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                TIIVISTELMÄ 

 

Tämän tutkielman aiheena on Oulun tuomiorovastikunnan diakoniatyö vuo-

sien 1944 - 1972 aikana. Tutkimusajankohta alkaa vuodesta 1944, jolloin voi-

maan tulleet uudet diakoniasäännökset antoivat seurakunnille velvoituksen 

tehdä diakoniatyötä ja ottaa palvelukseen diakoniatyöntekijöitä. Vastaavasti 

tutkimusajan päätösvuonna 1972 annetun Kansanterveyslain vaikutukset kos-

kettivat diakonissojen työkuvaa.  

  

Oulun Diakonissakodin perustaminen oli antanut Pohjois-Suomen pienille ja 

varattomille seurakunnille mahdollisuuden saada diakonissan, sillä suurin osa 

koulutukseen pyrkivistä oli alueelta kotoisin ja valmistuttuaan he myös usein 

jäivät työhön kotiseudulleen. Kuitenkaan kaikilla seurakunnilla ei koko tut-

kimusaikana ollut taloudellisia edellytyksiä palkata diakoniatyöntekijää. Näi-

den seurakuntien talousarviot olivat jo muutenkin yli kuormitettuja ja muut 

ponnistelut diakonissan saamiseksi harvoin tuottivat tulosta. Yksikään rovas-

tikunnan maaseutuseurakunnista ei kyennyt palkkaamaan diakonissaa ilman 

valtionapua.    

 

Oulun tuomiorovastikunta käsitti Oulun kaupungin ja yhdeksän maaseutu-

seurakuntaa, joiden diakoniatyötä on tarkasteltu käytännön diakoniatyön nä-

kökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällön kriittistä analyysiä. Ai-

empaa tutkimusta apuna käyttäen  lähteitä, kuten lakeja, säännöksiä, eri hal-

lintoelinten pöytäkirjoja, vuosikertomuksia ja tilastoja on analysoitu ja ase-

tettu ne asiayhteyksiinsä. Lisäksi on haastateltu diakoniatyöntekijöitä suoran 

kosketuksen saamiseksi diakoniatyöhön.   

 

Vuoden 1944 kirkkolain säännökset määrittelivät diakoniatyötä kokonaiskir-

kon tasolla, mutta koska diakonityön toteuttaminen käytännössä tapahtui seu-

rakunnissa, tarvittiin myös seurakuntakohtaisia ohjeita työn organisoimiseksi 

ja tarvittavien toimikuntien perustamiseksi. Piispainkokouksen asettama komi-
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tea oli laatinut malliohjesäännöt, jotka myös Laajennettu piispainkokous hy-

väksyi. Tuomiokapitulin välittäessä nämä malliohjesäännöt seurakunnille, ryh-

dyttiin niissä laatimaan seurakunnan omia ohjesääntöjä käyttäen apuna an-

nettuja malliohjesääntöjä. Vuosikymmenen lopulle tultaessa tehtävä oli saatu 

toteutettua jo kaikissa rovastikunnan seurakunnissa. 

 

Seuraavana vuosikymmenenä, 1950-luvulla, otettiin käyttöön monet työmuo-

dot, jotka saivat vakiintuneen paikkansa diakoniatyössä. Heti vuosikymmenen 

vaihteessa alkoi Yhteisvastuukeräykset. Näistä keräyksistä tuli merkittävä dia-

koniatyön tukija, sillä puolet keräystuloista jäi seurakunnan omaan käyttöön. 

Sairaanhoito ja huoltotyö olivat jo perinteisesti olleet diakoniatyömuotoja. Näi-

hin molempiin työmuotoihin painottui diakoniatyö koko tutkimusajan aikana. 

Sielunhoito auttoi henkistä ja hengellistä hätää kärsiviä ja avustustyö toimi 

aineellisen avun antajana vaikeuksissa oleville. Ompelu- ja työseuroilla oli 

merkitystä diakoniatyön vapaaehtoisina varojen hankintakeinoina ja kuvaan 

tulivat erilaiset muistamiset ja vierailut laitoksissa. Virkistystoiminnassa äitien 

lomaleirit tulivat suosituksi ja vanhuksille ryhdyttiin järjestämään syksyisin 

omia kirkkopyhiä.  

 

Tultaessa 1960-luvulle käytössä olevien työmuotojen lisäksi, diakonityö alkoi 

muuttua kirkon sosiaalityöksi. Rahalahjoitusten lisäksi annettiin runsaasti eri-

laisia tavaralahjoituksia. Yhteisvastuukeräykset jatkuivat vuosittain. Suurin 

keräystulojen saaja oli Kirkon Ulkomaanapu, mutta seurakunnat saivat edel-

leen tuntuvan osan keräystuloista. Ryhmätyön suosio alkoi kasvaa. Seura-

kunnissa ryhdyttiin perustamaan piirejä ja kerhoja vanhuksille. Kehitysvam-

maisten leiritoiminta oli alkamassa ja samoin kesäleirit mustalaisille. Talkoo-

toiminta oli ollut maaseutukylien toimintamuoto, mutta se mukautui myös 

diakoniatyömuodoksi. Talkootyönä korjattiin vanhusten huonokuntoisia asu-

muksia tai rakennettiin ne kokonaan uudelleen. Tutkimusajan lopulla alkoi jo 

näkyä merkkejä sairaanhoidon siirtymisestä yhteiskunnalle. Lopullisen rat-

kaisun toi Kansanterveyslaki, joka velvoitti kunnat huolehtimaan kansanter-

veystyöstä. Diakonissat eivät saaneet enää tehdä sairaanhoitotyötä. Kuiten-

kaan muutos ei ollut äkillinen, vaan uuteen vaiheeseen siirryttiin vähin erin.   
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I  JOHDANTO   

 

1. Tutkimustehtävä ja sen asettaminen  

 

1.1. Tutkimustehtävän asettaminen 

 

Vuoden 1944 kirkkolain säännöksissä määritellään kristillisen laupeudentoi-

minnan luonne ”kristillisestä rakkaudesta johtuvaksi hengellisen, ruumiillisen 

ja aineellisen avun antamiseksi seurakunnan hädänalaisille ja miten sen tulee 

kohdistua erityisesti niihin, joiden hätä on suurin tai joihin muu avustustoi-

minta ei ulotu.”1 Määritelmä ilmaisee tiivistetysti sen, mistä kaikesta seura-

kunnallisessa dakoniatyössä on kysymys, mistä voimasta halu auttamiseen 

kumpuaa, millaista työ on ja keihin sen tulee ensisijaisesti kohdistua.  

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tarkastella edellä mainittujen säännösten 

valossa seurakunnallista diakoniatyötä Oulun tuomiorovastikunnassa vuosien 

1944-1972 aikana. Olen valinnut Oulun tuomiorovastikunnan tutkimuskoh-

teeksi siksi, että Oulun diakonissalaitoksen voi olettaa vaikuttaneen käytän-

nön diakoniatyöhön erityisesti tällä alueella. Tutkimus on rajattu käsittämään 

kahden diakoniatyöhön merkittävästi vaikuttaneen lain voimaantulon väliseen 

aikaan. Näistä tarkastelun aloitusvuonna 1944 annetut diakoniasäädökset 

muuttivat diakoniatyön luonteen vapaaehtoisesta auttamisesta seurakunnan 

lailla säädellyksi, viralliseksi työmuodoksi. Kun taas tarkastelun päätösvuonna 

1972 lain voiman saaneella Kansanterveyslailla oli vaikutusta diakonissojen 

työkuvaan. Lain tarkoituksena oli taata yleinen ja yhtäläinen terveydenhoito 

kaikille, mutta siinä ei huomioitu diakonissojen sairaanhoitotyötä. Tutkin, mi-

ten diakoniatyö muuttui sisällöltään tutkittavana ajanjaksona. 

  

Oulun tuomiorovastikunnan diakoniatyön tarkastelussa tutkimusnäkökulmana 

on käytännön diakoniatyö. Näkökulman valinnan mielekkääksi on tehnyt tut-

                                                 
                     1 KL 1944 § 88.  
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kimusajankohta heti sodan jälkeisinä vuosina, jolloin maan jälleenrakentami-

nen kysyi kaikkien kansalaisten yhteistä ponnistelua. Niin myös diakoniatyö 

joutui osaltaan vastaamaan hätään, joka ei ollut vain henkistä mutta myös 

aineellista. Työ kysyi ennen kaikkea käytännön toimia.     

 

Käytännön diakoniatyön tarkastelussa vastausta haetaan kysymyksiin, miten 

diakoniatyö järjestäytyi, millaisia eri työmuotoja otettiin käyttöön ja miten uu-

det työmuodot saivat paikkansa diakoniatyössä. Näiden kysymysten lisäksi 

selvitetään työn rahoitusta, kuten seurakuntien talousarvioissa diakoniatyölle 

osoittamia määrärahoja ja saatiinko toimintaa varten lahjoituksia ja avustuk-

sia. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös seurakuntien diakoniatyöntekijätilannetta 

ja sitä millaisia pyrkimyksiä vähävaraisilla seurakunnilla oli diakonissan saa-

miseksi ja miten ne seurakunnat, joilla diakonissaa ei ollut saattoivat auttaa 

apua tarvitsevaa. Selvityksen kohteena on myös yhteistyötahot ja niiden toi-

minta seurakunnan diakoniatoimen kanssa. Yhteistyötahoista tarkastelun 

kohteena ovat rovastikunnan seurakuntien yhteiset diakoniatyöhön liittyvät 

toiminnot sekä seurakuntien diakoniatoimen työ kunnan ja seurakunnissa vai-

kuttavien järjestöjen kanssa. 

 

1.2. Tutkimusmenetelmä 

  

Tutkimus on luonteeltaan historiallinen, joten tutkimusmenetelmänä siinä on 

käytetty historiatutkimukselle ominaista sisällön kriittistä analyysiä. Olen pyr-

kinyt aikaisempaa tutkimusta apuna käyttäen analysoimaan lähteitä, kuten 

lakeja, säännöksiä, eri hallintoelinten pöytäkirjoja, vuosikertomuksia ja tilas-

toja sekä asettamaan ne asiayhteyksiinsä. Tutkimuksessa pääluvut raken-

tuvat kronologisesti, mutta alaluvuissa edetään diakoniatyön kausien mukaan. 

Kukin työmuoto ja sen tarkastelu muodostavat tällaisen kauden. Kuvan saa-

miseksi koko rovastikunnan diakoniatyöstä on ollut perehdyttävä sen jokaisen 

seurakunnan diakoniatyöhön, jotta yhtäläisyydet ja poikkeavuudet työssä seu-
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rakuntien välillä kävisivät esille. Samalla diakoniatyön tarkastelussa huomio 

on kohdistunut siihen ilmeneekö työssä sellaisia piirteitä, joita voisi pitää oma- 

leimaisina vain Oulun tuomiorovastikunnassa tehdylle diakoniatyölle. 

Tutkimuksessa diakoniatyön  tarkastelu on  jaksoteltu  eri  vuosikymmenenille  

siten, että Johdantoluvun jälkeen seuraavassa 1940-luvun jälkipuoliskon ajan    

tarkastelussa huomio kohdistetaan diakoniatyön organisoimiseen kokonais-

kirkon taholta annettujen ohjeiden mukaisesti ja diakoniatoiminnan ylläpitä-

miseen liittyviin seikkoihin. Seuraavassa pääluvussa, joka käsittelee aikaa 

1950-luvulla, käsitellään jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä työmuotoja, joissa    

työn painopiste on sairaanhoidossa ja huoltotyössä. Viimeisessä  pääluvussa      

keskitytään aikaan, jolloin diakoniatyö muuntuu vähitellen kirkon sosiaali-

työksi ja siihen, miten  uudet työmuodot saivat paikkansa diakoniatyössä. 

 

                1.3. Aineisto ja aiemmat tutkimukset 

 

                Pääosan tutkimusaineistosta muodostaa eri arkistoissa  olevat  lähteet, joista      

                seurakuntien kirkonarkistoissa olevat  kirkkoneuvostojen ja diakoniatoimikun-         

                tien pöytäkirjat sekä seurakuntasisarten toimintakertomukset ovat ensisijaisia.     

                Samoin Oulun Maakunta-arkistossa  säilytettävät tuomiorovastikunnan diako-     

                 niavuosikokousten pöytäkirjat, joiden yhteydessä ovat seurakuntien diakonia-   

                 työstä laaditut toimintakertomukset. Maakunta-arkistosta löytyvät myös Oulun    

                 hiippakunnan  tuomiokapitulin kokousten pöytäkirjat liitteineen. Tietoja yhteis-           

                 työstä kunnan ja järjestöjen kanssa on saatavissa niiden omista tai kotiseutu-   

                 arkistoista. Tutkimusaineistoa syvennetään vielä haastattelemalla henkilöitä,   

                jotka viranhaltijoina ovat olleet toteuttamassa diakoniatyötä. 

 

Varsinaisesti mitään aiempaa tutkimusta seurakuntadiakoniasta tutkimusajal-

ta ei Oulun tuomiorovastikunnan alueelta ole tehty. Ainoastaan Hannu Musta-

kallio historiateoksessaan Palvelun Poluilta Pohjois-Suomessa käsittelee Ou-

lun diakonissalaitoksen perustamista ja alkuaikojen toimintaa, mutta myös 

seurakuntadiakonian kehitystä Kuopion pappeinkokouksessa hyväksytyistä 
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diakoniasäännöistä 1892 aina vuoteen 1916.2 Hannu Mustakallio on myös kä-

sitellyt seurakuntadiakoniaa teoksessaan Pohjoinen hiippakunta luvuissa 

Kuopion hiippakunta seurakuntadiakonian tiennäyttäjäksi Suomen kirkossa3 

ja Seurakuntadiakonian nousu4 sekä Virpi Mäkisen toimittamassa teoksessa 

Lasaruksesta leipäjonoihin artikkelissa Köyhät, sairaat ja kirkko.5  

 

Väitöstutkimuksia seurakuntadiakoniasta on Suomessa tähän mennessä jul-

kaistu kolme. Näistä vuonna 2004 valmistui Timo Määtän väitöskirja Sinne 

missä hätä on suurin. Tutkimuksessaan  Määttä tarkastelee lakisääteistä seu-

rakuntadiakoniaa Kalajoen rovastikunnassa vuosien 1944-1982 aikana.6 Hei-

mo Rinteen tutkimuksessa Ihanteena vapaaehtoisuus selvitetään diakonia-

työtä Porvoon hiippakunnan seurakunnissa, erityisesti Iitin ja Tampereen ro-

vastikunnissa vuosina 1897-1923. Porvoon hiippakunnassa ei muiden hiip-

pakuntien tavoin hyväksytty Kuopion diakoniasääntöjä oman diakoniatyönsä 

ohjeiksi, vaan ne laadittiin toisin tavalla, jota Rinne tutkimuksessaan nimittää 

laitosdiakoniaan tukeutuvaksi diakoniamalliksi ja sen soveltamista seurakun-

tatyöhön.7 Hiippakunta diakoniatyön tukijana ja tekijänä on Matti Wirilanderin 

tutkimus, jossa hän tarkastelee diakoniatyön kehitystä hiippakunnan näkö-

kulmasta Mikkelin hiippakunnassa vuosien 1945–1991 välisenä aikana.8   

 

Piispa Erkki Kansanaho julkaisi jo 1960-luvulla teokset Sisälähetysseuran 

historia. Sortavalan aika 1905 – 1944 sekä Sisälähetys ja diakonia Suomen 

kirkossa 1800-luvulla, joita molempia voi pitää sisälähetysseuran ja diako-

nian varsinaisina perustutkimuksina. Kansanahon sisälähetysseuratutkimuk-

set ovat saaneet jatkoa Ilkka Huhdan ja Mikko Malkavaaran teoksessa Suo-

men kirkon sisälähetysseuran historia vuodesta 1940 vuoteen 2004. Teok-

sessa valotetaan sisälähetysseuran toimintaa ja alkuaikoja Sortavalassa se-

kä myös sen kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.9  

                                                 
                    2 Mustakallio 2001. 

                    3 Mustakallio 2009, 205-211. 

                     4 Mustakallio 2009, 480-484. 

                     5 Mustakallio 2002. 

                     6 Määttä 2004. 

                     7 Rinne 2006. 

                     8 Wirilander 2011. 

                     9 Huhta & Malkavaara 2005. 
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2. Laupeudentyöstä diakoniaksi  Suomen kirkon, yhteiskunnan ja     

     Oulun vaiheet tutkimusajan aikana  

  

2.1. Diakoniakäsityksen synty 1800-luvulla 

 

Alkukirkon ajoista lähtien hädänalaisten ja kärsivien auttaminen oli ollut sa-

nanjulistuksen ohella kristillisen kirkon tärkein tehtävä. Tuolta ajalta tunne-

taan diakonissoja ja diakoneita, jotka seurakuntapalvelijoina huolehtivat myös 

köyhistä ja sairaista. Keskiajalle tultaessa tehtävät muuttivat kuitenkin luon-

nettaan.10 Diakoneiden ja diakonissojen liturgisten tehtävien lisääntyessä seu-

rauksena oli, että rakkaudenpalvelus heikkeni ja lopulta varhaiskristillinen 

seurakuntadiakonia sammui.11 Vasta pietismin ja sisälähetyksen voimistumi-

sen ansiosta hädässä olevien auttaminen aktivoitui. Pietismissä hengellisen 

elämän korostamiseen liittyi voimakas diakoninen piirre. Sisälähetys taas lähti 

liikkeelle uskonpuhdistuksen ja pietismin pohjalta, mutta erityisesti sen käyn-

nisti 1700- ja 1800-lukujen yhteiskunnalliset muutokset.12 

  

Uudistuva diakonia ja sisälähetys kokonaisuudessaan sai eri muotoja monis-

sa maissa ja sillä oli useita edustajia, joita voisi luonnehtia ”diakonian tien-

raivaajiksi”. Heistä varsinaisina uranuurtajina tunnetaan erityisesti kolme sak-

salaista, Johann Hinrich Wichern ( 1801-1881 ), Theodor  Fliedner (1800-

1864 ) sekä Wilhelm Löhe ( 1808-1872 ). Heidän perustamissaan laitoksissa 

saivat turvaa ja huolenpitoa eri tavoin sairaat ja apua tarvitsevat. Löhen dia-

koniakäsitys poikkesi Fliednerin ja Wichernin laitoskeskeisistä diakoniakäsi-

tyksistä siinä, että sen mukaan diakonia kuului nimenomaan seurakunnalle ja 

                                                 
                     10 Paaskoski 2017, 20. 

                     11 Kansanaho & Hissa 1979, 31, 32. 

                     12 Kansanaho & Hissa 1979, 34-37; Kansanaho 1960, 7, 8. 
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seurakuntalaisille ja samalla se oli välttämätön osa kirkon työtä ja järjes-

tystä.13                 

 

Suomessa ensimmäiset kosketukset saksalaiseen laitosdiakoniaan oli saatu 

ihmisten välityksellä, jotka ulkomaanmatkoillaan olivat näissä laitoksissa vie-

railleet ja kotiseuduilleen palattuaan kuvailleet kokemaansa. Heistä tiettävästi 

ensimmäinen Kaiserswerthin diakonissalaitoksessa vieraillut oli Limingan kirk-

koherra Aron Gustaf Borg (1810-1883), joka myöhemmin toimi Kuopion tuo-

miorovastina.14 

  

Aron Borg koki Kaiserswerthissä todellisen diakoniaherätyksen, kun hän  

kuunteli sisarten laulua kivitornista yhdessä Fliednerin kanssa: ”Lennä, lennä 

kyyhkynen. Kanna öljylehtinen Kristukselta maailmahan”, ja katseli tornissa 

liehuvaa sinistä vaatetta, johon oli kuvattu kyyhkynen, Kaiserswerthin sym-

boli. Aron Borgista tuntui tuolloin, että kyyhkynen halusi lentää myös Suo-

meen. Eräässä puheessa oli vielä kysytty, mitä vastaamme kun meitä kerran 

vaaditaan tilille lähimmäisenrakkaudesta. Aron Borg kuvaili kokemaansa: 

”Minä lyyhistyin alas; minun sydämeni oli täysi – minä itkin omaa ja Suo-

menmaan syntivelkaa.”15   

 

Mutta varsinaisesti laitosten vaikutukset kulkeutuivat maahamme kahta eri 

tietä. Toinen kulki Karjalankannaksella sijainneesta Viipurin diakonissalaitok-

sesta, joka sai vaikutteensa suoraan Saksasta.16 ja toinen Ruotsista. Tuk-

holman Erstan diakonissalaitos, jonka toiminta alkoi vuonna 1851, oli ensim-

mäinen Pohjoismaihin perustettu laitos.17 Erstan laitoksesta ryhdyttiin lähet-

tämään diakonissoja työhön Tukholman seurakuntaan jo 1870-luvulla. Vuo-

                                                 
                     13 Paaskoski 2017, 24; Rinne 2006, 25-27; Erkamo 1969, 7, 8; Ks Lehtonen & Sinnemäki 1938, 45-78.  

                     14 Vappula 2009, 11; Kansanaho & Hissa 1979, 50; Sormunen 1952, 63. Sormusen teoksessa Aron Borgin                                            

                      käynnin ajankohta Kaiserswerthissä oli vuotta myöhemmin  eli 1853; Koskenvesa 2002, 47, 48; Paaskoski          

                      2017, 31, 32. Paaskosken mukaan varhaisimmat Kaiserswerthin suomalaiskävijät olivat pastoriveljekset   

                      Johan Fredrik ja Julius Immanuel Bergh, jotka matkustivat Keski-Euroopassa vuonna 1838. Koskenvesa        

                      tuo esille, miten Berghin veljekset olivat vuonna 1838 kirjoittaneet lehdessään Tidningar i andeliga ämnen   

                      Kaiserswerthin laitoksesta ja toivoneet, että Suomessakin käynnistyisi samanlainen toiminta; Ks Erkamo    

                      1969, 8.     

