikuntarajoitteisia. Viittomakie-

listen läsnäolo oli kahden diakoniatyöntekijän aktiivisuuden esimerkillinen tulos. 

Koska tämä oli laatuaan ensimmäinen hiippakunnallinen saavutettavuuspäivä, 

oli tarkoitus pyytää paikalle lähinnä työntekijöitä. Palautteissa toivottiin, että 

saavutettavuuspäiviä olisi jatkossakin vaikkapa kerran vuodessa. Ajatus oli erit-

täin hyvä, ja sitä harkitaan. Jos tällaiseen käytäntöön päädytään, nousee ilman 

muuta esille eri vammaisryhmien edustajien mukaan pyytäminen. 

 

Tampereen hiippakunnan saavutettavuuspäivän tavoite löytää käsitteille yhden-

vertaisuus, osallisuus, esteettömyys ja saavutettavuus seurakuntatyön näkö-

kulma, onnistui mielestäni hyvin. Ryhmätyönä toteutettu työskentely antoi ko-

kemuksen mahdollisuudesta vaikuttaa ja saada oma äänensä kuuluville. Riittä-

vän pieni ryhmäkoko takasi, että kaikki saivat osallistua tasapuolisesti keskuste-

luun. Luovuusosiossa jokainen ryhmä esitti konkreettisesti, mitä oman ryhmän 

työstämä käsite heidän mielestään sisältää. Eläytyminen esimerkiksi sellaisen 

henkilön rooliin, jolla on näkemisen vaikeuksia, antoi uutta sisältöä tehtävään. 

Käsitteiden purkutilanteessa seurakunnan perustehtävä, kristillisen sanoman 

eteenpäin vieminen sekä diakoninen ajattelu olivat voimakkaasti esillä. Elävästä 

elämästä tuodut esimerkit värittivät keskustelua ja toivat käsitteet konkreettiselle 

tasolle. Itsessään koko ryhmätyötilanne oli hyvä esimerkki saavutettavuuden 

toteutumisesta. 
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Miten sitten saamme oikeasti toteutettua sellaisen seurakunnan, jossa saavutet-

tavuus toteutuu? Lainsäädännöllä edistetään tasa-arvon toteutumista yhteis-

kunnassa. Lakeihin perustuen laaditaan strategioita, sopimuksia ja erilaisia 

suosituksia, joiden avulla pyritään yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Ongel-

mana on, että asenteet vaikeuttavat saavutettavuuden toteutumista. Onneksi 

vammaiset ja monet muut erityistä tukea tarvitsevat ihmiset vaativat itse muu-

tosta yhteiskuntarakenteeseen. Asioiden esillä pitäminen ja niistä puhuminen on 

ainoa tie muutokseen. Tietoverkon kehittyminen mahdollistaa informaation no-

pean etenemisen. Se helpottaa myös tiedonsaantia yksilön näkökulmasta.  

 

Monet hyvät asiat jäävät kuitenkin usein vain muutamien aktiivisten henkilöiden 

toteutettaviksi. Varsinainen muutos lähtee aina yksilöstä itsestään. Ihmisen 

asenteellisuus erilaisuutta kohtaan on hyvin syvällä. Kokemukseni mukaan pa-

ras mahdollinen tapa asenteiden muuttamiseksi on henkilökohtainen kosketus 

erilaisuuteen. Positiivinen kohtaaminen muuttaa ajattelua paremmin kuin monet 

strategiat. Hyvän asian leviäminen on aina hitaampaa kuin huonon. Jalkautumi-

nen ihmisten keskelle kertomaan ja näyttämään, mitä saavutettavuus on ja mitä 

se tarkoittaa seurakunnassa, auttaa pääsemään parhaisiin tuloksiin. Saavutet-

tavan seurakunnan toteutuminen vaatii vielä työtä, mutta usko siihen, että en 

tee työtä yksin, auttaa eteenpäin. 
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LIITE 1: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaavio 1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio (Suomen evanke-
lis-luterilainen kirkko i.a.) 
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LIITE 2: Saavutettavuuspäivän kutsu ja ohjelma 

 
 
Saavutettavuuspäivä 
 
 
Tampereen hiippakunnan toteuttama Saavutettavuuspäivä liittyy syksyllä 2012 
julkaistavaan kirkon saavutettavuusohjelmaan. Saavutettavuusohjelman tavoit-
teena on luoda toimiva perusta yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle.  
 
Tämä koulutus on suunnattu kaikille työntekijäryhmille vahtimestarista kirkko-
herraan. Päivä toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Tampereen seura-
kuntayhtymän kanssa. 
 
 
Aika:   Keskiviikko 21.9.2011 klo 9.30 -15 
Paikka:  Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8-6, 36220 Kangasala, 

www.ilkko.fi, puh. (03) 364 5734 
Kustannukset: 24,50 €, joka sisältää lounaan ja kahvin 
Ilmoittautuminen: tampere.koulutus@evl.fi, viimeistään 2.9.2011 
 
Mahdolliset ruokavaliot pyydämme ilmoittamaan suoraan Ilkon kurssikeskuksen 
keittiöön puh. 050 574 4913  ja email: ilkko.keittio@evl.fi. 
 
Ohjelman sisältö: 
 
Klo 9.30  Alkukahvit 
 
klo 10  Hartaus 
 
klo 10.15 Virittätyminen päivän aiheeseen ja työskentelyä sen 

tiimoilta 
 
klo 12  Lounas 
 
klo 13  Esteettömyyden ulottuvuudet 
 
klo 15  Päivän päätös 
 
 
 
Etukäteistehtävänä on, oman seurakunnan toimivuus esteettömyyden näkökul-
masta? 
 
 
Tavataan Ilkossa! 
 
 
Maria Pitkäranta   Liisa Hoikkanen 
hiippakuntasihteeri   johtava diakonian vh 
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LIITE 3: Saavutettavuuspäivän palautekysely 

 
 
PALAUTE TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN SAAVUTETTAVUUSPÄIVÄSTÄ 
21.9.2011 
 
 
1. Milloin sait tiedon saavutettavuuspäivästä? Saitko tiedon riittävän ajoissa? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Kuinka käytännönjärjestelyt (ilmoittautuminen, ruokailut yms.) toimivat? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
3. Miten saavutettavuuspäivän ohjelma vastasi odotuksiasi/ tarpeitasi?  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4. Muuta mielessäsi olevaa  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI! 