                      15 Kuopion hiippakunnan sanomat 13-15/1859; Vappula 2009, 11; Ks Kansanaho & Hissa 1979, 50; Ks    

                      Mustakallio 2001, 22. 

                      16 Vappula 2009, 10. Ks Luvut 1 ja 2.  

                      17 Mustakallio 2001, 21, 22; Kansanaho & Hissa 1979, 46, 47; Sormunen 1952, 74.  
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sien varrella sisarten määrää seurakuntatyössä lisättiin niin, että seuraavalla 

vuosikymmenellä heitä oli jo kahdeksan ja aivan vuosisadan lopulle tultaessa 

luku oli kasvanut jo kahdellakymmenellä.18  

 

Suomen ensimmäinen diakonissalaitos perustettiin Helsinkiin vuonna 1867 ja 

kaksi vuotta myöhemmin aloitti toimintansa myös Viipurin laitos. Molemmissa 

laitoksissa noudatettiin Kaiserswerthin järjestelmää sairaaloineen ja sisarko-

teineen kuten kaikissa muissakin Pohjoismaihin perustetuissa laitoksissa.19 

Erstan diakonissalaitoksen antama esimerkki diakonissojen lähettämisestä 

sairaanhoito- ja huoltotyöhön seurakuntiin, sai vastakaikua myös Suomessa, 

sillä Helsingin diakonissalaitos lähetti ensimmäisen diakonissan seurakunta-

työhön Raumalle vuonna 1879. Varat diakonissan palkkaamiseen laitos oli 

saanut laivanvarustaja Johan Ilvanin testamenttivaroista. Ilvanin innostus dia-

koniaa kohtaan oli ollut suuri ja jälkisäädöksessään hän oli toivonut diako-

nialle osoittamansa rahasumman koroilla palkattavan diakonissan juuri Rau-

malle.20    

 

Mistään varsinaisesta seurakuntadiakoniasta ei tuohon aikaan vielä voinut 

puhua, sillä Rauman jälkeen diakonissojen palkkaajina eivät toimineet seu-

rakunnat, vaan yksityiset henkilöt, yhdistykset ja vapaamuotoiset yhteisöt ku-

ten ompeluseurat. Vasta vähitellen seurakunnat tulivat mukaan diakoniatyön 

järjestäjiin.21  

 

Diakoniatyö seurakunnissa käynnistyi kuitenkin vaivalloisesti. Toimintaa han-

kaloitti varojen puute ja sisarten saaminen laitoksista oli aluksi vaikeaa, sillä 

diakonissaksi vihittyjä oli vähän ja heidätkin tarvittiin laitoksen omassa toi-

minnassa. Helsingin diakonissalaitoksen johtaja Herman Råbergh kuvasikin 

laitoksensa toiminnan ensimmäisiä vuosikymmeniä pienten alkujen ajaksi.22  

 

                                                 
                      18 Rinne 2006, 15. 

                    19 Vappula 2009, 10; Kansanaho & Hissa 1979, 46, 47; Paaskoski 2017, 36-38; Sormunen 1952, 63-64, 

                    74-76; Ks Mustakallio 2001, 24, 25, 29; Wirilander 2011, 31; Koskenvesa 2002, 48. 

                    20 Kansanaho & Hissa 1979, 50, 51; Rinne 2006, 15; Paaskoski 2017, 100; Ks Koskenvesa 2002, 48.  

                    21 Rinne 2006, 15. 

                    22 Kansanaho & Hissa 1979, 52, 58. 
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Viipurin diakonissalaitoksen toiminta oli aluksi vähäistä, mihin eräänä syynä 

oli sen saksankielisyys. Diakonissalaitos kärsi myös sisarpulasta, vaikka sen 

ensimmäinen diakonissa Mathilda Hoffman, oli vihitty jo vuonna 1872 eli 

vuotta aiemmin kuin Helsingissä. Vasta vuosisadan vaihteessa tilanne kui-

tenkin helpottui, Viipurin laitos suomalaistui ja lisäsi merkittävyyttään, Helsin-

gin laitos aloitti uudenaikaisen sairaanhoitaja koulutuksen ja Sortavalan ja 

Oulun diakonissalaitokset perustettiin. Näin sisaroppilaiksi hakeutuvia alkoi 

olla jo enemmän.23 

 

Tultaessa 1880-luvun lopulle seurakuntadiakonia maassamme alkoi saada 

yhä enemmän huomiota. Kirjoitukset sanomalehdissä ja eri puolille maata 

levitetyt lentolehtiset sekä julkaistut kirjaset, joissa käsiteltiin diakoniaa olivat 

osaltaan vaikuttaneet siihen.24 Näistä kirjasista laajalevikkisin oli Otto Lillqvis-

tin ( myöhemmin Aarnisalo ) toimesta vuonna 1897 julkaistu vihkonen Diako-

nia eli Seurakunnallinen vaivaishoito. Aarnisalo oli tarkoittanut vihkosen seu-

rakuntalaisten luettavaksi, jotta heille selviäisi mitä diakonialla tarkoitettiin.25 

 

Erityisesti diakoniaa voitiin tehdä laajemmin tunnetuksi koko maata käsittä-

vissä pappeinkokouksissa, joita oli pidetty aina vuodesta 1884 lähtien. Ensim-

mäinen virallinen diakoniakeskustelu käytiin Kuopion pappeinkokouksessa 

vuonna 1889. Pohdinnan aiheena tuolloin oli, miten voisi kirkko enemmän 

kuin tähän asti ottaa osaa rakkauden laitoksiin ja töihin. Keskustelun alus-

tajaksi oli pyydetty professori Herman Råberghia ( 1838 – 1920 ). Hän ei 

kuitenkaan voinut tilaisuuteen saapua, joten alustuksen piti Kuopion lyseon 

rehtori Johannes Schwartzberg ( 1846 – 1915 ). Alustuksessaan Schwartz-

berg totesi muun muassa, että jos kirkko ei ota osaa ”rakkauden töihin” tulee 

se olemaan suuri haitta terveelliselle kirkolliselle elämälle. Alustuksen jälkeen 

käydyssä keskustelussa kävi esille, että kaikki muut kokouksen osanottajat 

olivat ymmärtäneet asian tärkeyden vain yhtä lukuunottamatta.26  

 

                                                 
                    23 Kansanaho & Hissa 1979, 52-53, 55, 58. 

                    24 Kansanaho 1960, 260. 

                    25 Rinne 2006, 44; Kansanaho 1960, 318; Koskenvesa 2002, 52. 

                    26 Mustakallio 2001, 43, 44; Ks Kansanaho 1960, 261, 262; Koskenvesa 2002, 50,51. 
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Kokouksen puheenjohtajana toiminut Kuopion hiippakunnan piispa Gustaf 

Johansson oli samaa mieltä alustajan kanssa, mutta muotoili sanottavansa 

vähän toisin. Hänen mielestään kirkolle oli tarpeellista mitä uskollisimmin 

rakkaudentyöhön yhtyä ja antaa naiselle hänen niin halutessa tilaisuuden 

tehdä tätä työtä.27  

 

Vuoden päästä kokoonnuttiin pappeinkokoukseen Ouluun ja siellä piispa Jo-

hansson synodaalikirjoituksessaan jatkoi kristillisen laupeudentoimen ole-

muksen selventämistä. Kirjoituksessaan hän toi esille sen, että kristillinen lau-

peudentoimi oli raamatullista ja ajan oloissa tarpeellista. Hän suositteli dia-

konian järjestämistä yhteiskunnan köyhäinhoidon rinnalle korostaen kuitenkin 

näiden erilaisuutta toisiinsa nähden.28  

 

Vuonna 1892 järjestettiin ylimääräinen pappeinkokous Kuopiossa, jossa 

sääntöehdotus Kuopion hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön ohjeeksi hy-

väksyttiin. Senaatin vahvistaessa säännöt seuraavana vuonna maaliskuussa, 

olivat ne ensimmäiset diakoniatoiminnan edistämiseksi laaditut säännöt, joi-

den periaatteena oli saada maallikoita mukaan seurakunnan toimintaan ja 

diakonissoja huolehtimaan sairaista ja puutetta  kärsivistä.29 

 

Säännöt eivät kuitenkaan kaikkialla Suomessa saaneet hyväksyntää. Turun ja  

Savonlinnan hiippakuntien ottaessa ne Kuopion hiippakunnan lisäksi oman 

diakoniatyönsä ohjeiksi, niin Porvoon hiippakunnassa meneteltiin toisin.30 

Hiippakuntaan oli vain kaksi viikkoa aiemmin saatu uusi piispa, Herman 

Råbergh, joka oli toiminut Helsingin diakonissalaitoksen johtajana ja myö-

hemmin tehtäviensä ohella myös Helsingin diakonissalaitoksen eräänä johto-

henkilönä aina kuolemaansa asti. Piispa Råbergin mielestä Kuopion hiippa-

kunnan säännöt eivät olleet loppuun asti harkittuja ja merkitsisivät näin ollen 

toteutuessaan kuoliniskua kaikelle sille työlle, mikä oli jo alulla seurakuntadia-

konian kehittämiseksi. Kuopiossa hyväksytyissä säännöissä nähtiin kyllä hy-
                                                 
                     27 Mustakallio 2001, 44; Kansanaho 1960, 266.  

                     28 Mustakallio 2001, 45; Wirilander 2011, 31; Kansanaho 1960, 266; Juva 1960, 236; Ks Koskenvesa          

                     2002, 51.  

                     29 Mustakallio 2009, 207; Kansanaho 1960, 269-279; Koskenvesa 2002, 51.  

                     30 Mustakallio 2002, 207; Kansanaho 1960, 273-274, 280; Juva 1960, 240; Vrt Koskenvesa 2002, 52.  



 
 

17 

vääkin, mutta kuitenkin vuoden 1896 Porvoon pappeinkokouksessa piispa 

Råberghin vaikutuksesta, Porvoon hiippakunnan seurakunnissa tehtävää dia-

koniatyötä ohjaamaan hyväksyttiin säännöt, jotka tukeutuivat laitosdiakoni-

aan.31       

 

Suomessa oli nyt kaksi rinnakkaista diakonialinjaa. Näistä Kuopion diakonia-

sääntöjen hyväksyminen merkitsi järjestetyn seurakuntadiakonian alkua Suo-

messa ja sääntöjä, jotka tukeutuivat yleiseen lainsäädäntöön. Porvoon dia-

koniasääntöjen pyrkimys oli lähteä toteuttamaan vapaan seurakuntadiako-

nian ohjelmaa diakonissalaitoksen tuella ilman, että työtä olisi säädelty ohje-

säännöillä.32 

 

2.2. Diakoniatyötä ohjaavat säädökset, ohjeet ja työelimet  

 

Vuoden 1944 kirkkolain diakoniasäädösten vaiheet  

 

Seurakuntadiakonian asema 1910 - 20 -luvuilla vahvistui varsin nopeasti 

maamme kirkossa33, mutta siitä huolimatta diakonia-asiaa ei katsottu vielä 

loppuun asti käsitellyksi, vaan keskustelu seurakuntadiakoniasta jatkui koko 

1900-luvun alun ajan muun muassa pappeinkokouksissa. Yksimielisyyden 

saavuttamista viivytti epäilys siitä, miten kävisi diakonian olemukselle, jos sen 

vapaaehtoisuuden luonne riistettäisiin säännöksillä. Kestäisikö ”rakkauden 

arka kukka” kuten diakoniaa tuolloin luonnehdittiin.34 Ilmauksen alkuperä 

saattoi juontua jo Fliedneriltä Saksasta, sillä hän loi käsitteen seurakunta-

huolto, millä hän tarkoitti seurakuntadiakonian eri tehtäviä ja merkitystä. Hän 

kutsui tätä työtä ”diakonian kukaksi  ja kruunuksi”.35   

    

                                                 
                     31 Rinne 2006, 33-36; Juva 1960, 240, 241. 

                     32 Mustakallio 2009, 208; Rinne 2006, 39.  

                     33 Mustakallio 2002, 210; Vrt Wirilander 2001, 34, 37. 

                     34 Huhta & Malkavaara 2005, 91,92; Sormunen 1952, 131, 132. Muitakin diakoniaa kuvaavia sanontoja  

                      oli kuten ”jalo helmi, johon ei saa koskea” ja ”kukka, joka viihtyy parhaiten vapaaehtoisuuden                     

                      maaperässä”. 

                     35 Wiren 1947, 179, 180. 
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Hiippakuntien diakoniasäännöt, jotka valtiovalta oli vahvistanut, täydensivät 

voimassa ollutta vuonna 1869 annettua kirkkolakia, mutta jäivät käytännössä 

enimmältä osalta vaille merkitystä. Kirkkolaki huomioi kyllä laupeudentyön ja 

velvoitti seurakuntien kirkkoherroja pitämään huolta seurakunnan vaivaisista 

ja ilmoittamaan heitä  tarpeen mukaan autettaviksi  ja heidän asiaansa kristil-

lisesti valvoa.36 Kuitenkaan mikään ei velvoittanut seurakuntia noudattamaan 

niitä. Diakoniaväen keskuudessa nähtiin, että lakiin olisi saatava siitä mää-

räys ja mainittava diakonin ja diakonissan virat.37  

 

Tätä varten oli vuoden 1908 kirkolliskokous asettanut komitean, jonka teh-

tävänä oli muotoilla ehdotukset diakoniaa koskeviksi lisäyksiksi kirkkolakiin. 

Komitean puheenjohtajana toimi Suomen Kirkon Sisälähetysseuran puheen-

johtaja, tuomiorovasti Aleksander Auvinen ( 1857-1918 ) ja asiantuntijana 

Otto Aarnisalo ( 1864-1942 ), joka oli edellä mainitun seuran johtaja. Komi-

tean laatimaa ehdotusta käsiteltiin vuoden 1913 kirkolliskokouksessa, mutta 

huolimatta esityksen pätevyydestä ja laajuudesta se ei saanut riittävää kan-

natusta. Vaikka diakoniaa kannatettiin, ei silti ymmärretty mistä oikein oli 

kysymys. Sama pelko, mikä jo aiemminkin oli ollut esillä, esti tässäkin 

esityksen läpi menon: miten diakonian kävisi, jos sitä lailla säädeltäisiin. Näin 

ollen hyväksytyksi tuli vain lisäys vuoden 1869 kirkkolain 144 §:ään kirkko-

herran velvollisuuksista jatkuvan laupeudentoimen ylläpitämisestä seurakun-

nassa ja toimia tarvittavien diakonien ja diakonissojen ottamisesta seurakun-

nan kunnan palvelukseen.38 

 

Diakonia-asiassa ei kuitenkaan vielä luovutettu, vaan asia tuli vuoden 1943 

kirkolliskokoukseen kahta eri tietä. Toinen kulki Viipurin hiippakunnan syno-

daalikokouksesta, jonka ehdotuksesta vuoden 1938 kirkolliskokous oli anta-

nut kirkkolakikomitealle tehtäväksi selvittää mahdollisuudet seurakunnallisen 

diakoniatoimen edistämiseen lainsäädännöllisin keinoin. Toivomuksena vielä 

                                                 
                     36 KL 1869 § 144. 

                     37 Kansanaho & Hissa 1979, 59; Ks Sormunen 1952, 128. 

                     38 Sormunen 1952, 130-132; Kansanaho 1964, 87, 89. 
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oli, että asiat etenisivät samansuuntaisesti kuin mitä edellinen komitea oli eh-

dottanut.39 

 

Toinen ehdotus juontui joulukuussa 1940 pidetystä piispainkokouksesta, joka 

myös oli asettanut toimikunnan selvittämään diakonian tilannetta ja etsimään 

keinoja, millä diakoniakasvatusta ja itse diakoniatyötä voitaisiin kehittää. Toi-

mikunta, jonka muodostivat piispa Eino Sormunen, teologian tohtorit Wiljo 

Kustaa Kuuliala ja Edvin Wiren, suorittivat perusteellisen tutkimuksen. Sen 

tuloksena he esittivät kirkolliskokoukselle diakonin ja diakonissan viran vaki-

naistamista seurakunnalliseksi viraksi ja viranhaltijoiden valvojiksi tuomio-

kapitulia. Kirkkolakikomitean ehdotus erosi vain virkakysymyksessä, jossa se 

ei halunnut asettaa velvoitteita.40  

 

Kirkolliskokouksen oli valittava näistä kahdesta vaihtoehdosta, ja pitäessään 

asiaa tärkeänä, kokous asetti erityisen diakoniavaliokunnan pohtimaan ratkai-

sua. Valiokunnan puheenjohtajana toimi professori A. F. Puukko ja muina 

jäseninä muun muassa Eino Sormunen ja Viljo Paananen sekä asiantunti-

joina J. H. Tunkelo ja Elsa Wennervirta. Kaikissa olennaisissa kohdissa valio-

kunta asettui diakoniatoimikunnan, jonka piispainkokous oli asettanut, ehdo-

tusten kannalle ja muotoili lakipykälien täydennykset niiden mukaan.41 

 

Näin diakoniavaliokunnalla oli selkeä näkemys diakonia-asiassa jo alusta al-

kaen ja yllättävästi kirkolliskokous otti sen ehdotuksiin myönteisen kannan. 

Ehdotuksen mukaan tuomiokapitulilla oli valta vapauttaa varattomat seura-

kunnat palkkaamasta diakonissaa ja pienillä seurakunnilla oli mahdollisuus 

ottaa yhteinen diakoniatyöntekijä, joten seurakuntien taloudellisiinkaan näkö-

kohtiin ei kiinnitetty suurta huomiota. Kuitenkin varsinaisessa kokouksessa 

löytyi edustajia, jotka vastustivat valiokunnan ehdotusta kahdessa eri koh-

dassa. Toinen osa edustajista ei halunnut diakonian muuttuvan vaan pysyvän 

sairaanhoitona, mikä toteutuessaan olisi ollut estämässä varsinaisen seura-

                                                 
                     39 Sormunen 1952, 132; Kansanaho 1964, 365, 366. Edellisen komitean ehdotus, johon viitataan löytyy        

                     saman teoksen sivulta 87.   

                     40 Sormunen 1952, 132, 133; Kansanaho 1964, 366, 367. 

                     41 Kansanaho 1964, 367. 
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kuntadiakonian kehittymistä. Toinen osa taas halusi, että kirkkolaissa ei mai-

nittaisi diakonissoista eikä diakoneista mitään, vaan yksinomaan diakonia-

työntekijöistä. Tästä seurauksena olisi ollut diakoniatyöntekijöiden koulutuk-

sen ja pätevyyden kirjavuus.42  

 

Kirkolliskokous asettui kuitenkin kannattamaan diakoniavaliokunnan tekemää 

esitystä. Näin kirkkolakiin tuli uutena kohtana: ”Jokaisen seurakunnan tulee 

harjoittaa kristillistä laupeudentointa ja ottaa palvelukseensa siihen tarvittavia 

henkilöitä”. Samoin määritellään diakonian luonne, mikä elin ottaa palveluk-

seen diakonin ja diakonissan ja hyväksyy heidän ohjesääntönsä. Lisäksi kirk-

kolaissa velvoitetaan seurakunnat myöntämään diakoniatyölle varat ja kirkko-

herra ja kirkkoneuvosto johtamaan seurakunnissa tehtävää diakoniatyötä.43    

 

Vuoden 1943 kirkolliskokous hyväksyi diakoniaa koskevat muutokset ja li-

säykset lokakuun 27. päivänä äänin 99 – 12 ja jo seuraavana vuonna huhti-

kuussa laki astui voimaan.44 Säädösten hyväksytyksi tulemista oli ollut edis-

tämässä sodan aikana koettu yhteinen hätä, joka oli muuttanut mielipiteitä. 

Merkittävä oli myös piispa Eino Sormusen työ diakoniaorganisaatiota luo-

taessa, sillä nyt toteutui seurakunnallinen diakonia pääpiirteissään siinä muo-

dossa kuin mitä siitä jo vuosisadan alussa oli kaavailtu.45  

 

Suomesta oli tullut nyt seurakuntadiakonian mallimaa kuten Hannu Musta-

kallio luonnehtii tapahtunutta teoksessa Lasaruksesta leipäjonoihin.46 Kirkko-

lain uudistus ei voinut olla herättämättä huomiota myös maamme rajojen ul-

kopuolella. Sitä pidettiin ainutlaatuisena luterilaisessa kirkossa. Koko diako-

niaorganisaatio sai osakseen ihastusta, mutta asia käynnisti toisaalta peri-

aatteellista keskustelua. Ihmettelyä herätti myös se, että vaikka maa oli so-

dassa ja tulevaisuus epävarmaa Suomen kirkolla riitti uskoa ja rohkeutta täl-

laiseen uudistukseen.47         

                                                 
                      42 Sormunen 1952, 133, 134; Kansanaho 1964, 367, 368. 

                      43 KL 1944 § 144, § 287. 

                      44 Kansanaho 1964, 368; Juva 1976, 158. 

                      45 Kansanaho & Hissa 1979, 62, 63. 

                      46 Mustakallio 2002, 218. 

                      47 Kansanaho 1964, 368, 369. Pohjoismaisista diakoniapiireistä heti kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen                                    
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                Piispainkokousten ohjeet ja perustetut diakoniatyöelimet 

 

Kirkkolain mukaan seurakunta oli diakoniatyön varsinainen toteuttamispaikka 

ja siksi laki sisälsi myös perusohjeet diakoniatyön järjestämiseksi. Yksityis-

kohtaisempia ohjeita antoi Laajennettu piispainkokous ja sen tultua lakkau-

tetuksi tehtävää on hoitanut piispainkokous. Näiden elinten ohjeet koskettivat 

lähinnä diakoniatyön ohjaamista seurakuntatasolla tarvittavien toimikuntien 

perustamiseksi ja seurakuntakohtaisten ohjesääntöjen laatimiseksi. Lisäksi on 

perustettu työelimiä, joilla on ollut tarkoituksensa diakoniatyön toteuttamises-

sa ja edistämisessä. Näistä kirkon diakonian yhteisenä työelimenä toimii Kir-

kon diakoniakeskus (KDK), jota johtaa kirkolliskokouksen asettama kirkon 

diakoniatoimikunta (KDT), jolla on työyhteys hiippakunnallisiin diakoniaviran-

haltijoihin. Luonteeltaan diakoniakeskus on palvelu-, suunnittelu-, koulutus- ja 

yhteistyöelin.48  

 

Hiippakunnan tasolla kirkkolaki velvoittaa piispan ja tuomiokapitulin valvo-

maan seurakunnissa tehtävää diakoniatyötä. Tällaisia tilanteita ovat myös 

seurakuntien piispantarkastukset. Jokaisessa hiippakunnassa on myös dia-

koniatoimikunta, jonka tehtäviin on kuulunut diakoniatyön kehityksen ja tar-

peen seuraaminen sekä rovastikunnallisen ja seurakunnallisen diakoniatyön 

tukeminen. Hiippakunnan diakoniaviranhaltijana on 1940-luvun puolivälistä al-

kaen toiminut diakoniapastori, jonka työhön on kuulunut antaa asiantuntija-

apua rovastikuntien ja seurakuntien diakoniatoimikunnille. Joissakin hiippa-

kunnissa on diakoniapastorin rinnalla toiminut myös hiippakuntasisar.49 

 

Aina 1800-luvun lopulta asti silloisessa Kuopion hiippakunnassa, joka käsitti 

suurin piirtein nykyiset Kuopion ja Oulun hiippakuntien alueet, ryhdyttiin pitä-

mään rovastikunnallisia diakoniavuosikokouksia. Tämä perinne on jatkunut ja 

tapaa on yritetty saada myös jokaiseen maamme hiippakuntaan. Vuosien ku-

                                                                                                                                                                  
                      Tukholman Erstan diakonissalaitoksen silloinen johtaja, pastori Sven Danell kirjoitti: ”Parhaillaan        

                      riehuvan sodan raivotessa ja aikana, jolloin epävaman tulevaisuuden pilvet ovat taivaanrantaa    

                      varjostamassa on Suomen kirkolla riittävästi uskoa ja rohkeutta liittääkseen niin mahtavia rakennuskiviä    

                      temppelirakennukseensa”.   

                     48 Kansanaho & Hissa 1979, 132, 149. 

                     49 Kansanaho & Hissa 1979, 146-148. 
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luessa diakoniavuosikokoukset ovat muuttaneet luonnettaan. Pääpaino on 

kohdistunut ajankohtaisiin työkysymyksiin, koulutukseen ja informaatioon. Ro-

vastikunnalliset kokoukset ovat virittäneet yhteistyötä myös koulutuksen ja 

virkistyslomatoiminnan alalla sekä seurakuntien erityistyömuodoissa aisti- ja 

kehitysvammaisten palvelussa.50  

 

2.3. Suomen kirkon, yhteiskunnan ja Oulun vaiheet tutkimusajan aikana 

 

Sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttyi syksyllä 1939. Tämä talvisodaksi 

kutsuttu sota käytiin ”kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta” niin kuin siitä 

käytetty sanonta kuuluu. Sodan aikana kirkko ei ollut yksinomaan yhteiskun-

taa puolustava tukipilari, vaan se toimi myös sielunhoitajana niin kotirinta-

malla kuin etulinjassakin. Seurakunnallista toimintaa sota kuitenkin häiritsi 

monin tavoin. Jumalanpalveluksia  järjestettiin, mutta epävarmoissa oloissa 

kirkossa kävijöiden määrä  saattoi jäädä vähäiseksi.51 

 

Sota alkoi uudestaan vuonna 1941. Talvisodan aikaisesta yhteiskunnallisesta 

toiminnasta ja sielunhoitotyöstään luterilainen kirkko oli saanut yleistä tunnus-

tusta. Jatkosodan alkaessa nuoria pappeja pestattiin entistä enemmän soti-

laspapeiksi.52 Sodan seurauksen syntyi kokonaan uusi pappisihanne. Pappi 

ei ollut enää kuulijoidensa yläpuolelle nouseva sananjulistaja, vaan hän koh-

tasi ihmiset heidän arkisessa elämässään.53  

 

Sodan seurauksena Suomessa tuhoutui monia kirkollisia rakennuksia kuten 

kirkkoja ja pappiloita. Niiden uudelleen rakentaminen toteutettiin ulkomaisten 

avustusten turvin. Eniten rahaa myönnettiin Oulun, Kuopion ja Mikkelin hiip-

pakuntiin. Rakennusten lisäksi ulkomailta tulleella avulla vahvistettiin myös 

kirkon sosiaalityötä, nuorisotyötä ja maallikoiden koulutusta. Lisäksi avustus-

varoilla hankittiin teologista kirjallisuutta ja tuettiin ekumeenista toimintaa.54 

                                                 
                     50 Kansanaho & Hissa 1979, 145. Rovastikunnallisista diakoniavuosikokouksista ovat maininneet myös          

                     Määttä 2004, 14; Wirilander 2011, 32; Mustakallio 2001, 59. 

                     51 Heikkilä & Heininen 2017, 162, 163. 

                     52 Heikkilä & Heininen  2017, 164, 165.  

                     53 Heikkilä & Heininen 2017, 170. 

                     54 Meriläinen 2009, 276. 
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Sotakorvausten maksaminen oli vauhdittanut Suomen teollisuutta. Kuitenkin 

1940-luvun lopulle tultaessa työttömien määrä Suomessa oli jo 50 000 ja 

halla tuhosi vilja- ja perunasadon kahtena peräkkäisenä vuotena Itä- ja Poh-

jois-Suomessa. Maatalouden parissa työtätekevät eivät olleet edes kortistos-

sa. Metsätöistä oli talvisaikaan hankittu lisäansioita, mutta niitä ei enää ollut. 

Kun vielä Kansanapu-keräys päättyi vuonna 1949 ja Suomen Huolto –jär-

jestely purettiin, ei apua siltäkään taholta ollut odotettavissa.55  Timo Määttä  

tutkimuksessaan kuvaa Kala- ja Siikajokilaakson kuntien tilannetta tuona ai-

kana, miten se koettiin vaikeana. Alueen huoltolautakuntien avutusmenot 

kasvoivat jopa kaksinkertaisiksi verrattuna kaksi vuotta aiemmin jaettuun  

summaan.56 Lapissa tilanne oli erityisen vaikea, sillä siellä lähtökohdat sodan 

jälkeen olivat monin verroin huonommat kuin muualla Suomessa.     

 

Oulun seudun asukkaiden elämä saattoi olla valoisampi kuin muualla Oulun 

läänin alueella. Työtä tarjosivat sotakorvaustuotteita valmistavat Oulun kone-

pajat 57 ja Oulujoen monet voimalaitostyöt työllistivät miesten lisäksi myös nai-

sia. Enimmillään voimalaitoksilla oli työntekijöitä kolmisen tuhatta vuosien 

1947-1949 välisenä aikana.58 Maaseutuseurakunnissa toimeentulon antaja oli 

pääosin maanviljelys.59 Kun ruokatarvikkeista osan sai vielä korttiannoksina, 

oli talouksissa pyrittävä omavaraisuuteen ja siksi peruna- ja viljasadon mene-

tys tuntui raskaana. 

 

Sotavuosina Marttaliitto neuvontatyöllään auttoi kotirintaman taistelua puu-

tetta vastaan ja jakoi niksejä perustarvikkeiden säännöstelystä aiheutuvien 

vaikeuksien voittamiseksi. Marttaliiton mielestä perheen taloudesta oli mah-

dollista saada myös poikkeusoloissa omavarainen, jos teki parhaansa ja nou- 

                                                 
                      55 Malkavaara 2000, 128, 129. 

                      56 Määttä 2004, 71. 

                      57 Hautala 1982, 91;  Ilmarin Rantakankaan puhelinhaastattelu 8.10.2012. Sotakorvaustuotteet eivät                             

                      olleet vain laivoja ja koneita, vaan muitakin metalliteollisuuden tuotteita. Haastateltavan ensimmäisessä                           

                      työpaikassa Oulun Rautateollisuudessa valmistettiin pultteja ja vesipumppuja 1949-1950 lukujen    

                      taitteessa. 

                      58 Kauhanen 2009, 3. 

                      59 Kauhanen 2009, 5. 
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datti esimerkiksi viljelypalstojen hoitoon annettuja ohjeita. Marttojen työllä oli 

suuri merkitys suomalaisten kotien selviämiseen sodan tuomasta elintarvike-

pulasta niinkin hyvin. He auttoivat myös siirtolaisten muonituksen ja majoituk-

sen järjestämisessä. Vaikka Marttaliiton perustamisesta on jo kulunut 120 

vuotta, järjestö yhä edistää toiminnallaan kotien ja perheiden toimivaa ar-

kea.60 

 

Diakoniatyö oli saanut entistä arvostetumman aseman yhteiskunnassa. Kou-

lutuksensa puolesta diakonissat saattoivat toimia myös terveydenhoitajina, 

jos kunnissa heitä ei ollut riittävästi. Diakoniatyön osalle lankesi myös suuren 

diakoniakeräyksen järjestäminen. Tämä kirkon suurkeräys toteutettiin ensim-

mäisen kerran vuonna 1950. Tuolloin keräyksessä saaduilla varoilla autettiin 

ensisijaisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa hallan ja työttömyyden aiheuttamista 

vaikeuksista kärsiviä perheitä.61 

 

Sodan jälkeen uusia avioliitoja solmittiin runsaasti. Avioerojen määrä oli myös 

suuri, mikä aiheutti huolta kirkkoa lähellä olevissa piireissä, joihin myös Mart-

taliitto tuolloin lukeutui.62 Perheneuvontatyöllä pyrittiin estämään perheiden 

hajoamista. Aluksi perheneuvontatyö alkoi Tampereella ja Helsingissä. Tuol-

loin toiminnasta käytettiin nimeä avioliittoneuvonta.63 Myös Oulu liittyi toimin-

nan toteuttajiin, kun perheasiain neuvonta päätettiin ottaa seurakunnan työksi  

ja perustaa seurakuntaan perheasiain neuvottelukeskus.64 

 

Oulu ei ollut vain tutkimuksen kohteena olevaan rovastikuntaan kuuluva  kau-

punkiseurakunta, vaan se oli koko Oulun hiippakunnan hengellisen elämän 

keskus. Piispanistuin oli jo vuosisadan vaihteessa siirretty Kuopiosta Ouluun 

ja hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi valittu toiselta vaalisijalta Lapuan 

                                                 
                    60 Jalovaara 2019, 102, 105, 111, 267. 

                    61 Ks Malkavaara  2000, 131. 

                    62 Jalovaara 2019,114. 

                    63 Kulhia 2011, 58, 60, 62. Avioliittoneuvonnan aloitti Kaupunkilähetyksen pappi Matti Joensuu, mutta  

                    pian saman työn toteuttajiin liittyi, tosin pienimuotoisena Tampereen seurakunta. 

                    64 OKA Kn kok. pk 14.11.1955. 
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kappalainen Juho ( Johan ) Forsman, myöhemmin Koskimies ( 1859-1936), 

joka ainoana kappalaisena on edennyt Suomen kirkossa piispaksi asti.65  

  

Sotien päätyttyä Oulu ei ollut kehuttavassa kunnossa. Suurin osa kaupungista 

oli hävitetty tai palanut maan tasalle, joten monet kaupunkilaiset menettivät 

kotinsa. Seurauksena siitä oli huutava pula asunnoista. Lisäksi asuntoja tar-

vitsivat maaseudulta tai muualta Suomesta palaavat kaupunkilaiset ja rinta-

malta kotiutuvat miehet sekä kaupunkiin teollisuuden palvelukseen tulevat 

henkilöt. Syntyvyysluvut olivat myös kaupungissa korkeat.66  

 

Kouluviranomaisille kaupungin asukasluvun kasvu aiheutti ongelmia, sillä 

molemmissa niin kansa- kuin oppikouluissa oppilaita oli enemmän kuin tilaa. 

Tilannetta pyrittiin parantamaan sillä, että kansakoululaiset kävivät koulua 

kahdessa vuorossa. Kun oppikouluihin eivät kaikki halukkaat voineet tilan-

puutteen vuoksi päästä, oli vanhempien oltava omatoimisia. Lähiöihin  perus-

tettiin oppikouluja ja niille haettiin valtionavut. Koulurakennuksia laajentamalla 

ja uusia kouluja rakentamalla saatiin kaupungin koululaitos paremmalle kan-

nalle.67   

 

Oulu oli läänin kulttuurielämän keskus. Kaupungissa oli monia kilpailevia kir-

japainoja, joten sanomalehtiä julkaistiin paljon. Monet kirjailijat olivat lähtoisin 

Oulusta tai käyneet koulunsa siellä. Suurimmat voittonsa Oulu kuitenkin saa-

vutti kulttuurielämän alueella, kun Oulun yliopistoa koskeva laki vahvistettiin 

8.7.1958 ja yliopiston vihkiminen käyttöön tapahtui lokakuun 3. päivänä 

1959.68 Suomalaisen yhteiskunnan henkinen ja aineellinen jälleenraken-

taminen käynnistyi 1950-luvun lopulla. Sitä ennen oli keskitytty sodan välit-

tömien seurausten eliminointiin muun muassa korjaamalla vaurioituneita ra-

kennuksia ja käynnistämällä normaaliksi koettua elämää. Diakonialla oli 

osuus tässäkin myös Oulussa.     

 

                                                 
                    65 Mustakallio 2009, 266. 

                     66 Hautala 1982, 487. 

                     67 Hautala 1982, 487, 488. 

                     68 Hautala 1982, 391, 427, 489.  
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Suomi muuttui 1960-1970-luvuilla maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teol-

lisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Tämä aiheutti ihmisten muuttamisen kaupun-

kiin, koska maaseutu ei voinut tarjota työtä kaikille. Näinä vuosikymmeninä 

talous kasvoi nopeasti, mutta samalla sosiaaliset ongelmat lisääntyivät. 

Suomi muuttui sosiaalisesti myös niin, että kansalaisten koulutustaso nousi, 

perhemalli muuttui ja yksilön asema korostui. Joukkotiedotuksen tekninen 

kehitys lisäsi tietämystä muun maailman tapahtumista. Tultaessa 1960-luvulle 

suomalaisen yhteiskunnan poliittinen ilmasto muuttui. Nuori sukupolvi viehät-

tyi vasemmistolaisesta ajattelusta sekä vapaamielisyyden, suvaitsevaisuu-

den ja moniarvoisuuden näkemyksistä. Tämä kävi selville erityisesti radika-

lismiksi kutsutuissa vaatimuksissa lisätä demokraattisia oikeuksia ja uudistaa 

vanhakantaisina pidettyjä rakenteita. Tämän vuoksi kaikki auktoriteetit, myös 

kirkko, saivat osakseen paljon kritiikkiä, jonka mukaan kirkko edusti ja 

puolusti yhteiskunnan perinteisiä rakenteita eikä välittänyt vähäosaisista. Siksi 

kirkon ja valtion välisiä suhteita piti höllentää, kirkko erottaa valtiosta, lak-

kauttaa koulujen uskonnon opetus ja poistaa kirkon verotusoikeus. Tämä ei 

voinut olla vaikuttamatta myös diakoniaan monin tavoin. Myös Oulussa mer-

kittävimmäksi siihen vaikuttaneena tekijänä voi kuitenkin pitää Kansanter-

veyslakia, joka astui voimaan vuonna 1972. Se ilmensi yhteiskunnan kasva-

vaa roolia eri elämän alueilla. Kansanterveyslailla oli vaikutusta myös kirkol-

lisiin asioihin ja diakoniaan sekä sen määrittelyn että käytännön toteutuksen 

tasolla.69 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4. Oulun diakonissakodin perustaminen   

 

Kuopion hiippakunnan diakoniasäännöt näyttivät nyt suuntaa diakoniatyön 

edistämiseksi koko maamme kirkossa. Seurava vaihe oli tuomiokapitulien 

kehoituksesta aloittaa toimenpiteet diakoniatyöntekijäin saamiseksi seura-

kuntiin.70 Tehtävä ei ollut helppo, sillä toiminnassa olevilla Helsingin ja Vii-

purin diakonissalaitoksilla oli yhteensä vain seitsemäntoista sisarta ja heitä 

tarvittiin ensisijaisesti oman laitoksen työssä. Suomi oli sisarten määrässä 

                                                 
                     69 Murtorinne 1995, 291-296; Malkavaara 2000, 200-202. 

                     70 Mustakallio 2001, 58, 59; Kansanaho 1960, 309; Määttä 2004, 14, 16. 
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muita luterilaisia maita paljon jälessä, mihin syynä oli laitosten heikko talou-

dellinen tilanne ja toisaalta kirkonkin suhtautumisessa olisi ollut toivomisen 

varaa.71 Tilanteen ollessa tämä vain harva seurakunta onnistui saamaan 

diakoniatyöntekijän näistä laitoksista. Kipeimmin työntekijän puute koettiin 

Pohjois-Suomessa.72  

 

Oulun kirkkoherra Waldemar Wallin ei pitänyt mielekkäänä pelkästään dia-

koniakassan kartuttamista, jos ei olisi mitään tietoa diakonissan saamisesta 

seurakuntaan. Tästä syystä hän kääntyi Helsingin diakonissalaitoksen vasta 

toimeen astuneen päätoimisen johtajan, pastori C. G. Olsonin puoleen dia-

konissan saadakseen.  Olsonin mielestä Wallinin suunnitelma oli hyvä, mutta 

tässä vaiheessa hän ei kuitenkaan voinut lähettää ketään niin kauas.73 

 

Vastaus ei ollut kirkkoherra Wallinin mieleen ja hän alkoi suunnitella oman 

valmistuslaitoksen perustamista Ouluun helpottamaan Pohjois-Suomen vai-

keaa tilannetta. Saadakseen tukea suunnitelmalleen hän kirjoitti hiippakun-

tansa piispalle, Gustaf Johanssonille. Vastauksessaan marraskuussa 1893 

piispa Johansson arveli, että lähettävä laitos voisi vapauttaa diakonissansa 

omista säännöistään, mutta jos näin ei tapahtuisi ei sisaria voisi ottaa vas-

taan, koska he tulisivat toimimaan kirkkoneuvoston alaisina. Toinen seikka, 

mihin Johansson lähettämässään kirjeessä kehotti kiinnittämään huomiota 

kosketti perustettavan laitoksen toimintaa siinä mielessä, että sisariksi aikovat 

vapautettaisiin liian pitkistä kursseista. Esimerkkinä tästä hän kertoi Sorta-

valassa alkavan syksyllä 1894 toimintansa diakonissalaitos, joka ei sitoisi si-

saria itseensä vaan kasvattaisi seurakuntadiakonissoja. Sortavalan laitokses-

sa diakonissojen koulutusaika tulisi olemaan lyhyempi kuin Helsingin tai Vii-

purin, sillä se kestäisi vain 1-2 vuotta. Oululaisia piispa Johansson kehoitti 

menettelemään samoin ja totesi vielä sisarkotijärjestelmää noudattavien lai-

tosten olevan lainpalvelijoita, eikä näin ollen ne olleet hyviä kasvattajia.74 

                                                 
                     71 Juva 1960, 237. Verrattuna Norjan ja Ruotsin tilanteeseen Norjassa oli 137 diakonissaa, 86 koesisarta  

                     ja 45 oppilasta ja Ruotsissa 119 diakonissaa, 27 koesisarta ja 18 oppilasta; Ks Mustakallio 2001, 102;          

                     Määttä 2004, 16. 

                     72 Kansanaho 1960, 309; Rinne 2006, 31; Määttä 2004, 16. 

                     73 Kansanaho 1960, 309; Mustakallio 2001, 81, 83. 

                     74 Mustakallio 2001, 84-86. 
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Saattaakseen asian vireille Wallin kutsui joukon diakonia-asian harrastajia 

Oulun rukoushuoneelle 9. päivänä tammikuuta 1894. Tapaamisen tuloksena 

perustettiin Oulun kirkollinen diakonaattiyhdistys ja toiminnan suunnittelemista 

varten asetettiin toimikunta, jonka toimiaika kestäisi kaksi vuotta. Tähän toimi-

kuntaan tuli luonnollisesti kuulumaan kirkkoherra Wallin ja hänen lisäkseen 

kaikki seurakunnan vakinaiset papit, konsuli Fredrik Borg, tohtori K. von 

Fieandt, leskirouva Lydia Hällfors ja neiti Mimmi Bergh, joka oli saanut 

näkyvyyttä diakoniasaralla jo aiemmin julkaistuaan kirjasensa Silmäyksiä 

aikamme emansipatsioonipyrintöihin, etenkin naiskysymykseen, Jumalan sa-

nan valossa.75 Bergin kirjasella oli merkitystä, koska siinä Kansanahon ilmai-

sua käyttäen asetettiin diakonissan tehtävä laajoihin yhteyksiin ja viitoitettiin 

tavallaan tietä tulevalle kehitykselle.76 

 

Vaikka diakonissakodin perustaminen lienee jo alun alkaen ollut kirkkoherra 

Wallinin ja asetetun toimikunnan tavoitteena, asia tuli julkiseksi vasta ke-

vättalvella 1894 pidetyssä rovastikunnan pappeinkokouksessa, jossa Kem-

peleen pitäjänapulainen Uno Wegelius lausui toivomuksen, että oma dia-

konissain koulutuslaitos perustettaisiin Pohjois-Suomeen. Muuten ei hiippa-

kunnallisilla diakoniasäännöillä olisi merkitystä.77 

 

Muutamat pappeinkokouksen osallistujat epäilivät kyllä hankkeen onnis-

tumista, mutta pääosin kokouksen kanta oli myönteinen. Tämä luonnollisesti 

rohkaisi Wallinia ja toimikuntaa. Vaikka oletettavasti toimikunta oli tehnyt 

asiasta periaatteellisen päätöksen, niin varsinaiset hankkeen jatkotoimen-

piteet riippuivat Wallinista. Alkusuunnitelmiin kuului varata kaupungista pari 

kolme huonetta, joissa sekä johtajatar että oppilaat asuisivat. Kovin paljon 

tiloja eikä varojakaan vielä tarvittaisi, kun oppitunnit voitaisiin pitää asunnossa 

ja sairaanhoitoharjoittelu suorittaa Oulun lääninsairaalassa. Wallin uskoi kai-

ken tämän järjestyvän, kun vain löydettäisiin töitä johtamaan kykenevä hen-
                                                 
                     75 Mustakallio 2001, 86, 88; Heikinheimo 1946, 13; Kansanaho 1960, 310. Oulun kirkollisen                          

                      diakonaattitoiminnan suunnittelemiseksi valitun toimikunnan jäsenistä Kansanaho mainitsee vain      
                    muutaman, eikä erittele tarkemmin olivatko he toimikunnan varsinaisia vai varajäseniä.  

                      76 Kansanaho 1960, 260. 

                      77 Kansanaho 1960, 310; Mustakallio 2001, 98. 
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kilö.78 Perustettavalle laitokselle oli siksi ryhdyttävä etsimään johtajatarta. 

Sopiva ehdokas löytyi Ulvilasta, kirkkoherra Karl Emil Stenbäckin Selma tytär, 

joka oli suunnitellut diakonissan uraa. Sukulaistensa välityksellä hän oli saa-

nut tiedon oululaisten aikomuksesta ja innostui asiasta luvaten hankkia teh-

tävään tarvittavan koulutuksen.79 

 

Oulun diakoniatoimikunta hyväksyi Selma Stenbäckin tarjouksen ja piti sitä 

edistysaskeleena laitoshankkeen toteuttamiselle. Oslon Kristianin diakonissa-

laitoksessa oli erityinen seurakuntasisaria kouluttava linja, jota Sortavalan 

diakonissalaitoksen johtajatar Jenni Ingman suositteli.80 Selma Stenbäck 

viipyi Kristianin laitoksessa helmikuusta 1895 maaliskuuhun 1896, jona 

aikana hän suoritti seurakuntasisaren kurssin. Paluumatkallaan Kristianista 

tutustui  hän vielä  Kööpenhaminan laitoksen toimintaan.81  

 

Tässä vaiheessa ei vielä oltu tehty mitään sitovia sopimuksia Stenbäckin 

tulosta Ouluun, mutta kummallakin taholla niin oululaiset kuin Stenbäck itse 

sitä toivoivat. Saadakseen lopullisen selvyyden mahdollisuudesta diakonissa-

laitoksen perustamiseen Wallin kokosi toimikunnan uudelleen. Nyt esteet 

olivat lähinnä taloudellisia, mutta eivät ylivoimaisia. Wallin saattoi kirjoittaa 

piispa Johanssonille, että konsuli Borg ja hänen vaimonsa lahjoittaisivat pe-

rustettavalle laitokselle rakennuksen tontteineen, ja niin tapahtui maalis-

kuussa 1895. Lahjoitettu rakennus oli huonossa kunnossa, joten se oli 

perusteellisesti korjattava ennen käyttöönottoa. Lisäksi oli hankittava huone-

kalut ja kaikki tarvittavat esineet, mikä vaati kodin ystäviltä paljon työtä ja 

vaivaa, samoin uhrauksia kaupunkilaisilta heidän lahjoittaessaan huonekaluja 

ja tavaroita.82 Toisaalta laitoshanke kohtasi myös ynseyttä, sillä kaikki eivät 

pitäneet sitä tarpeellisena. Siksi väärinkäsitysten välttämiseksi diakonissa-

kodin perustamiseen ei käytetty varsinaisia diakoniavaroja ollenkaan, vaan ne 

katsottiin kuuluvan köyhille ja sairaille.83  

                                                 
                      78 Kansanaho 1960, 310. 

                     79 Kansanaho 1960,  310; Mustakallio 2001, 99. 

                     80 Kansanaho 1960, 310, 311; Mustakallio 2001, 100, 102, 104. 

                     81 Mustakallio 2001, 105-109; Kansanaho 1960, 311. 

                     82 Kansanaho 1960, 312; Ks Mustakallio 2001, 129-130; Heikinheimo 146, 14,15. 

                     83 Kansanaho 1960, 312; Mustakallio 2001, 130. 
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Diakonitarkodille laadittiin väliaikaiset säännöt, jotka määräsivät tulevan toi-

minnan suuntaviivat ja ne olivat sekä periaatteellisesti että käytännön toimi-

valtakysymysten kannalta merkittävä ratkaisu. Sortavalan diakonissakoti oli 

ollut esikuva, jota oululaiset diakonia-aktivistit olivat halunneet seurata. He 

halusivat noudattaa kotimaista käytäntöä kuten Sortavalassakin tehtiin, vaikka 

siirtyivätkin vähitellen puhumaan diakonitarkodin sijasta diakonissakodista.84   

  

Varsinainen toiminta diakonissakodissa alkoi 1. päivä lokakuuta 1896  ”yksin-

kertaisella juhlallisuudella” kuten Wallin tapahtumaa kuvaili. Läsnä olivat vain dia-

konissakodin johtajatar, ensimmäiset oppilaat sekä johtokunnan jäsenet. 

Vihkiäisjuhlaa vietettiin runsaan kuukauden päästä 10. päivä marraskuuta 

Martti Lutherin päivänä, josta päivästä tuli kodin vuosipäivä.85  

 

 

3.  Oulun tuomiorovastikunta tutkimusalueena   

 

3.1. Seurakuntien vaiheet ja elinkeinot  

 

Oulun rovastikunnan asema ja nimi muuttuivat, kun ”piispanistuin” siirrettiin  

Kuopiosta Ouluun vuonna 1900. Piispanvihkimyksen jälkeen Oulun kaupun-

ki- ja maaseurakunnasta tuli tuomiokirkkoseurakunta ja sen kirkkoherrasta  

tuomiorovasti. Näin ollen myös rovastikunnan nimi vaihtui Oulun tuomioro-

vastikunnaksi. Oulu oli nyt koko laajan pohjoisen hiippakunnan kirkollisen 

elämän keskus, mutta hiippakunnan nimenmuutos käytännössä Oulun hiip-

pakunnaksi tuli ajankohtaiseksi vasta vuonna 1923.86  

 

                                                 
                     84 Mustakallio 2001, 135; Kansanaho 1960, 314. Kansanaho toisin kuin Mustakallio tuo esille, miten    

                     johtajatar Stenbäck oli suunnitellut diakonissakodin työskentelyn Oslon esikuvien mukaan ja loi              

                     sisarkasvatukselle perinteitä, jotka olivat peräisin Norjasta. 

                     85 Mustakallio 2001, 142,143; Kansanaho1960, 314; Ks Määttä 2004,16; Rinne 2006, 31; Wirilander 2011,   

                     31; Heikinheimo 1946, 15, 16. 

                     86 Mustakallio 2009, 326, 329, 335. 
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Kartalla nähtävissä Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnat: Oulu, Oulunsa-

lo, Kempele, Liminka, Lumijoki, Hailuoto, Tyrnävä, Temmes, Muhos ja Uta-

järvi. Kartta on tutkimusajan jälkeiseltä ajalta, jolloin Temmeksen seurakunta 

on jo liitetty Tyrnävään ja Oulujoki Ouluun. Maanmittauslaitos-karttatuloste. 

 

Oulun tuomiorovastikunnassa 1900-luvun alkupuolella oli 19 seurakuntaa ja  

Posion ja Yli-Iin alueet, jotka oli määrätty muodostettavaksi. Tuomiorovasti 

Johan Abraham ( Juho Abraham ) Mannermaan kontrahtikokouksessa teke-

män aloitteen pohjalta erotetuista seurakunnista muodostettiin uusi yhdeksän 

seurakuntaa käsittävä Iin rovastikunta vuonna 1932. Oulun tuomiorovasti-

kuntaan jäi kymmenen seurakuntaa, joita Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 

lisäksi oli yhdeksän maaseutuseurakuntaa.87 Näistä seurakunnista Oulunsalo, 

Kempele, Liminka  ja Lumijoki sijaitsivat Pohjanlahden rannikon läheisyydes-

sä ja Oulujoki, Muhos ja Utajärvi Oulujoen varrella, Utajärven pohjoisten kyli-

en sijaitessa Kiiminkijoen lähituntumassa. Seurakunnista Tyrnävä ja Temmes 

jäivät näiden kahden, Pohjanlahden rannikon ja Oulujoen väliselle alueelle.88  

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta, joka monien alueliitosten myötä oli laajentu-

nut siinä määrin, että oli aiheellista jakaa sen alue useammaksi seurakun-

naksi. Jako toteutettiin vuonna 1966. Perustetut uudet seurakunnat olivat ni-

                                                 
                      87 Mustakallio 2009, 415. 

                      88 Rovastikunnan seurakuntien sijainnit käyvät selville Maanmittauslaitoksen karttatulosteesta. Alue on   

                      myös tutkimuksen tekijän kotiseutua ja näin ollen seurakuntien sijainnit tiedossa. 
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meltään Oulun Tuiran  seurakunta ja Oulun Karjasillan  seurakunta sekä vielä 

Oulujoen seurakunta, josta jo aiemminkin oli liitetty osia tuomiokirkkoseura-

kuntaan ja edellisenä vuonna kokonaan Oulun kaupunkiin ja yhteistalouteen 

tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.89  

 

Vaikka Oulujoesta oli tullut kaupunkiseurakunta, pysyi maaseutuseurakuntien 

lukumäärä entisellään, kun aiemmin Raahen rovastikuntaan kuulunut Hailuo-

to siirtyi osaksi Oulun tuomiorovastikuntaa vuoden 1957 alussa. Tuomioka-

pituli oli suostunut siirtoon sillä edellytyksellä, että molemmissa rovastikun-

nisssa lääninrovasti hyväksyi sen.90 Hailuoto oli itsenäistynyt omaksi kirkko-

herrakunnaksi jo vuonna 1587. Sitä ennen se oli kuulunut kappelina Salon 

emäseurakuntaan 1300-luvulta lähtien.91 

 

Tuomiorovastikunnan seurakunnista Lumijoesta, Temmeksestä ja Kempe-

leestä muodostettiin itsenäiset seurakunnat senaatin päätöksellä marras-

kuussa 1899. Aina siihen asti ne olivat kuuluneet Liminkaan.92 Samoin kuin 

Tyrnävän seurakunta, josta oli tullut oma kirkkoherrakunta jo kymmenisen 

vuotta aiemmin ennen Lumijokea, Temmestä ja Kempelettä vuonna 1889.93  

 

Oulujokilaakson laajin seurakunta 1700-luvulla oli Muhos. Se kuului kappelina 

Oulun emäseurakuntaan, mutta pyrki jo varhain oman pastoraatin muodos-

tamiseen. Utajärvi, alueeltaan tuomiorovastikunnan laajimpana ja vuosien 

ajan myös asukasluvultaan maaseutuseurakunnista suurimpana, oli tuolloin 

vain Muhoksen kappeliin kuuluva kyläkunta.94 Pelko Oulun uuden kivikirkon 

rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista lisäsi Muhoksen halukkuutta itse-

näiseksi. Kuninkaan päätöksellä Muhoksesta muodostettiin itsenäinen kirkko- 

                                                 
  

                   89 Kylli 2008, 46, 47; Moilanen 2008, 65. 

                   90 OMA OTRA CCb:6  Tieto Hailuodon seurakunnan siirrosta kirjattu asiakirjan alkuun; OMA OTA Ca:94         
                 Tkplin kok. pk 13.1.1955 47 §. Tuomiokapitulin suostumus siirtoon.  

                   91 Wigren 1987, 11, 12.  

                   92 Vainikainen 1994, 78. 

                   93 Matinolli 1989. Tieto seurakunnan itsenäistymisestä luvussa Alkusana. 

                   94 Seppänen 1994, 30, 31; Matinolli 1984, 249.  
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herrakunta vuonna 1766 ja Utajärvestä sen kappeli. Vasta vuosisata myö-

hemmin seurakunnan ja pitäjän jaon kanssa vuonna 1886, myös Utajärvestä 

tuli senaatin päätöksellä itsenäinen seurakunta.95  

 

Oulun kaupungin välittömässä läheisyydessä sijaitseva Oulunsalo oli liitetty 

Oulujokilaakson alueen kanssa samanaikaisesti vuonna 1608 perustettuun 

Oulun kirkkopitäjään. Vuonna 1803 Oulunsalo kuitenkin irrotettiin Oulun maa-

seurakunnasta Oulun kappeliseurakunnaksi, jonka velvollisuus oli osallistua 

emäseurakunnan kirkollisiin kustannuksiin jossain määrin. Vasta sata vuotta 

myöhemmin Oulunsalostakin tuli oma kirkkoherrakunta.96  

 

Kunnallislain astuessa voimaan vuoden 1865 aikoihin Oulun pitäjästä tuli 

Oulujoen kunta. Myös Oulun asema kaupunkiseurakuntana korostui sen uu-

den tuomiokirkkoseurakunta -nimen myötä vuodesta 1900 lähtien. Uusi kir-

kollinen jako sai senaatin vahvistuksen neljä vuotta myöhemmin. Tämä vah-

vistus kosketti Oulunsalon lisäksi myös tuomiokirkkoseurakuntaa ja Oulu-

jokea, joka itsenäisen kunnan lisäksi sai myös oman kirkkoherrakunnan oi-

keudet.97 

 

Asukkaita Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa kirkonkirjojen mukaan 

oli 1940-luvun  alussa yhteensä vähän yli 61 000 koko hiippakunnan  asukas-

luvun ylittäessä 427 000. Sotavuosien aikana hiippakunnan väkiluku kasvoi, 

vaikka syntyvyys väheni ja kuolleisuus lisääntyi, kun miehiä menetettiin so-

dassa ja elintarvikkeita oli niukalti saatavissa. Väestön lukumäärän kasvu oli 

havaittavissa kaikissa rovastikunnissa Oulun hiippakunnan alueella, mutta 

voimakkainta se kuitenkin oli Oulun ja Iin rovastikunnissa. Yleinen väestöti-

lasto koko maan alueelta osoittaa myös, että väki lisääntyi voimakkaimmin 

Pohjois- ja Itä-Suomessa.98 Tutkimusajan alkuaikoina Oulun hiippakunnan 

asukasluku oli jo runsas 460 00099 ja kolmekymmentä vuotta myöhemmin eli 

                                                 
                     95 Pettersson 1984, 148; Nissinen 1997, 4, 6, 11. 

                     96 Seppänen 1994, 31, 32; Palola 2008, 9, 10. 

                     97 Seppänen 1994, 31, 32. 

                     98 Mannermaa 1942, 133, 181; vrt Taulukko 1. sivulla 193. Siinä Oulun tuomiorovastikunnan väkiluvuksi        
                   31.12.1947 on kirjattu  62 800 henkilöä. 

                     99 Malmivaara 1947, 7. 
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vuoden 1971 lopulla, se ylitti jo 538 000. Tästä määrästä Oulun tuomiorovas-

tikunnan seurakunnissa oli kirjoilla lähes 112 000 henkilöä.100     

 

Taulukko 1. Oulun hiippakunnan ja tuomiorovastikunnan asukasluvut.                                                                                                                                          

        Vuosi      Oulun hiippakunta Oulun tuomiorovastikunta 

        1940               427 000  61 000 

        1971             538 000                112 000    

 

 

Taulukko 2. Asukkaita Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa. 

  Seurakunta             Vuosi 1945              Vuosi 1949 

  Oulu                 33 000  37 000 

  Oulujoki   4 000    5 000 

  Muhos        7 000 

  Utajärvi   6 160    7 000 

  Temmes   1 157    1 200          

  Liminka   4 000    4 000 

  Tyrnävä   4 000    4 000 

  Oulunsalo     2 000 

  Lumijoki     2 000 

  Kempele     2 000 

 

 

Tultaessa 1940-luvun puoliväliin Oulu oli  jo  yli 33 000  asukkaan  kaupunki. 

Tuomiorovastikunnan  maaseutuseurakunnat  sitä  vastoin  olivat  pieniä, alle  

4 000 asukkaan seurakuntia. Tuon määrän ylittivät vain Oulujoki, Muhos ja 

Utajärvi, jonka 1 522 neliökilometrin alueella asui tuolloin 6 160 henkeä. 

Pienin  maaseutuseurakunnista oli Temmes, jossa oli 1 157 asukasta.101 Ro-

vastikunnan seurakuntien väestömäärä kasvoi 1940-luvun jälkipuoliskolla. 

Oulun kaupunkiseurakunnassa asui jo yli 37 000 asukasta, Oulujoella lähem-

mäs 5 000, Limingassa ja Tyrnävällä yli 4 000, Oulunsalossa ja Lumijoella 

                                                 
100 Leinonen 1973, 280. 
101 Vahermo 1946, 102, 201. 
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vähän yli 2 000, mitä lukua läheni myös  Kempeleen  seurakunnan väkiluku. 

Temmes oli edelleen pienin, mutta senkin asukasluku oli kasvanut muuta-

malla kymmenellä  hengellä. Väkimäärältään suurimmat maaseutuseurakun-

nat Utajärvi ja Muhos olivat lähes tasoissa, Utajärven asukasluvun ylittäessä 

7 000 rajan.102 Tutkimuksen kohteena olevana ajanjaksona asukkaita Uta-

järvellä oli enimmillään 1950-luvulla ja Muhoksella 1960-luvulla. Molemmissa 

seurakunnissa asui kyseisinä aikoina yli 8 000 henkeä.103  

 

Rovastikunnan suurin väestötappio kohtasi Utajärveä, kun sen maa-alueesta 

erotettiin Vaalan liitosalue ja liitettiin Säräisniemen seurakuntaan vuonna 

1955. Liitosalueen mukana siirtyi uuden kunnan, joka sai  nimen Vaala, 

asukkaaksi 2 103 utajärveläistä.104 Tappio oli myös taloudellinen, sillä maa-

alueen myötä Utajärvi menetti kaksi voimalaitoksistaan.105  

 

Hailuodon seurakunnassa oli Oulun tuomiorovastikuntaan siirtymisen aikoihin 

1 482 asukasta106, mutta  vuoteen 1971 tultaessa  väkimäärä  oli  enää   vain  

1 110. Väestön väheneminen oli nähtävissä muissakin rovastikunnan maa-

seutuseurakunnissa lukuunottamatta Liminkaa, Oulunsaloa ja Kempelettä, 

jotka hyötyivät Oulun läheisyydestä.107 

 

Oulun tuomiorovastikunnan maaseutuseurakuntien väestö sai elantonsa pää-

osin maataloudesta. Talvisin lisäansioita hankittiin metsätöistä ja jokivarsien 

seurakunnissa kesäisin uitoista. Oulujoen valjastaminen alkoi 1940-luvulla ja 

se antoi työtilaisuuksia niin paikkakuntalaisille, sodasta palaaville miehille kuin 

muualtakin Suomesta työtä etsimään tulleille. Eivätkä kaikki Karjalan siirto-

                                                 
                    102 Vahermo 1950, 175. 

                    103 Kirkon kalenteri 1953, 10, 116, 190. 

                    104 Jokipii 1958, 39; OMA OTA Ca:104 Tkplin kok. pk 8.7.1954. Valtioneuvoston päätös alueiden            

                    siirtämisestä Utajärven seurakunnasta Säräisniemen seurakuntaan; Kylli 2015, 209. 

                    105 Kauhanen 2009, 75; Kylli 2015, 209. Kyllin mukaan liitosalueella oli asukkaita 2700 ja                  

                    voimalaitosten lisäksi Utajärvi menetti  yli 50 % veroäyrimäärästään. 

                    106 Wigren 1987, 28. 

                    107 OMA OTA Ca:121 Tkplin kok. pk 14.9.1971. Liite 64 §. Seurakuntien ehdotus kirkolliseksi  

                    veroäyriksi. Liitteeseen on kirjattu seurakuntien asukasluku, joka Limingassa oli 4080, Oulunsalossa  

                    2146 ja Kempeleessä 3785. 
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laiset sijoittuneet maanviljelyksen pariin, vaan osa heistäkin työskenteli voi-

malaitostyömailla.108  

 

Seurakunnan sijainnilla ja luonnonoloilla oli vaikutusta asukkaiden elinkei-

noihin.  Meren läheisyydessä olevien seurakuntien laajat peltoalueet ja niityt 

loivat edellytykset karjataloudelle, mikä mahdollisti meijeritoiminnan Limin-

gassa jo 1900-luvun ensi vuosikymmeneltä lähtien. Samat alueet soveltuivat 

myös perunan viljelykseen, josta erityisesti Tyrnävä tuli tunnetuksi.109  Meri 

antoi Hailuodon asukkaiden toimeentuloon  oman lisänsä, kun maanviljelyk-

sen ohella voitiin harjoittaa myös  merenkulkua  ja  kalastusta.110 Utajärvellä, 

Kiiminkijoen pohjoispuolella olevat maat kuuluivat poronhoitoalueeseen, jo-

ten seurakunnan pohjoisten kylien asukkaat saattoivat hankkia lisäansioita 

poronhoidosta.111 Poronhoito alueella oli alkanut jo 1920-luvulla, mutta voi-

makkaimmillaan se oli vasta 1970-luvulla.112   

 

Kaupunkiseurakuntalaiset saivat työtä konepajateollisuuden parissa ja näin oli 

ollut jo 1800-luvun lopulta lähtien. Työkohteita tarjosivat myös puuta raaka-

aineena käyttävät tehtaat sekä lannoitetehdas Typpi Oy ja lääketehdas Medi-

polar, jonka toiminta voitiin aloittaa kun Oulun yliopistoon perustettiin lääke-

tieteellinen tiedekunta.113 Oulun työtilaisuuksista hyötyivät myös lähellä asu-

vat naapuriseurakuntalaiset kuten esimerkiksi oulunsalolaiset. Mauno Hiltu-

nen kuvaakin  teoksessaan Oulunsalon historia, miten Oulunsaloa voisi luon-

nehtia tietyin varauksin itsenäiseksi Oulun lähiöksi.114 

 

 

3.2. Uskonnollinen profiili   

 

Aina 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien Oulun tuomiorovastikunnan seura-

kuntien uskonnolliseen kuvaan on kuulunut kirkkouskonnollisuuden lisäksi 
                                                 
                     108 Pulliainen & Siuruainen 2000, 59, 60. 

                     109 Yleistä tietoa rovastikunnan alueella. 

                     110 Wigren 1987, 27. 

                     111 Myllyniemi 2014. Pro gradu  tutkielmassaan Myllyniemi kuvaa rovasti Mauno Koivunevan käyntejä       

                     poroerotuksissa Utajärvellä. Rovasti Koivunevalla oli myös omia poroja.  

                     112 Antti Varvun haastattelu 10.9.2017. 

                     113 Siuruainen 1987, 207. 

                     114 Hiltunen 1987, 274. 
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herätysliikkeet, joista erityisesti herännäisyys ja lestadiolaisuus. Näistä jäl-

kimmäisenä mainittu jakautuneena useampaan suuntaukseen, kuten van-

hoillislestadiolaisuus, uusiheräys, rauhansanalaisuus, esikoislestadiolaisuus 

ja elämänsanalaisuus. Huolimatta siitä, että herännäisyyden ja lestadio-

laisuuden rinnakkainen elämä seurakunnissa on ollut jännitteistä, on niiden 

läsnäolon koettu rikastuttaneen seurakuntaelämää. Oulun hiippakunnan piis-

pa, Väinö Malmivaara, oli todennut herätysliikkeiden välisistä suhteista, että 

niissä oli monta kertaa inhimillistä kankeutta, joka oli turhaa. Kuitenkin se oli 

elämänmerkki, kun kukin herätysliike piti kiinni omasta näkökulmastaan. 

Piispan mielestä herätysliikkeet olivat kirkon suolana ja hän oli vakuuttunut 

niiden tulevaisuudesta, jos ne pysyisivät sanalle uskollisina.115 

 

Herätysliikkeiden seurakuntaelämää rikastuttavasta vaikutuksesta toi esille 

näkemyksensä myös kirkkoherra Lauri Holmi, joka kuvasi 1960-luvun alku-

puolella hoitamansa 1 300 asukkaan Hailuodon seurakunnan hengellistä elä-

mää, että se oli pääasiassa puhtaasti kirkollista. Herätysliikkeiden, herännäi-

syyden ja lestadiolaisuuden vaikutus oli huomattava, vaikka molempien liik-

keiden jäsenmäärä oli seurakunnassa vähäinen. Ihmiset kävivät kirkossa ja 

seuroissa, tosin ei kovin suurella joukolla, mutta joskus seurakunnan tilai-

suuksissa oli runsaastikin väkeä. Kirkosta eroaminen oli harvinaista.116  

 

Osassa rovastikunnan seurakunnista herännäisyys oli luonnollinen osa 

seurakuntaelämää, sillä monet  papeista kuuluivat liikkeeseen tai olivat lähellä 

sitä. Oulun hiippakunnan piispa, Väinö Malmivaara oli laajalti tunnettu ja ar-

vostettu herännäisyyden sananjulistaja jo ennen piispaksi tuloaan. Hänen 

virkakautensa piispana ajoittui sodan loppuvuosista jälleenrakennuksen ai-

kaan.117  

 

Oulun seudulla herännäisyyden juuret ulottuvat 1800-luvun alkuun Kivilah-

denkylään,  joka  tunnettiin  myöhemmin Oulunlahtena. Tuossa kylässä  Paa-

                                                 
                     115 Kares 1960, 19, 21. Teos on piispa Väinö Malmivaaran muistokirja.  

                     116 Wigren 1987, 26. 

                     117 Muistokirja Toivorikas ja uskollinen valottaa Väinö Malmivaaran elämää ihmisenä, kasvattajana ja    

                     sananjulistajana. 
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vo Ruotsalainenkin oli vieraillut. Heränneiden seuroja ryhdyttiin pitämään 

1830-luvulla Oulujoella, Kempeleessä ja  Limingassa. Oulussa  herännäisyys 

sai jalansijaa vasta 1800-luvun lopulla, jolloin Mauno Rosendal tuli sinne 

opettajaksi.118 Rosendalista kasvoi Oulun seudun ja koko herännäisyyden 

yksi merkittävistä johtajista, mutta vasta sen jälkeen, kun hän oli tavannut 

Vilhelmi Malmivaaran.119 

 

Rosendalilla oli kesäasunto Muhoksella, joten hänellä oli kosketusta myös  

Muhoksen seurakunnan hengelliseen elämään. Oulujokilaaksossa oli omas-

takin takaa herännäisyysmies, kirkkoherra Erkki Pesonen. Hänen vaiku-

tuksensa ulottui laajemmallekin Oulujoen varressa, sillä  Pesonen toimi  myö-

hemmin, Muhoksen jälkeen, Utajärven seurakunnan ensimmäisenä kirkko-

herrana ja Oulujoella aina kuolemaansa asti. Pesosen vaikutus ulottui myös 

Tyrnävälle.120 Oulun  seudun ja koko hiippakunnan alueen herännäisyys  sai  

uutta voimaa, kun Väinö Malmivaara asetettiin piispanvirkaan vuonna 

1943.121 

 

Varhaisimmat lestadiolaiskosketukset Oulu sai yksityisten henkilöiden välityk-

sellä 1800-luvun puolivälissä, mutta varsinaisesti herätys alkoi voimistua 

1870-luvun lopulta lähtien, jolloin Juhani Raattamaa, lestadiolaisuudessa 

tunnettu saarnaaja, kävi  puhujamatkallaan Oulussa ja seuroja  pidettiin toista 

viikkoa yhteen menoon.122 

 

Oulun lähiympäristöön, Oulunsalon kappeliseurakuntaan, lestadiolaisuus 

levisi 1860-luvun loppupuolella, samoin Lumijoelle 1867 ja aivan vuosisadan 

lopulla liikkeestä vaikutteita saaneita ja siihen vähäinen määrä lukeutuvia 

tavattiin myös Tyrnävällä, Temmeksellä ja Kempeleessä. Hailuodon saari-

seurakunta oli saanut ensimmäiset kosketukset lestadiolaisuuteen jo 1860-

luvulla. Limingassa lestadiolainen herätys ei päässyt leviämään vielä 1860-

                                                 
                     118 Tässä päivässä eilinen. Herättäjä-yhdistyksen julkaisu, jonka kirjoittaja on rovasti Tuomo Ruuttunen,     

                     Herättäjä- yhdistyksen aluesihteeri. 

                     119 Oravala 1922, 82. Teos on Mauno Rosendalin elämäkerta. 

                     120 Vahtola 1986, 288, 289; Ks Tervonen 2008, 29, 30. 

                     121 Väinö Malmivaaran merkityksestä heränneille saa kuvan hänen muistokirjastaan. 

                     122 Lohi 1997, 217, 226. 
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luvulla, sillä siellä herännäisyyden vaikutus esti liikkeen leviämisen seura-

kunnassa.123 

 

Muhokselle lestadiolaisuus levisi kolmelta eri suunnalta  kuten  Oulusta,  Kuu-

samosta  ja  Pudasjärveltä, niin että vuosisadan viimeisellä kymmenellä  liik-

keeseen kuuluvia siellä oli jo lähes 200. Samoin kuin Utajärvellä, joka oli 

Muhoksen kappeliseurakunta ja johon lestadiolainen herätys oli levinnyt 

aiemmin kuin emäseurakuntaan, jo 1860-luvulla. Utajärvellä lestadiolaisia oli 

jo useita satoja ja heidän käyttäytymistään kuvattiin kiivaaksi. Piispa Gustaf 

Johansson vastusti jyrkäsi lestadiolaisuutta ja tämä asenne tuli esille 

erityisesti piispantarkastuksissa, eikä Muhoksella vuonna 1890 pidetty 

piispantarkastus tehnyt poikkeusta. Siellä piispa Johansson ankarin sanoin 

kirkkoherra Snellmannin kertomuksen pohjalta lausui: ”Mitä harhaoppeihin 

tulee, niin tiedossani on että seassanne on vähän Laestadiolaisia. Surkutella 

täytyy, että Luterikunnassa semmoinen suunta on voinut levitä joka esi-

kartanossa. Ajatelkaa sentähden mitä minä olen puhunut ja älkäät olko 

kaksimieliset. Maassa matelee Laestadiolaisten usko eikä se kunniata kenel-

lekään tuota.”124 

 

Lestadiolaissuunnista suurin ryhmä oli vanhoillislestadiolaisuus. Heihin lukeu-

tuvia tavattiin rovastikunnan jokaisessa seurakunnassa. Erityisesti maaseu-

tuseurakunnissa muihin lestadiolaisryhmiin kuuluvia oli vähän ja hekin muu-

alta paikkakunnalle muuttaneita. Heidän seuratoimintansa keskittyi rovasti-

kunnan alueella Ouluun. 

 

Vuonna 1957 puhkesi vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä opillinen 

kriisi, joka kärjistyi vuosina 1960 –1961. Tästä seurauksena oli, että syntyi 

itsenäinen suuntaus, jolla oli oma yhdistys Lestadius-seura ja oma 

aikakauslehti Elämän sana. Tämän lehden mukaan uutta lestadiolaishaaraa 

nimitettiin elämänsanalaisuudeksi. Opilliset kysymykset, joissa erimielisyyttä 

syntyi koskettivat vanhurskauttamisoppia, sakramentteja, perisyntiä, Jumalan 

                                                 
                      123 Lohi 1997, 240, 243. 

                      124 Vahtola 1986, 282-285. 
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valtakuntaa ja pakanalähetystyötä, jossa  yhteistä linjaa ei myöskään löytynyt. 

Elämänsanalaisuuteen meni vanhoillislestadiolaisista rauhanyhdistyksistä 

vain kymmenen, mutta huomattava määrä pappeja.125 Vaikka tähän uuteen 

opilliseen haaraan lukeutuvat papit joutuivatkin ulos Suomen Rauhanyh-

distysten Keskusyhdistyksen ( SRK ), vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen 

keskusjärjestön piiristä, niin heillä kuitenkin oli vahva asema Pohjois-Suomen 

kirkollisessa elämässä vuosina 1960–1980 ja jossain määrin myös teologisen 

tieteen piirissä. Suomen kirkon piispoista uuteen liikkeeseen ovat lukeutuneet 

myös Lennart Pietari Tapaninen (1963-1965) ja Hannes Leinonen (1965-

1979), joiden molempien toimialue oli Oulun hiippakunta. Myös kenttäpiispa 

Yrjö Massa on kuulunut tähän lestadiolaisuuden vähemmistöön.126 

 

Herätysliikkeiden oman seuratoiminnan lisäksi rovastikunnan seurakunnissa  

keskeistä oli sunnuntain päiväjumalanpalvelus, jossa maaseutuseurakunnis-

sa käytiin  eniten  kesällä  ja  kaupunkiseurakunnissa talvella. Yleensä juma-

lanpalveluksissa käynti oli vähentynyt, samoin osallistuminen ehtoollisen sak-

ramenttiin, mitkä seikat olivat olleet piispojen huolenaiheena jo jatkosodan 

ajoilta asti. Sodan jälkeen oli nähtävissä  Oulun hiippakunnan  monissa  seu-

rakunnissa kirkossakäyntiluvuissa vähäistä nousua. Samoin osoitti ehtool-

lisella kävijöiden lukumäärä hienoista kasvua. Näistä luvuista huolimatta oli 

piispa Malmivaaran mielestä papeilla aihetta kiinnittää vakavasti huomiota 

päiväjumalanpalveluksiin.127 Poikkeuksen kuitenkin olivat tehneet juhlat ja 

suuret kirkolliset juhlapyhät, jolloin oli saattanut kokoontua runsaastikin 

kuulijoita kirkkoon. Ari Haavio on tarkastellut kirkossakäyntiä maassamme 

teoksessa Uskonnolliset liikkeet. Siinä tarkastelun kohteena on vuosi 1961, 

jonka aikana sunnuntain jumalanpalveluksiin maamme kirkoissa osallistui 2,9 

% kaikista seurakuntien jäsenistä. Heistä ehtoollisen nautti samana vuonna 

18,5 %.128  

                                                 
                      125 Hulkko 1977,  23-40; Myllyniemi 2014, 74-86; Jouko Talosen luentosarja Lestadiolaisuuden hajaan-  

                      nus 8.3.2000. 

                      126 Jouko Talosen luentosarja Lestadiolaisuuden hajaannus 8.3.2000. Elämänsanalaisuudesta käytettiin     

                      myös nimitystä ”pappislinja”, jonka kannattajat erotettiin rauhanyhdistysten johtokunnista ja lopulta     

                      liikkeen jäsenyydestä; Myllyniemi 2015, 85. Myllyniemi valottaa tutkielmassaan opillisen kriisin eri    

                      vaiheita maallikkosiipeen kuuluneen rovasti Mauno Koivunevan kertomana.  

                      127 Malmivaara 1947, 2. 

                      128 Haavio 1965, 20.  
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Kirkossa kävijöiden määrä alkoi yleisesti laskea 1960-luvun puolen välin 

tienoilta lähtien. Syitä tilanteeseen on ensisijaisesti etsittävä yhteiskunnalli-

sesta ja henkisestä murroksesta, joka tuolloin oli vallitseva. Muuttoliikeen  

myötä vaihtui tuttu asuinympäristö ja sen perinteinen elämäntapa, johon 

kirkossakäynti oli voinut kuulua. Jumalanpalveluksiin osallistumisen saattoi 

korvata myös radioidut jumalanpalvelukset, joiden kuuntelu oli melko yleis-

tä.129 Muuttoliikkeen ja radiojumalanpalvelusten suosion lisäksi jumalanpal-

veluksiin osallistumista vähensivät myös maallistuminen ja toisaalta kirkko-

uskonnollisuudesta poikkeavat näkemykset.130    

 

Tarkkaa syytä ei aina voinut edes nimetä. Tästä esimerkkinä Oulun tuo-

miorovastikunnan seurakunnista on Tyrnävän seurakunta, jossa vuosien 

1962-1968 välisenä aikana kirkkovieraiden lukumäärä sunnuntailta putosi 

160:stä 95:een. Sen sijaan muut tilaisuudet kuten seurat ja muistotilaisuudet 

kokosivat seurakuntalaisia yhteen enemmän kuin jumalanpalvelukset.131 Kir-

kossa käyntiluvuissa olisi ollut toivomisen varaa jo aiemminkin, 1940-luvun 

lopulla. Tämä näkyy piispa Malmivaaran sanoista piispantarkastustilaisuu-

dessa Temmeksen seurakunnassa lokakuussa 1949. Temmeksen seurakun-

ta sijaitsi aivan Tyrnävän naapurissa. Asukkaita Temmeksellä oli 1 194 hen-

keä joulukuun lopulla 1948. Heistä jumalanpalveluksiin osallistui talvisun-

nuntaisin keskimäärin 40 ja kesällä 70 seurakuntalaista. Kuitenkin piispa 

Malmivaara sai aiheen todeta, että kirkossakäynti seurakunnan asukaslukuun 

nähden ei ollut vähäinen, mutta sen tulisi olla sata.132 Temmeksen väestö 

asui 91 neliökilometrin kokoisella alueella, jossa pisinkin etäisyys kirkon-

kylästä kauimpana olevaan sivukylään oli vain 23 kilometriä133, joten nämä 

kohtuulliseksi katsottavat matkat kirkkoon eivät olisi olleet este jumalan-

palveluksiin osallistumiselle. Tämä  näkemys saattoi olla piispan kannanoton 

taustalla. 

 

                                                 
                     129 Murtorinne 1995, 361, 362; Kylli 2015, 291. 

                     130 Kauhanen 2009, 88, 89. 

                     131 Matinolli 1989, 189. 

                     132 TKA II Cd:2 Ptpk 8.10.1949. 

                     133 TKA II Cd:2 Ptpk 7-8.8.1971. Tiedot seurakunnan koosta ja etäisyys kirkonkylästä kauimpana 

                     olevaan Kärsämänkylään on kirjattu piispantarkastuspöytäkirjaan.  
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Oulun tuomiorovastikunnan uskonnollinen kuva sai lisäväriä, kun viime sotien 

jälkeen Karjalan siirtolaisia sijoitettiin rovastikunnan alueelle. Jo yksinomaan 

Oulujokilaakso seurakunnissa, Muhoksella, Utajärvellä ja Säräisniemellä heitä 

oli yhteensä noin 1 000, joista eniten Muhoksella.134 Siirtolaisten sijoittami-

seen Muhokselle enemmän kuin muihin Oulujokilaakson seurakuntiin, ensi-

sijaisena syynä oli hyvät liikenneyhteydet. Siellä oli maataloussiirtoväellä 

mahdollista saada viljelysmaata ja että he, jotka eivät halunneet viljellä, saivat 

työtä voimalaitostyömailta.135 

 

Sodan seurauksena maamme luterilaisista seurakunnista jäi luovutetuille alu-

eille 44 seurakuntaa ja osia 24:stä seurakunnasta.136 Nämä seurakunnat jat-

koivat toimintaansa rajan tällä puolen siirtoseurakuntina. Kun siirtoseurakun-

nat toimivat hajallaan, oli niiden hoitaminen hankalaa, vaikka paikallisten seu-

rakuntien ja siirtoseurakuntien papit tekivät parhaansa niiden hoitamiseksi. 

Valtaosa siirtolaisista kuuluikin entiseen kotiseurakuntaansa, sillä se oli ainoa 

jäljellä oleva side menetettyyn kotiseutuun. Kuuluminen entiseen seurakun-

taan ei kuitenkaan estänyt heitä osallistumasta myös uusien asuma-alueiden 

seurakunnalliseen toimintaan. Siirtoseurakuntalaisten ja paikallisseurakunta-

laisten jumalanpalvelukset järjestettiinkin yleensä yhteisenä tilaisuutena.137 

 

Sodanaikaisessa poikkeusoloissa ilmapiiri oli otollinen niin kirkon keskusra-

haston kuin kirkkohallituksen perustamiselle. Näiden elinten ensimmäisiä suu-

ria tehtäviä oli siirtoseurakuntien toiminnan järjestäminen, mutta myös niiden 

toiminnan lakkauttaminen vuoden 1950 alusta.138 Syksyllä vuonna 1949 tuo-

miokapituli kiertokirjeessään tiedotti tulevasta toimenpiteestä ja siirtoseura-

kuntien jäsenten siirtymisestä uusien asuma-alueidensa seurakuntien jäse-

neksi. Luonnollisesti uusi järjestely herätti vastustusta. Helpottaakseen siir-

                                                 
                     134 Kauhanen 2009,15, 95-96. 

                     135 Kauhanen 2009, 15. 

                     136 Malkavaara 2000, 128; Murtorinne 1995, 298; Wirilander 2011, 26. Wirilanderin tutkimuksen  

                     mukaan Moskovan rauhassa  Suomen luterilaisista seurakunnista menetti alueensa 44 seurakuntaa ja 25           

                     osittain.  

                     137 Kallo 213, 185; Wirilander 2011, 26. 

                     138 Malkavaara 2002, 224, 225. 
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tymistä paikallisen seurakunnan jäseneksi tuomiokapituli kehotti kirjeessään 

seurakuntia järjestämään seurakuntalaisille tulojuhlan.139  

 

Asia oli Oulun tuomiorovastikunnassa erityisen ajankohtainen Muhoksella, 

jonne siirtolaisia oli tullut myös useista rajantakaisista luterilaisista seurakun-

nista, joten tuomiokapitulin kehotusta noudattaen kirkkoneuvosto ja diakonia-

toimikunta yhteisessä kokouksessaan tekivät päätöksen, että seurakunta 

järjestäisi tammikuun 29. päivänä 1950 tervetuliaisjumalanpalveluksen ja sen 

jälkeen kirkkokahvit lakkautettujen seurakuntien jäsenille Koivikon maatalous-

oppilaitoksen tiloissa.140 

 

2.3. Diakoniatyötilanne 1940-luvulle tultaessa 

 

Diakoniaharrastus  käynnistyi hitaasti  Pohjois-Suomen maaseutuseurakun-

nissa, mihin suurimpana syynä oli varojen puute. Toiminta aloitettiin yleensä 

lahjavaroilla ja vapaaehtoisuuden pohjalta, jos seurakunnassa oli aktiivisia 

ihmisiä. Aloite diakonissan palkkaamiseksi saattoi tulla myös kunnalta, joka 

oli valmis maksamaan osan diakonissan palkasta. Tällaisessa tilanteessa  

kunta edellytti, että diakonissa toimisi myös sairaanhoitajattarena. Varsinai-

sen seurakunnallisen diakoniatyön kannalta tilanne ei ollut paras mahdollinen, 

mutta se saattoi olla ainoa keino saada diakoniatyöntekijä seurakuntaan. 

Vuosisadan alussa, vuonna 1902, tuomiorovastikunnan seurakunnista Muhos 

otti vastaan kunnan avun tarjouksen saadakseen ensimmäisen diakonissan 

palvelukseensa.141  

 

Monessa seurakunnassa diakonissa oli palkattu jo vuosisadan alussa ja kun-

nallistettu 1920-luvun vaiheilla. Välillä oli vuosia, jolloin virkaa ei pystytty ol-

lenkaan täyttämään tai se jäi kymmeniksi vuosiksi täyttämättä. Tultaessa 

1930-luvun puolen välin tienoille rovastikunnan jokaisen seurakunnan alueella 

                                                 
                     139 Kallo 2013, 186, 187. 

                     140 MKA II C.A.11 Kn ja diak. toimik. yhteisen kok. pk 24.1.1950 2 §; Kauhanen 2009, 15. Muhoksella   

                     siirtokarjalaisia oli 36:sta eri kunnasta. 

                     141 Vahtola 1986, 274. 
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todettiin toimivan yksi tai useampi diakonissa.142 Toteamuksella tuskin tarkoi-

tettiin kaikkien näiden diakonissojen  olleen seurakuntien palveluksessa, vaan 

osa heistä oli kunnallisia, kiertäviä sairaanhoitajia tai jonkin yhdistyksen pal-

veluksessa olevia sisaria, jotka olivat saaneet koulutuksen Oulun diakonis-

sakodissa. Pohjois-Suomessa oli tullut lähes yleiseksi tavaksi, että myös 

kunnan palveluksessa toimivat kiertävät sairaanhoitajat hankkivat koulutuk-

sensa mieluummin Oulun diakonissakodissa kuin lääninsairaalan maallisilla 

kursseilla. Lääkintöhallitus oli jo vuosisadan alussa 1902 hyväksynyt Oulun 

diakonissakodissa saadun koulutuksen oikeuttavan kiertävän sairaanhoitajan 

tehtävään, kun muut diakonissalaitokset saivat vastaavanlaisen vahvistuksen 

koulutukselleen vasta vuosia myöhemmin 1911.143 

 

Kunnan ottaessa seurakunnan diakonissan kiertäväksi sairaanhoitajaksi, seu-

rakunnalla ei enää ollut omaa diakonissaa. Näin oli käynyt 1920-luvun tienoil-

la myös Oulujoen seurakunnalle.144 Vuosien kuluessa tarve saada seurakun-

taan oma diakonissa kävi yhä  selvemmäksi,  joten  ryhdyttiin  keräämään 

varoja diakoniatoiminnan uudelleen käynnistämiseksi. Keräämisen uutteruu-

teen kiinnitettiin huomiota myös rovastikunnan syyskuun diakoniavuosiko-

kouksessa 1936.145 

 

Vuosikymmenen vaihtuessa 1940-luvulle, tuomiorovastikunnan työntekijäti-

lanne oli  pysynyt lähes samanlaisena. Työkenttä sitä vastoin oli laajentunut 

voimakkaasti. Miehet oli kutsuttu ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja siirretty 

sodan sytyttyä rintamalle. Tästä syystä heidän perheensä jäivät vaille huol-

toa. Diakoniatyön tehtäväksi tuli nyt näiden perheiden  auttaminen. Tehtävä ei  

ollut ainoastaan diakoniatoimen vaan koettiin, että koko seurakunnallisen työn 

tärkein kohde oli juuri näiden sodasta kärsivien ja leskien ja orpojen huol-

taminen.146 Sotavuodet vaikuttivat myös diakoniatyöntekijöihin. Moni seura-

kunta oli joutunut luovuttamaa diakonissansa rintamalle tai työhön sotasai-

raaloihin. Näin myös Temmeksen ja Oulujoen seurakunnat, joissa myös 
                                                 
                     142 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 16.9.1936. 

                     143 Mustakallio 2002, 211. 

                     144 Tervonen 2008, 32. 

                     145 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 16.9.1936. 

                     146 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 3.10.1940. 
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sairaanhoitajat olivat saaneet komennuksen. Työntekijätilanne näytti entises-

täänkin pahenevan lähitulevaisuudessa, kun Oulun Diakonissakoti jouduttiin 

luovuttamaan saksalaisten sotasairaalaksi ja menneillään oleva sisarkurssi oli 

keskeytettävä. Sitä ennen talvisodan  aikana, oli jo Viipurin ja Sortavalan lai-

tokset tuhoutuneet, joten diakonissoja  valmistui  sitäkin  vähemmän.147 

 

Diakoniatyötä oli kuitenkin pyritty tekemään  jossain muodossa  kaikissa  ro-

vastikunnan seurakunnissa. Tämä käy selville  tuomiorovastikunnan  diako-

niatyöstä laaditusta  vuosikertomuksesta vuodelta 1941, jonka rovasti E. Borg 

esitti diakonaattivuosikokouksessa Utajärvellä syyskuussa 1942. Diakonia-

vuosikertomuksessa pahoiteltiin vain sitä, että valtio ja kunta ovat niitä, jotka 

suurelta osin palkkaavat sairaanhoitajat. Näin ollen heidän työnohjauksensa 

ja valvontansa siirtyy pois seurakunnalta. Seurakunnallisia diakonissoja oli 

vain neljässä seurakunnassa rovastikunnan alueella. Siksi jokaiseen seura-

kuntaan oli pyrittävä saamaan diakonissa ja tarvittaessa apua heidän palk-

kaukseensa valtiolta ja kunnalta.148  

 

Keskustelussa vuosikertomuksen kuulemisen jälkeen kävi esille, miten  kun-

nallisten  ja  seurakunnallisten sairaanhoitajien välillä olisi aiheellista toteuttaa  

työnjako. Toisaalta taas nähtiin, että molemmat työmuodot voisivat sopivasti 

sulautua toisiinsa. Työn tulosten arvioinnissa katsottiin seurakunnallisten 

sairaanhoitajien onnistuneet tehtävissään kunnallisia hoitajia paremmin. Jo-

kaisen seurakunnan toivottiin sen vuoksi tukevan kaikin keinoin omaa seura-

kunnallista diakoniatyötään.149 

 

Oulun hiippakunnan synodaalikokoukselle laatimassa selonteossa, totesi piis-

pa Juho Mannermaa  (1871-1943) diakonissojen toimineen pääasiassa  sai-

raanhoitajina ja olleen tarpeellisia siinä työssä harvaanasutuilla seuduilla. 

Kuitenkin jo 1940-luvun alusta  lähtien  yhteiskunta oli pyrkinyt huolehtimaan 

yhä  enenevässä  määrin  terveydenhoidosta  ja kunnallisia  sairaanhoitajiakin  

oli jo useammassa kunnassa. Tosin oli myös seurakunnan ja kunnan yh-

                                                 
                     147 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 29.8.1943. 

                     148 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 16.9.1942. Diakoniakertomus vuodelta 1941. 

                     149 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 16.9.1942.  
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teistyötä. Mutta tästä huolimatta hän katsoi käyneen yhä selvemmäksi, että 

diakonissoja  tarvittiin tekemään  yksinomaan  seurakunnallista diakoniatyötä. 

Siinä vaiheessa ei kuitenkaan ollut minkäänlaista tietoa missä määrin  tule-

vaisuuden diakoniatyö jakaantuisi sairaanhoidon ja muun huoltotyön kes-

ken.150  

 

Oulun tuomiorovastikunnan alueella sijaitseva Oulun Diakonissakoti oli liit-

tynyt monin sitein paikallisseurakuntiin ja koko pohjoiseen hiippakuntaan. 

Vuosittain pidettävät rovastikuntakokoukset jo vuodesta 1900 lähtien olivat 

tehneet diakoniatyötä tunnetuksi myös kansan keskuudessa.151 Laitoksista 

kysyttiinkin seurakuntiin sisaria enemmän kuin heitä voitiin sieltä lähettää. 

Oulun diakonissakodin kouluttamia diakonissoja toimi Oulun tuomiorovasti-

kunnassa 1940-luvun alkupuolella Oulussa kolme ja Utajärvellä yksi.152  

 

Vuoden 1943 rovastikunnan  diakoniakertomuksesta käy selville, että seura-

kunnista vain neljässä voitiin puhua varsinaisesta  diakoniatyöstä. Nämä  seu-

rakunnat olivat  Oulu, Oulujoki, Tyrnävä  ja Utajärvi. Oulussa diakoniatyötä oli 

suorittanut diakonissakoti ja sen kaupunkilähetys, jolla oli kaksi työasemaa ja 

työssä neljä seurakunnan palkkaamaa sisarta ja heidän apunaan kolmesta 

neljään sisaroppilasta. Oulujoella toimessa oli seurakunnan, kunnan ja pai-

kallisen  Vapaan  Huollon  keskuksen yhteisesti palkkaama  sisar. Tyrnävällä  

diakonissa  oli toiminut vasta lokakuusta  lähtien kyseisenä vuonna ja hänen 

palkkauksestaan  vastasivat kunta ja  seurakunta yhdessä. Utajärvellä  seura-

kunta yksin vastasi diakonissan palkkauksesta. Kuitenkin diakonissa var-

sinaisen työnsä ohella joutui huolehtimaan myös terveyssisaren tehtävistä, 

mikä aiheutti seurakunnassa tyytymättömyyttä. Kirkkoherra totesikin diakonia-

vuosikertomuksessaan, että olisi viipymättä saatava kuntien terveyssisarten 

ohjesäännön muutos, joka velvoittaisi heidät paremmin osallistumaan sairai-

den hoitoon.153 

 
                                                 
                   150 Mannermaa 1942, 169, 170. 

                     151 Mustakallio 2002, 208. 

                   152 Malmivaara 1947, 53.   

                     153 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 17.11. 1944. Diakoniakertomus vuodelta               

                     1943. 
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Lähestyttäessä 1940-luvun puoltaväliä  diakoniatilanne  oli  pysynyt  entisen-

laisena. Rovastikunnan kymmenestä seurakunnasta puuttui kuudelta edel-

leen diakoniatyöntekijä. Eikä tilanteeseen näyttänyt olevan odotettavissa 

muutosta  lähitulevaisuudessa. Seurakuntien talousarviot olivat muutenkin jo 

ylikuormitettuja, eikä harrastusta vapaaehtoisin keräysvaroin palkata diako-

nissa tekemään yksinomaan diakoniatyötä ollut. Valtion apua diakonissan  

palkkaamiseen sai  vain  määrätyissä  tapauksissa, kun vastaavasti terveys-

sisaren palkasta valtio maksoi  kaksi  kolmasosaa. Diakonian  johtaminen 

”uusille urille” todettiin senkin tuottavan suuria käytännöllisiä vaikeuksia. 

Kaivattiin siksi valistusta, jotta työn tärkeys ymmärrettäisiin laajoissa kansa-

laispiireissä ja saataisiin palavia rakkaudentyöntekijöitä.154 

 

Miespuolinen diakoni oli tuolloin  vielä  koko Oulun  hiippakunnan  alueella  

harvinaisuus. Tilanne 1940-luvun taitteessa oli se, että  toimessa  heitä oli  

vain  yksi  Oulussa,  eikä  hänkään  varsinaisesti  seurakunnan  työssä,  vaan 

hän toimi  Nuorten Ystävät -nimisen  yhdistyksen  palveluksessa  Tuiran työ-

koulun  johtajana. Hänen tehtävänään oli opettaa nuorille  ammattitaitoa  ja 

valvoa  heidän  kasvatustaan. Tämän lisäksi hänellä oli myös tehtäviä seura- 

kunnassa, missä hän toimi sananjulistajana.155  

 

 

II  ORGANISOITUMISEN AIKA 1940-LUVULLA 

 

1. Diakoniatyö organisoituu   

 

Diakonia-, kylä- ja kaupunginosatoimikuntien perustaminen 

  

Oulun tuomiorovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ryhtyivät organisoi-

maan seurakuntansa diakoniatyötä tuomiokapitulin kiertokirjeen saavuttua ku-

kin oman aikataulunsa mukaan. Piispainkokouksen malliohjesääntö ei edel-

lyttänyt sitä, että seurakuntien olisi hyväksyttävä se kirjaimellisesti, vaan malli-

                                                 
                     154 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 19.11. 1945. 

                     155 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diakonaattivuosikok. pk 3.10. 1940. 
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ohjesääntöä soveltuvin kohdin käyttäisivät apuna seurakunnan oman diako-

niaohjesäännön laadinnassa. Diakoniatoimikunta sen sijaan oli jokaisen seu-

rakunnan kirkkoneuvoston perustettava piispainkokouksen ohjeen mukaan.156  

 

Osa seurakunnista hyväksyi diakoniaohjesäännön piispainkokouksen malli-

ohjesäännön mukaisena tuntematta tarvetta tehdä siihen minkäänlaisia muu-

toksia. Tällaisia seurakuntia tuomiorovastikunnassa olivat Utajärvi, Liminka ja 

Temmes. Utajärvellä kirkkoneuvoston elokuun lopulla pidetyssä kokouksessa 

todettiin keskusteltu ohjesääntöehdotuksesta vain pienen hetken ja hyväk-

sytyn se semmoisenaan.157 Samoin tehtiin Limingassa. Samassa yhteydessä 

kuitenkin todettiin seurakunnan nykyisen taloudellisen tilanteen tuottavan 

suuria vaikeuksia, joten oli pyydettävän tuomiokapitulia vapauttamaan seura-

kunta viideksi vuodeksi diakonissan palkkaamisesta. Perusteluna pyynnölle 

tultaisiin esittämään, että vaikean taloudellisen tilanteen lisäksi kunnassa toi-

mi jo sairaanhoitajana pätevä diakonissa.158 

 

Temmekselläkään diakonissan palkkaamiseen ei vielä voitu ryhtyä ja siksi 

kirkonkokous oli jo päättänyt anoa tuomiokapitulilta kahden vuoden lykkäystä 

asiassa. Päätöstä perusteltiin sillä, että se tulisi liiaksi rasittamaan ennestään 

jo korkean kirkollisen veroäyrin ( 3mk) painamaa seurakuntaa ottaen huo-

mioon papin ja lukkarin palkkauksen tuoman lisän.159  Mutta vaikka diakonis-

saa ei voitukaan seurakuntaa ottaa, hyväksyi kirkkoneuvosto siitä huolimatta 

seurakuntadiakonissan ohjesäännön ”tuomiokapitulin antaman mallin” mukai-

sesti, millä sanoilla päätös on kirjattu pöytäkirjaan. Sen sijaan diakoniatoimi-

kuntaa ei seurakuntaan vielä perustettu.160 Sen aika tuli muutamaa vuotta 

myöhemmin joulukuussa 1949.161  

 

Lumijoen seurakunnalla ei ollut diakonissaa, mihin seurakunnan varattomuu-

den todettiin olevan suurimpana syynä. Seurakunnalla ei myöskään ollut dia-

                                                 
                     156 OMA OTA Ca:95 Oulun tkplin kok. pk 12.7.1945 2 §. 

                     157 UKA K III 3 Kn kok. pk 28.8.1945 1 §. 

                     158 LiKA Ca b:5 Kn kok. pk 28.11.1945 3 §.   

                     159 TKA II C 5 Kkok. 25.2.1945 3 §.  

                     160 TKA II C 5 Kn kok. pk 30.9.1945 1 §. 

                     161 TKA II C 6 Kn kok. pk 6.12.1949 4 §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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koniaohjesääntöä, mutta  nähtiin  että  se tulisi nyt laatia ja lähettää  tuomio-

kapitulin vahvistettavaksi. Diakoniatoimikunta sen sijaan oli ja joka kylällä 

”diakonattitoimikunta”, millä ilmauksella luultavasti tarkoitettiin kylätoimikun-

tia.162 Syyskuun puolen välin tienoilla 1945 teki Muhoksen  seurakunnan kirk-

koneuvosto diakoniatoimikunta-asiassa myönteisen päätöksen ja valitsi  

siihen jäsenet. Toimikunnan kokoonpano noudatti kirjaimellisesti piispain-

kokouksen ehdotusta, sillä kirkkoherran lisäksi toimikunnassa oli vain kaksi 

miestä ja loput neljä naisia. Sen sijaan malliohjesäännöstä ei löydy min-

käänlaista mainintaa.163   

 

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntasisaren ohjesään-

nön elokuussa 1945164,  mutta varsinaisesta seurakunnan diakoniasäännöstä 

mainitaan vasta tuomiokapitulin kokouksessa asessori Hyötyniemen esittä-

essä Tyrnävän seurakunnan diakoniaohjesääntöehdotusta vahvistettavak-

si.165 Sen sijaan Oulun diakonissalaitoksen ja seurakunnan välillä tehdyn 

välikirjan yhteydestä käy selville, että  seurakunnan  kirkkoneuvosto  oli jo sa-

mana  vuonna valinnut  diakoniatoimikunnan.166 Välikirja oli diakonissan lä-

hettävän laitoksen ja seurakunnan välinen kirjallinen sopimus, jossa vah-

vistettiin seurakunnan laitokselle maksettava vuosimaksu ja sisaren palkka. 

Välikirjassa oli myös ohjeita sisaren työhön liittyvistä seikkoista. Tällaisen 

asiakirjan laadinta aloitettiin 1920-luvulla.167 Diakoniatoimikunnan valinta 

saattoi jostain syystä viivästyä jopa vuosia. Näin tapahtui Oulujoen 

seurakunnassa, missä kirkkoneuvosto kokoontui valitsemaan diakoniatoimi-

kuntaa tammikuussa 1947. Kuitenkin jo kahden vuoden kuluttua oli valittava 

paikkakunnalta pois muuttaneiden jäsenten tilalle uusia jäseniä. Nyt toimi-

kunnasta tuli naisenemmistöinen toisin kuin aiemmin valittu toimikunta oli 

ollut. Samassa kokouksessa tehtiin myös päätös alistaa seurakunnan dia-

koniaohjesääntö tuomiokapitulin vahvistettavaksi.168    

                                                 
                     162 LKA C d 1 Ptpk 16-18.5.1950. 

                     163 MKA II C a 11 Kn kok. pk 11.9.1945 1 §. 

                     164 TyKA Cb: 3-6 Kn kok. pk 26.8.1945 12 §. 

                     165 OMA OTA CA: 96 Tkplin kok. pk 3.1.1946 71 §. 

                     166 TyKA IV H b a:1 Välikirja 1944-1945. 

                     167 Määttä 2004, 17, 47; Heikinheimo 1946, 34.  

                     168 OKA K III 1 Oulujoen kn kok. pk 5.1.1947 3 § ja 16.12.1949 2 § ja 3 §. 
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Merkille pantavaa oli, että niissäkin seurakunnissa, missä  diakoniatyöntekijää 

taloudellisten syiden vuoksi ei voitu palkata eikä näin ollen varsinainen  dia-

koniatyö päässyt  alkuun, pyrittiin  kuitenkin perustamaan diakoniatoimikunta. 

Oulun tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatoimesta laaditusta kerto-

muksesta vuodelta 1948 käy selville, että seurakuntien diakoniatyötä joh-

tamassa oli yleensä ollut diakoniatoimikunta. Temmeksen lisäksi toimikunta 

puuttui Kempeleen seurakunnasta, jonka diakoniatyön tilasta kyseisenä 

ajankohtana on kirjattu vain diakoniarahaston suuruus.169 

 

Diakoniatoimikunnan tehtäviin kuului tehdä  kirkkoneuvostolle esityksiä seura-

kuntaan otettavista diakoniatyöntekijöistä. Ensisijaista kuitenkin oli edistää 

seurakunnan diakoniatyötä170 ja  päättää diakoniatoiminnan  sisällöstä kuten 

avustusten  myöntämisestä, vierailuista  vanhainkoteihin ja joulutervehdysten 

lähettämisestä sairaaloissa ja vankiloissa oleville seurakuntalaisille.171 Var-

mistaakseen, että apu ulottuisi syrjäisimmillekin kyläkulmille, oli diakonia-

toimikunnan jaettava seurakunta piireihin ja kullekin piirille valittava henkilö, 

joka huolehtisi piirinsä avun tarpeessa  olevista ja tiedottaisi heistä diakonia-

työntekijälle. Tällainen henkilö saattoi olla esimerkiksi kylän vanhin ja luon-

nollisen piirijaon muodostivat jo olemassa olevat kansakoulupiirit.172 

 

Piirijaon merkitys diakoniatyölle näkyi maaseutuseurakunnissa varsinaisesti 

diakoniakylätoimikuntien toiminnassa ja joiden perustamiseen ryhdyttiin 1940-

luvun puolenvälin jälkeen. Siitä mahdollisesti varhaisin todiste tuomiorovas-

tikunnan alueelta on kokouskutsu, jonka pastori Samuel Strömmer lähetti Uta-

järven diakoniatoimikunnan jäsenille. Kokouksen asialistalla oli kaksi asiaa, 

diakoniakylätoimikuntien perustaminen ja diakonian mahdollisuudet Utajär-

vellä.173 Millaisena diakonian mahdollisuudet Utajärvellä nähtiin, siitä ei asia-

kirjoista löydy mainintaa, mutta kylläkin kylätoimikunnasta, jonka kokous päät-

                                                 
                     169 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 10.10.1949.  

                     170 Sormunen 152, 149. Liite 2. Suomen kirkon johtosääntö. Diakoniatoimikunnan tehtävät 4 §; UKA 

                     K III 3 Kn kok. pk 28.8.1945. 

                     171 OMA OTRA CCb:6 ja Ccb:1. Tiedot peräisin seurakuntien diakoniatyöstä, josta yhteenveto kuultiin   

                     rovastikunnan diakoniavuosikokouksissa.  

                     172 Sormunen 1952, 149. Liite 2. Suomen kirkon johtosääntö. Diakoniatoimikunnan tehtävät 4 §. 

                     173 UKA D Kokouskutsu diakoniatoimikunnan jäsenille.  
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ti perustaa  kaikkiin  kansakoulupiireihin. Toimikunnan  jäsenvahvuudeksi eh-

dotettiin 3-5 jäsentä ja heidän nimeämisensä ja koollekutsumisensa annettiin 

seurakunnan papiston tehtäväksi.174 Seuraavan vuosikymmenen alussa kylä-

toimikunnan jäsenten valinta Utajärvellä muuttui vuosittain kylien kinkereillä 

tapahtuvaksi.175 Tämä oli käytäntö myös Tyrnävän seurakunnassa.176  

  

Erityisesti maaseutuseurakunnissa, missä välimatkat kylien välillä olivat pit-

kät, kylätoimikuntien toiminnalta odotettiin paljon. Asia tuli esille myös rovas-

tikunnan diakoniavuosikokouksessa lokakuussa 1949 diakoniakertomuksen 

kuulemisen yhteydessä. Esityksensä aluksi kertomuksen laatija kuvasi kylä-

toimikuntien muodostavan kuin yli seurakunnan ulottuvan verkoston ja miten 

toimikuntien tuli kyläkunnassaan olla diakonityön johtava elin eikä vain diako-

niatoimikunnan kyläasiamies, joka saattaisi perille toimikunnan lähettämät 

lahja- tai muut tavarat. Sen sijaan kylätoimikuntien tehtävänä oli panna toi-

meen diakoniakeräykset kyläkuntansa ompeluseuraa varten, huolehtia oman 

ompeluseuransa ja diakoniatoimikunnan tavaroiden jaosta ja valita henkilöt 

käymään sairaiden ja vanhusten luona veisaamassa ja lukemassa sekä jär-

jestää vielä kyytejä ehtoolliskirkkoon sellaisille henkilöille, joilla ei ollut omaa 

hevosta.177 

 

Kylätoimikunnille laadittiin myös hiippakuntakohtaiset  ohjeet toimikunnan  ko-

koonpanosta, kokoontumiskerroista ja työn sisällöstä.178 Oulun tuomioro-

vastikunnassa diakoniakylätoimikuntia 1940-luvulla oli jo 59. Eniten  niitä oli 

Utajärvellä, joka oli  rovastikunnan  maaseutuseurakunnista suurin niin asu-

kasluvultaan kuin alueeltaankin, mutta pienetkin seurakunnat kylätoimikuntia 

perustivat ainakin yhden tai useampia lukuun ottamatta Lumijoen ja Kempe-

leen  seurakuntia, joissa yhtään kylätoimikuntaa ei vielä oltu perustettu.179  

                                                 
                     174 UKA D Diak. toimik. kok. pk 13.11.1947.  

                     175 UKA K VI 2 Utajärven seurakunnan kinkeripäiväkirja 1940-1952 ja K VI 3 Kinkeripöytäkirja alkaen    

                     20.3.1953. 

                     176 Matinolli 1989,191. 

                     177 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 10.10.1949. Diakoniakertomus vuodelta 1948.  

                     178 UKA D Oulun hpk:n ohjeet diakoniakylätoimikunnille. 

                     179 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. vuosikok. pk 10.10.1949. Diakoniakertomus vuodelta 1948.         

                     Diakoniakylätoimikuntia rovastikunnan maaseutuseurakunnissa oli vuonna 1948: Oulunsalossa 3,    

                     Oulujoella 1, Limingassa 10, Temmeksellä 3, Tyrnävällä 12, Muhoksella 11 ja Utajärvellä 19. 



 
 

52 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta oli rovastikunnan ainoa kaupunkiseurakunta 

vielä 1940-luvulla. Seurakunnan diakoniatyötä oli hoidettu yhteistyössä diako-

nissalaitoksen kaupunkilähetyksen kanssa siten, että kaupunkilähetyksen si-

saret tekivät varsinaisen diakoniatyön ja  palkan  heille maksoi seurakunta.180 

Kaupungeissa väestön nopea kasvu oli tuonut ongelmia, jotka  näkyivät eri-

tyisesti työläiskaupungin osissa, missä oli ahdasta, asuntopulaa, työttömyyttä 

ja sairauksia. Tämän hoitamiseksi ryhdyttiin perustamaan kaupunkilähetyksiä. 

Helsinkiin tällainen kaupunkilähetys perustettiin jo vuonna 1883. Sen toiminta 

alkoi nimenomaan kirkon sisällä toimivana yhdistyksenä, jonka tehtävänä oli 

hengellisen ja ruumiillisen hädän poistaminen pääkaupungin väestön kes-

kuudesta. Helsingissä diakoniassalaitoksen ja kaupunkilähestyksen yhteistyö 

tiivistyi niiden palkatessa yhdessä kaksi diakonissaa kiertäviksi sairaanhoita-

jiksi.181 Oulussa kaupunkilähetys, diakonissalaitos ja seurakunta yhdistivät 

voimavaransa diakoniatyön toteutuksessa kuten edellä on jo käynyt esille.  

 

Helmikuussa 1945, Oulun seurakunnan kirkkoneuvosto kokouksessaan, to-

tesi  kirkkolain  diakoniaa koskevien muutosten ja lisäysten antavan diakonia-

työlle aivan uudenlaisen aseman seurakunnan virallisena työmuotona. Kau-

punkilähetyksen toiminta siirtyisi siksi diakonissalaitoksen johdon suostumuk-

sella kirkkoneuvoston valitseman diakoniatoimikunnan alaiseksi. Kokoukses-

sa tehtiin myös päätös ottaa kaupunkilähetyksen viisi varsinaista sisarta ja 

kaksi oppilassisarta seurakunnan palvelukseen ja tarvittaessa pyytää kirkko-

valtuustolta lisämäärärahaa heidän palkkaukseensa, jos talousarvioon varattu 

määräraha ei riittäisi. Valitulle diakoniatoimikunnalle kirkkoneuvosto antoi 

valtuudet laatia seurakunnan diakoniaohjesäännön sekä seurakuntadiako-

nissan ohjesäännön. Sääntöehdotusten hyväksymisen kirkkoneuvosto pidätti 

kuitenkin itsellään.182  

 

Seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa maaliskuussa pastori Sipilä esitti 

diakoniatoimikunnan puolesta ohjesääntöehdotukset kokoukselle. Kirkkoneu-

vosto hyväksyi sääntöehdotukset, jotka oli laadittu piispainkokouksen lähet-

                                                 
                     180 OKA III:4 Kn kok. pk 26.2.1945 2 §. 

                     181 Jalovaara 2015, 28, 49, 65. 

                     182 OKA K III:4 Kn kok. pk 26.2.1945 2 § ja 3 §. 
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tämien malliohjesääntöjen mukaisina, mutta soveltaen ne paikallisiin oloi-

hin.183 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan  diakoniatoimikunnan  kertomusvuonna  tehdyistä 

päätöksistä  todettiin eräs  tärkeimmistä  olleen seurakunnan  jakaminen  dia-

koniapiireihin, millä toimenpiteellä tulisi olemaan  merkitystä erityisesti  diako-

nissojen työjärjestelyille.184 Sen sijaan yhtään kaupunginosatoimikuntaa ei 

tuomiokirkkoseurakuntaan vielä 1940-luvulla perustettu.185 

  

Oulun diakonissakoti / diakonissalaitos sisarten kouluttaja Pohjois-Suomessa 

 

Hakemuksia diakoniatarkoulutukseen tuli määräaikaan mennessä yhteensä 

seitsemän, joista johtokunta hyväksyi neljä. Heidän lisäksi koulutuksen pääsi 

aloittamaan vielä yksi, jonka hakemus oli ilmeisesti tullut myöhästyneenä. 

Saman mahdollisuuden sai vielä kuudeskin oppilaaksi haluava kuin toiset 

tosin seitsemän viikkoa myöhemmin. Opetuksen oli tarkoitus kestää kymme-

nen kuukautta.186  

 

Koulutus Oulun diakonissakodissa alkoi syyskuussa 1896, mutta helmikuu-

hun mennessä opintonsa oli keskeyttänyt jo puolet. Lopulta kahdeksan ja 

puolen kuukauden koulutuksen sai vain yksi oppilas. Toisella oppilaalla se 

lyheni kuukaudella ja kolmannella seitsemän viikkoa. Tästä huolimatta kolme 

oppilasta sai päästötodistuksen kesäkuun 15. päivänä 1897 ja heitä voitiin nyt 

nimittää diakonissoiksi.187  

 

Ensimmäisen diakonissakurssin päätyttyä diakonissakoti ryhtyi kiinnittämään 

palvelukseensa vanhempia sisaria, joiden tehtävänä oli hoitaa kaupungin 

vähävaraisia sairaita ja toimia sisaroppilaiden käytännön harjoittelun ohjaa-

                                                 
                     183 OKA K III:4 Kn kok. pk 15.3.1945 2 §. 

                     184 OKA N:I:1 Kertomus Oulun seurakunnan diakoniatyöstä vuodelta 1949.  

                     185 OMA OTRA CCb:6 Tilastotietoja diakoniatoimesta Oulun tuomiorovastikunnasta 1948. 

                     186 Mustakallio 2001, 141. 

                     187 Mustakallio 2001, 141, 142; Ks Kansanaho 1960, 314. Mustakallio luettelee Oulun diakonissakodissa     

                      valmistuneet ensimmäiset diakonissat, jotka olivat Hilda Heinilä Luvialta, Elmi Runsten Raahesta ja 

                      Fanny Tegström Oulusta. Koulutuspohjana kahdella heistä oli ruotsalainen tyttökoulu ja kolmannella,        

                      Hilda Heinilällä, yksi luokka suomalaista tyttökoulua ja kätilökoulutus. 
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jina. Tämä seurakuntadiakonian malli levisi myös maaseudulle. Kaupungissa 

seurakuntadiakonissoja niin ohjaajia kuin oppilaitakin ryhdyttiin vuodesta 

1907 kutsumaan seurakuntasisariksi.188 

 

Vuodesta 1900 alkaen sisarkurssin kesto piteni kahteen vuoteen. Helmi-

kuussa 1902 Lääkintöhallitus myönsi Diakonissakodista valmistuville sisarille 

oikeuden toimia kuntien kiertävinä sairaanhoitajina ja heidät rinnastettiin 

lääninsairaaloissa yleisen ja lyhyemmän kurssin suorittaneisiin sairaan-

hoitajiin. Oulun laitoksen diakonissakasvatus poikkesi Helsingissä annetusta 

monella tapaa. Ensinnäkin sen kesto oli lyhyempi, eikä mitään koesisaraikaa 

ollut, ei myöskään diakonissavihkimystä, vaan oppilaat vain ”laskettiin diako-

nissan työhön” seurakunnissa kuten oli tapana sanoa.189 

 

Diakonissakodin ensisijaiseksi tehtäväksi Wegelius määritteli diakonissojen 

kasvattamisen, missä ensimmäisellä sijalla oli luonteenkasvatus, toisella köy-

häinhoitoon ja kolmannella sairaanhoitoon liittyvä harjoittelu. Diakonian peri-

aatekysymyksissä Wegeliuksen johtama Oulun Diakonissakoti läheni Hel-

singin diakonissalaitoksen linjaa. Kyseisellä kaudella Oulun laitos täytti tehtä-

vänsä entistä paremmin siinä mielessä, että 90 % valmistuneista lähetettiin 

seurakuntiin. Joka kolmas heistä aloitti kuitenkin työnsä Oulun laitoksen 

vaikutusalueen ulkopuolella.190 

 

Vähitellen Oulun Diakonissakoti voimisti määräysvaltaansa seurakunnissa 

työskenteleviin sisariin. Keinoja tähän olivat johtajan lähettämät sisarkirjeet ja 

sisarten raportointivelvollisuus seurakunnissa työssä ollessaan Diakonissa-

kotiin. Kohti sisarkunnan organisoitumista johti myös Diakonissakodin johto-

kunnan sitoutuminen vuonna 1911 vastaamaan sisarten hoidosta vanhuuden 

ja sairauden aikana. Päätös lähensi entisestäänkin Oulun Diakonissakotia 

niihin laitoksiin, jotka noudattivat Kaiserswerthin järjestelmää. Keväällä 1912 

Sisarkassan perustaminen rajasi sisarkunnan ulkopuolelle kaikki ne sisaret, 

jotka olivat menneet naimisiin ja ne, jotka eivät tehneet varsinaista dia-

                                                 
                     188 Mustakallio 2001, 549, 550. 

                     189 Mustakallio 2001, 550. 

                     190 Mustakallio 2001, 554. 
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konissan työtä. Suunta kohti Kaiserswerthin järjestelmää syveni vielä enti-

sestään, kun vuodesta 1916 lähtien koulutukseen lisättiin vuoden kestävä 

koesisaraika. Vasta sen suoritettuaan oppilas sai lopullisen hyväksynnän 

diakonissaksi.191   

 

Koko maan alueella diakonissojen määrä kasvoi ripeästi. Vuoden 1916 

aikoihin kaikkien neljän, Helsingin, Viipurin, Sortavalan ja Oulun diakonissa-

laitosten yhteydessä työskenteli koesisaret lukuun ottaen yhteensä lähes 

viisisataa sisarta. Helsingin ja Viipurin diakonissalaitosten sisarista seura-

kunnissa työskenteli selvä vähemmistö, kun taas Oulun ja Sortavalan sisaret 

keskittyivät suuremmalta osin seurakuntien palvelukseen. Heidän yhteenlas-

kettu lukumääränsä tuohon aikaan oli noin 350.192 

 

Alkuvaiheessa Oulun Diakonissakoti salli diakonissan valmistumisen jälkeen 

irtautua laitoksesta. Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 1921, jolloin diakonis-

sakodissa siirryttiin täydelliseen sisarkotijärjestelmään. Se merkitsi koulutus-

ajan pitenemistä kolmeen vuoteen. Nyt koesisarajan pääsi aloittamaan ai-

kaisintaan vuoden kuluttua laitokseen hyväksymisestä. Diakonissakoti sijoitti 

sisaret työhön ja vasta kahden vuoden koeajan jälkeen heillä oli mahdollisuus 

saada sisarvihkimys. Seurakunta maksoi korvauksen työntekijän tekemästä 

työstä Diakonissakodille, joka puolestaan luovutti osan summasta palkaksi 

diakonissalle ja loput jäi siihen rahastoon, jonka varoilla huolehdittiin sisarista 

heidän vanhuutensa ja sairautensa aikana.193  

 

Sisarkirjeitten lisäksi Diakonissakoti piti yhteyttä seurakunnissa oleviin sisariin 

lähettämällä heille kiertokirjeitä, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. 

Varsinaiseksi yhdyssiteeksi kodissa valmistuneiden diakonissojen välille pe-

rustettiin vuonna 1921 Tervehdys Oulun Diakonissakodista-lehti. Myös Diako-

nissakodin johtaja ja johtajatar tekivät vierailuja seurakuntiin joko pyydettä-

essä tai omasta aloitteestaan. Noiden vierailujen aikana diakonissat saivat 

                                                 
                     191 Mustakallio 2001, 554, 555. 

                     192 Mustakallio 2001, 556.  

                     193 Määttä 2004, 17; Ks Mustakallio 2009, 483. 
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tilaisuuden keskustella kaikista niistä vaikeuksista, jotka liittyivät heidän 

työhön ja siksi näillä vierailuilla oli heille sielunhoidollinen merkitys.194   

 

Diakonissa diakoniatyön keskeinen toimija  

 

Oulun diakonissalaitoksen perustaminen oli antanut Pohjois-Suomen pienille 

seurakunnille mahdollisuuden saada diakoniatyöntekijä, sillä tuskin Suomen 

eteläisimmissä laitoksissa valmistuneet diakonissat olisivat kovinkaan usein 

uskaltautuneet lähtemään työhön pohjoisiin seurakuntiin. Oulun diakonissa-

laitoksessa koulutuksen saaneet sisaret, jotka olivat kotoisin Oulun seudulta, 

jäivät myös työhön kotiseudulleen. Heidän  jäämistään toisaalta  helpotti se, 

että he  tunsivat entuudestaan  alueensa herätysliikkeiden värittämän seura-

kuntaelämän.195 

  

Monet Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnista olivat kuitenkin pieniä ja 

vähävaraisia, joten niillä ei ollut mahdollisuutta palkata varsinaista seurakun-

nan omaa diakonissaa. Monia yrityksiä kyllä tehtiin tilanteen parantamiseksi. 

Lumijoella oli puuhattu yhteistä viranhaltijaa naapuriseurakunnan kanssa siinä 

kuitenkaan onnistumatta. Avustusta oli haettu myös kirkon keskusrahastosta 

samoin tuloksin. Kaikesta päätellen kaikissa seurakunnissa diakoniakäsitteen 

ei uskottu sisältävän sitä, että ne voisivat pyytää avusta ei-seurakunnallisilta 

yhteisöiltä kuten esimerkiksi kunnalta. Tyrnävän seurakunnassa tätä keinoa 

oli käytetty ennakkoluulottomasti ja seurakunta ja kunta maksoivat tasan yhtä 

paljon seurakuntasisaren palkasta. Ongelmaton ei tällainen tilanne ollut, sillä 

seurakunnan oli pystyttävä säilyttämään työntekijänsä itsenäisyys ja riippu-

mattomuus olla vain seurakunnan työntekijänä.196  

 

Taloudellinen tilanne ei aina ollut se ainoa syy miksi seurakunta joutui ole-

maan lyhyempiä tai pitempiä aikoja vailla diakonissaa. Tällaisia syitä oli esi-

merkiksi työntekijän vaihtuminen, sillä uuden saaminen vei aikansa. Toinen 

oli sopivan asunnon löytäminen diakonissalle. Tämä asunto-ongelma rasitti 

                                                 
                     194 Määttä 2004, 17, 18. 

                     195 Palvelun poluilta 3/1956. 

                     196 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 14.9.1947. Diakoniakertomus vuodelta 1946.  
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toisin ajoin erityisesti Muhoksen seurakuntaa ja johon piispa Väinö Malmi-

vaarakin kiinnitti huomiota pitäessään piispantarkastusta seurakunnassa. Hän 

ei voinut ymmärtää, etteikö yhdelle diakonissalle löytynyt seurakunnasta huo-

netta asunnoksi.197 Tulevan ongelman enteitä saattoi olla jo tilanne 1940-

luvulla. Seurakunta oli allekirjoittanut välikirjan Oulun diakonissakodin kanssa 

sisaren saamiseksi työhön 15.9.1945 alkaen, mutta diakonissan asunnosta ei 

näyttänyt olevan täyttä varmuutta. Todettiin vain sen olevan aluksi joko maan-

viljelijä Hannes Heikkisellä tai pappilassa.198  

 

Sodan jälkeisenä aikana asuntopula oli myös kaupunkiseurakunnan ongelma. 

Siksi sopivien asuntojen löytäminen diakonissoille oli todellinen haaste ja osa 

sisarista joutuikin asumaan alivuokralaisten alivuokralaisina. Tästä syystä dia-

konissakodin ei uskottu järjestävän uusia työntekijöitä tuomiokirkkoseurakun-

taan ennen kuin sisarille olisi saatu asianmukaiset asunnot. Jos kohta sisar-

ten asuntotilanne oli heikko, ei varsinainen diakoniakeskuskaan täyttänyt 

edes alkeellisia vaatimuksia. Keskuksen kuvattiin toimivan ”pienessä huo-

neessa ja mitättömässä keittiössä”.199  

       

Asuntotilanteesta huolimatta, vuosikymmenen lopulla, tuomiokirkkoseurakun-

ta sai yhden diakonissan lisää, joten heitä oli nyt toimessa viisi. Maaseu-

tuseurakunnissa sen sijaan tilanne oli monin verroin heikompi, kun tarkas-

teluvuonna seurakunnallinen diakonissa oli työssä koko vuoden ajan vain 

Oulujoella ja Utajärvellä. Tyrnävän diakonissa oli toiminut suurimman osan 

vuotta. Muhoksen seurakunnasta ei diakonissasta löydy mainintaa, mistä on 

pääteltävissä, ettei diakonissan asuntopulaa oltu saatu hoidetuksi. Nämä nel-

jä seurakuntaa olivat tuolloin rovastikunnan maaseutuseurakunnista asukas-

luvultaan suurimmat, joten niillä kaikilla olisi pitänyt olla paremmat mahdol-

lisuudet palkata diakonissa kuin niillä viidellä pienemmällä seurakunnalla, 

joilla diakonissaa ei varsinaisessa seurakuntatyössä ollut lainkaan kuten Ou-

lunsalolla, Limingalla, Lumijoella, Temmeksellä ja Kempeleellä.200 

                                                 
                     197 MKA II C.d:2 Piispantarkastuspöytäkirja 22-23.9.1951. 

                     198 MKA II C.a.11 Kn kok. pk 11.9.1945. 

                     199 OKA N:I:1 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniakertomus vuosilta 1946 ja 1947.  

                     200 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 10.10.1949. Tilastotietoja rovastikunnan       
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Kirkkolain diakoniasäännöissä määriteltiin diakonissan virkaan otettavilta tuo-

miokapitulin hyväksymän koulutuksen lisäksi tehtävät seurakunnassa. Ne 

juontuivat kirkkolain 88 §:stä ”kristillisen laupeudentoiminnan tarkoituksena on 

kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, ruumiillisen ja aineellisen avun 

antaminen seurakunnan hädänalaisille, ja sen tulee erityisesti kohdistua nii-

hin, joiden hätä on suurin tai joihin muu avustustoiminta ei ulotu”.201 

 

                 

                2. Määrärahat, kolehdit, avustukset ja lahjoitukset – toiminnan ylläpitäjiä      

    

Määrärahat 

 

Vuoden 1944 kirkkolain diakoniasäännöt velvoittivat seurakuntia ottamaan 

palvelukseensa diakoniatyöntekijöitä. Lain noudattamisen esteenä monissa 

seurakunnissa kuitenkin oli, etteivät vapaaehtoisesti kootut niukat diakonia-

rahastot riittäneet diakonissan palkkaamiseen. Vähävaraisilla seurakunnilla ei 

ollut muuta keinoa kuin käyttää lain suomaa mahdollisuutta olla täyttämättä 

virkaa viiden vuoden ajan kerrallaan, mutta lupaa tähän ei tuomiokapituli he-

vin myöntänyt.202  

 

Diakonialain velvoitukseen sisältyi myös kohta, että seurakuntien tuli talous-

arvioissaan myöntää määrärahoja diakoniatyölle mutta kuitenkin niin, että ne 

olisi kunkin seurakunnan varallisuuteen nähden sopiva määrä.203 Sodan 

köyhdyttämät seurakunnat eivät voineet kovin suuria määrärahoja myöntää ja 

osalla seurakunnista talousarviot olivat jo muutenkin ylikuormitettuja. Mutta 

vähitellen seurakuntien kirkkovaltuustot alkoivat osoittaa määrärahoja diako-

niatoimintaa varten 1940-luvun puolenvälin jälkeen.204  

  

 

                                                                                                                                                                  
                     diakoniatoimesta vuodelta 1948. 

                     201 KL 1944 § 88; Sormunen 1952, 146, 149. 

                     202 Määttä 2004, 42. 

                     203 KL 1944 § 287 2. mom. 

                     204 OMA OTRA CCb:6 Seurakuntien taloudellisesta tilanteesta  on luettavissa diakoniakertomuksissa            

                     1940-luvulta. 
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Kolehdit 

 

Kristillistä laupeudentyötä toteutettaessa kolehdeilla on aina ollut merkitystä. 

Jo vanhastaan kannettiin kirkollisia ”vaivaiskolehteja”, joiden tuloilla autettiin 

köyhiä aina 1800-luvun loppupuolelle asti. Kunnallishallinnon uudistuessa 

vastuu köyhistä alkoi vähitellen siirtyä kunnalle ja lopullisesti vaivaishoito-

asetuksen tultua voimaan vuonna 1879.205 Vaikka kirkko oli nyt luopunut tästä 

diakonisesta tehtävästään, kuului kaikinpuolinen hädän ja puutteen lievittä-

minen yhä sen tehtäviin.206 Vaivaiskolehtejakin kannettiin vielä, mutta niiden 

tulot eivät enää hyödyttäneet seurakunnan omaa laupeudentyötä, vaan ne oli 

annettava kunnalle.207  

 

Diakoniakeskustelun tultua ajankohtaiseksi, nousi esille myös kysymys vai-

vaiskolehdeista ja siinä mielessä, että haluttiin oikeutta käyttää kolehtitulot 

seurakunnan omaan palvelutyöhön. Köyhäinhoidon tilanne oli vaikea erityi-

sesti Oulun ja Kuopion läänien alueilla, missä kuntien huoltolautakunnat teki-

vät kyllä parhaansa, mutta apua ei ollut riittävästi.208    

 

Kuopion hiippakunnan pappeinkokouksessa Oulussa oli käsiteltävänä suun-

nitelma maallikko- ja diakoniatyön toteuttamisesta seurakunnissa. Pohjana 

keskustelussa oli piispa Johanssonin laatima synodaalikirjoitus. Asiat etenivät 

kokouksessa niin suotuisasti, että ensimmäiset seurakunnallista diakoniatyötä 

ohjaavat säännöt hyväksyttiin senaatissa vuonna 1893. Diakoniasäännöissä 

määriteltiin diakonin ja diakonissan työkuvat, mikä diakonissan kohdalla 

merkitsi ulkoisen avun antamista ihmiselle eli sairaanhoitoa ja puutteen 

alaisten hoitamista. Diakoneilta taas edellytettiin, että he olivat Jumalan sa-

naan perehtyneitä miehiä, joiden tehtävänä oli hartauskokousten pitäminen ja 

Raamattujen ja hartauskirjallisuuden levittäminen. Sääntöjen velvoituksena oli 

myös niin sanotun diakonaattikassan kartuttaminen diakoniatyötä varten. 

Eräänä kassavarojen kartuttamismuotona oli kolehdit, joita kannettiin kir-

                                                 
                     205 Määttä 2004, 13. 

                     206 Vahtola 1986, 274. 

                     207 Määttä 2004, 13. 

                     208 Määttä 2004, 13, 14. 
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koissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa kuten kinkereillä ja elojuhlilla, joita 

pidettiin aina sota-aikaan asti.209 

 

Diakoniatyön rahoittamisessa kolehdeilla oli merkitystä vielä sodanjälkeisinä 

vuosikymmeninä. Niitä kannettiin oman seurakunnan diakoniatyölle useita 

kertoja vuodessa. Kolehdeista kirkkovuoden juhlapyhinä kannetut tuottivat 

parhaimman tuloksen, mikä on nähtävissä Muhoksen seurakunnassa mo-

lempina joulupäivinä kannettujen, oman seurakunnan diakoniatyölle osoitet-

tujen kolehtien osalta. Tuolloin kirkossa oli väkeä runsaasti ja luonnollisesti 

kolehtien tuotto sen mukainen.210  

 

Kolehtien osuus seurakunnan vuosittaisesta diakoniarahastosta oli vaihteleva 

eikä aina verrannollinen seurakunnan asukaslukuun, ei varsinkaan rovasti-

kunnan maaseutuseurakuntien osalta, joista tarkastelun kohteena on vuosi 

1946, jolloin diakoniarahaston yhteissumma Oulun tuomiokirkkoseurakun-

nassa oli 118 026 sen ajan Suomen markkaa, josta kolehtituloja oli 12 256 

mk. Pienin kolehtien yhteistuotto oli Utajärvellä, rovastikunnan suurimmassa 

maaseutuseurakunnassa, 407,40 mk koko diakoniarahaston ollessa 20 433 

mk. Muissa rovastikunnan seurakunnissa kolehtitulot tarkasteluvuoden lopus-

sa olivat Limingassa 6 239 mk ( 58 284 ), Tyrnävältä ilmoitettiin vain diako-

niarahaston yhteissumma 16 835 mk, Muhoksella 1 196 mk ( 9 000 ), 

Oulunsalossa 3 429 mk  (18 336), Lumijoella 41 555 mk ( 68 324 ), jonka ko-

lehtitulot ilmoitettiin yhteenlaskettuna ompeluseurojen ja lahjoitusten tuoton 

kanssa, Temmeksellä 773 ( 53 296 ), Kempeleestä ilmoitettiin vain diakonia-

rahaston määrä 5 224 mk ja Oulujoelta kolehtitulot 2 861 mk.211 

 

 

 

 

 

                                                 
                     209 Määttä 2004, 14.  

                     210 MKA III G. lm:9 Kolehtikirja 1945-1948. 

                     211 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork diak. vuosikok pk 14.9.1947 2 §. Diakoniakertomus vuodelta    

                     1946.  
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 Taulukko 3. Seurakuntien kolehdit ja diakoniarahastot vuonna 1946 

              

           Seurakunta 

            

           Kolehdit mk 

 

Diakoniarahasto mk                                                                         

              Oulun    

tuomiokirkkoseurakunta 

                  

12 256      

           

           118 026 

             Utajärvi      407, 40              20 433 

             Liminka   6 239              58 284 

             Tyrnävä               16 835 

              Muhos   1 196                9 000 

              Oulunsalo   3 429              18 336 

              Lumijoki 41 555              68 324 

              Temmes      773              53 296 

              Kempele                 5 224 

              Oulujoki   2 861  

  

Erona vaivaiskolehteihin nähden oli se, että kolehtitulojen saajana saattoi olla 

myös järjestö kuten Sotainvalidien Veljesliitto tai Mannerheimin Lastensuoje-

luliitto, jotka molemmat toimivat sodan seurauksista kärsivien auttamiseksi. 

Kolehdin kohteen ja kantamisajankohdan määräsi kirkkohallitus, joka antoi 

myös seurakunnan kirkkoherralle oikeuden valita sopivaksi katsomansa sun-

nuntai- tai juhlapäivän, jolloin määrättyä tarkoitusta varten oleva kolehti kan-

nettaisiin.212   

 

Avustukset 

 

Oulun tuomiorovastikunnassa yksikään maaseutuseurakunnista ei kyennyt 

palkkaamaan diakoniatyöntekijää ilman avustusta, joten nekin seurakunnat, 

joissa diakonissa työskenteli varsinaisessa diakoniatyössä saivat avustusta 

diakoniatyöhön valtiolta. Nämä seurakunat olivat  Oulujoki, Utajärvi ja Muhos. 

Tyrnävän diakonissan palkasta maksoi seurakunta puolet ja toisen puolen 

kunta. Diakonissan palkkaajana saattoi olla myös kunta valtion avustamana. 

                                                 
                     212 Kirkkohallituksen määräys kolehdeista 7.5. 1945. 
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Seurakuntia, joissa näin meneteltiin Oulun tuomiorovastikunnassa, olivat Li-

minka, Kempele, Oulunsalo ja Temmes. Tämän järjestelyn kääntöpuolena 

kuitenkin oli, että jo sairaanhoito yksin vei diakonissan työajasta suuren osan 

ja se herätti seurakunnassa tyytymättömyyttä.213        

 

Kunnat olivat monessa tapauksessa pakotettuja ehdottamaan seurakunnalle 

yhteistyötä, kun samana vuonna 1944 diakoniauudistusten kanssa tuli voi-

maan terveydenhuoltolaki, joka velvoitti kuntia palkkaamaan sairaanhoitajan 

jokaista alkavaa 4000 asukasta kohti. Voimakkaasti lisääntyneen sairaan-

hoitajatarpeen vuoksi virkoihin ei ollut riittävästi hakijoita, joten kunnassa 

toivottiin seurakunnan diakonissan toimivan myös sairaanhoitajana.214 

 

Avustuksen saaminen valtiolta oli siis ensisijainen mahdollisuus saada dia-

koniaviranhaltija seurakuntaan. Muut ponnistelut harvoin tuottivat tulosta. Sen 

sai kokea Lumijoen seurakunta, joka pyynnöstään huolimatta ei onnistunut 

saamaan avustusta kirkon keskusrahastolta, eikä yritykset saada yhteinen 

viranhaltija naapuriseurakuntien kanssa nekään tuottaneet tulosta. Kaikkia 

mahdollisuuksia ei voitu edes käyttää, niin kuin esimerkiksi avustuksen 

pyytämistä yhteisöiltä. Ajankohdalle ominainen diakoniakäsitys kun esti dia-

koniatyöntekijän palkkauksen varoilla, jotka oli hankittu muilta kuin seura-

kunnallisilta yhteisöiltä.215 

 

Lahjoitukset 

     

Toisen maailmansodan jälkeen Amerikan, Iso-Britannian, Sveitsin ja Ruotsin 

kirkot käynnistivät jälleenrakennusohjelmia eurooppalaisille kirkoille, ja niin 

myös Suomi sai olla avun kohteena. Apua näistä maista jaettiin seurakunnille 

hiippakuntien välityksellä. Lahjoitusten saaminen Amerikasta tuli mahdolli-

seksi vasta vuonna 1945, jolloin Potsdamin konferenssin jälkeen diplomaat-

tisuhteet Amerikan kanssa jälleen solmittiin. Sen sijaan Amerikasta tarjottua 

Marshall-apua Suomi ei voinut ulkopoliittisista syistä ottaa vastaan, vaikka 

                                                 
                     213 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 14.9.1947. 

                     214 Määttä 2004, 44. 

                     215 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 14.9.1947. 
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sen tuoma apu olisi ollut raskaita sotakorvauksia maksavalle maalle terve-

tullut. Kuitenkin tilanteessa auttoi kirkollisten avustusjärjestöjen välityksellä 

saatu raha ja tavarat. Vuosikymmenen lopulta alkaen seuraavan vuosikym-

men alkupuolelle asti voitiin Amerikasta saatujen varojen tuella rakentaa so-

dassa tuhoutuneiden kirkkojen ja muiden kirkollisten rakennusten tilalle uu-

sia.216 

 

Millaista apua Oulun tuomiorovastikunnassa saatiin ottaa vastaan, siitä on 

esimerkkejä luettavissa joidenkin seurakuntien osalta. Näistä seurakunnista 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnalle lahjoitukset tulivat lähinnä Amerikan ja 

Ruotsin kirkoilta sekä Kirkkojen maailman liitolta Genevestä. Avustukset 

käsittivät rahaa, ruokatavaroita ja vaatetarvikkeita, joita jaettiin useille sadoille 

tarvitseville.217 Muhoksen seurakunnalle tulleet lahjapaketit sisälsivät vaatteita 

ja Ruotsista saatiin vastaanottaa myös ruokatavaraa.218 Liminkaan ja Utajär-

velle ja ehkä myös muihinkin seurakuntiin, joita ei nimeltä mainita, Ruotsissa 

olevien kummikuntien välityksellä saatiin myös ruokatarpeita, vaatteita ja 

kenkiä mutta myös rahaa ja rautanauloja, jotka jälleenrakennuskaudella olivat 

erityisen tarpeellisia.219    

  

Toistuva apu lahjoitusten muodossa tuli kuitenkin seurakuntien sisältä ompe-

lu- ja työseuroilta, joita Oulun tuomiorovastikunnassa 1940-luvulla toimi aktii-

visesti jo useissa seurakunnissa. Tyrnävän seurakunnan ompeluseuran tode-

taan jopa antaneen huomattavaa apua varattomien seurakuntalaisten hoita-

miseen.220 

 

 

 

                                                 
                     216 Wirilander 2011, 53, 54. Marshall-apu oli suunnitelma Euroopan jälleenrakentamiseksi toisen       

                     maailmansodan jälkeen amerikkalaisilla varoilla. Avustusohjelma oli Yhdysvaltain ulkoministeri  

                     kenraali George C. Marshallin idea.  

                     217 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 14.9.1947 2 §. Diakoniakertomus  

                     vuodelta 1946. 

                     218 MKA IV:1 D.b Kertomus diakoniatyöstä 1.1-30.9.1946. 

                     219 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 14.9.1047 2 §. Muistelu peräisin Limingan       

                      edesmenneiltä diakonissoilta ja josta pöytäkirjassa mainitaan. 

                   220 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 30.10.1946 2 §. Diakoniakertomus vuodelta        

                     1945; Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 10.10.1949. Diakoniakertomus vuodelta 1948. 
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2. Diakonia - kanava avustusten jakamisessa 

 

Diakoniajärjestelyt - tehokkaan toiminnan edellytys.  

 

Diakoniajärjestelyjen eteenpäin viemiseksi laajennettu piispainkokous antoi 

pastori Kusti Korhoselle tehtäväksi diakoniatyön järjestelyä koskevan mietin-

nön laatimisen sosiaalisen työn kehittämisestä seurakunnissa. Sodan seu-

rauksena kirkon sosiaalinen vastuu oli kasvanut ja siksi tarvittiin nyt sai-

raanhoidon ja sielunhoidon lisäksi kirkollista sosiaalityötä yhteiskunnallisen 

sosiaalityön rinnalla. Pastori Korhonen, joka toimi myös SKSK:n sosiaali-

sihteerinä, suositteli mietinnössään kirkon diakonialle toimintalinjaa, jossa 

seurakunta toimisi sosiaalisena eli diakonisena yksikkönä. Tämän tapaisen 

toiminnan alkuun saattaminen edellyttäisi sitä, että jokaiseen hiippakuntaan 

tulisi saada sosiaalliseen työhön perehtynyt pappi, joka kiertäisi hiippakunnan 

kaikissa seurakunnissa tekemässä diakonia-asiaa tunnetuksi. Diakoniapapin 

tehtävänä olisi myös yhdessä seurakuntapapiston kanssa organisoida, valvoa 

ja johtaa kyseistä toiminta.221  

 

Seurakunnissa aineellisen ja henkisen tuen tarve oli valtava, sillä sota oli 

lisännyt vammaisten määrää ja apua tarvitsivat niin sotalesket ja -orvot kuin 

rintamalla olleiden miesten perheet ja sota-alueelta pois siirretyt karjalaiset. 

Seurakunnissa vastuu koettiin raskaana ja erityisesti niissä seurakunnissa, 

jotka olivat joutuneet luovuttamaan diakoniatyöntekijänsä tai muut sairaan-

hoitajansa rintamalle tai työhön sotasairaalaan. Vaikeasta tilanteesta huoli-

matta diakoniatyötä oli pyritty tekemään jollain tavalla. Sota oli tuonut myös 

koteihin paljon surua, mutta kirkkoherratkaan eivät voineet omistautua kotien 

kärsimysten lievittämiseen niin kuin olisivat tahtoneet, sillä sodan vaikutuk-

sesta myös virastotöiden määrä oli lisääntynyt ja kulkuyhteydet seurakun-

nissa olivat entisestäänkin huonontuneet. Kirkkoherra Tauno Sutinen kuva-

sikin tilannetta rovastikunnan diakoniavuosikokouksessa Tyrnävällä syksyllä 

1943 näin:  

    

                                                 
                     221 Wirilander 2011, 50. 
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    Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän ( Matt. 9:37 ). Emme voi kuin     

    rukoilla, että Herra pian poistaisi diakoniatyötä rajoittavat ulkonaiset 

    esteet ja lähettäisi työmiehiä eloonsa.222 

 

Korhosen mietintö valmistui vuoden 1945 aikana ja se viitoitti suuntaa diako-

niajärjestelyille. Mietinnön mukaan seurakunnilla tuli olla toimielimet jokai-

sessa kylässä ja tämä järjestely liittyisi maaseudun seurakunnissa jo van-

hastaan tunnettuun kylänvanhin -järjestelmään. Uutena kuitenkin tulisi valita 

muutama kyläläinen vanhimman avuksi ja että he yhdessä toimisivat kylä-

toimikuntana, jolle  uskottaisiin vastuu kyläkulmansa henkisestä, hengellises-

tä ja sosiaalisesta huolehtimisesta. 223  

 

Korhosen ajattelun taustalla oli toive saada työhön nuoria, toiminta- ja 

aloitekykyisiä henkilöitä, jotka olisivat myös kyläläistensä arvostamia. Näke-

mykseen sisältyi myös toive, joka juontui asevelipappiajoista, saada toimin-

taan mukaan kaikki kansankerrokset. Mutta vaikka Korhosen mietintöä voitiin 

pitää kattavana, niin siinä ei otettu huomioon maaseutuseurakunnissa jo 

ennestään olevia diakoniapiirihenkilöitä eikä kinkeripiirejä, jotka olivat dia-

koniaan keskittyneitä hallintoelimiä.224  

 

Toisaalla tässä tutkimuksessa on jo ollut esillä piispainkokouksen vuonna 

1943 asettaman toimikunnan tehtävä laatia ehdotus Suomen kirkon diako-

niaohjesäännöksi, joka sisältäisi sekä seurakunnan diakonian johtosäännön 

että seurakuntadiakonissan ohjesäännön. Laajennetun piispainkokouksen hy-

väksyttyä tämän malliohjesäännön vuoden 1944 lopulla sääntöehdotus lä-

hetettiin seurakuntiin, jotta sitä apuna käyttäen kukin seurakunta voisi laatia 

oman ohjesääntönsä diakoniatoiminnan tueksi ja toimisi sen velvoitusten 

mukaan. Syksyn 1945 aikana monet rovastikunnan seurakunnista olivat 

ohjesääntönsä laatineet ja diakoniatoimikuntansa valinneet.225 Ainoastaan 

                                                 
                     222 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 29.9.1943 2 §. 

                     223 Wirilander 2011, 50. 

                   224 Wirilander 2011, 50-52.  

                     225 Tiedot Oulun tuomiorovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostojen kokousten pöytäkirjoista  

                     syksyltä 1945. 
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Oulun tuomiokirkkoseurakunta oli tehtävän täyttänyt jo helmikuussa samana 

vuonna.226  

 

Avustusten perille saattaminen 

  

Kylätoimikuntien perustamisen jälkeen diakoniajärjestelyt seurakuntatasolla 

oli saatu päätökseen. Nyt valmis diakoniakanava mahdollisti sen, että syr-

jäisimmänkin kyläkulman asukkaan avuntarve voitiin saattaa diakonissan tie-

toon. Avun tarpeen tiedottamisessa myös naapuriapu oli korvaamaton. Oulun 

tuomiorovastikunnan maaseutuseurakuntien sivukylissä puhelimia vielä 1940-

luvun jälkipuoliskolla oli harvassa ja kulkuyhteydet huonot, joten naapurin 

tullessa asioimaan kirkonkylään kirjelappunen diakonissalle kulki hänen mu-

kanaan.  

 

Kusti Korhosen mietinnön mukaan kylätoimikunnat muodostaisivat rungon 

diakoniajärjestelyissä. Toimikuntien merkitys näkyikin ennen muuta kahden-

suuntaisena sekä avuntarpeen tiedottajana että avun toimittajana sitä tar-

vitseville.227 Myös ulkomaisten avustusten jakamisessa kylätoimikunnat olivat 

avainasemassa, sillä hiippakuntien välityksellä seurakuntiin lähetettyjen avus-

tusten perille saattaminen avun kohteeksi valituille oli kylätoimikuntien jäsen-

ten tehtävä seurakunnista  annettujen ohjeiden mukaisesti.228 

 

Diakoniatoiminnalle ensiarvoisen tärkeää oli, että seurakunnassa oli diako-

nissa, jonka tehtävä diakonityön toimijana oli keskeinen. Sodanjälkeisessä 

yhteiskunnassa avun tarvitsijoita oli paljon. Siksi seurakunnissa  diakonissoille 

voitiinkin myöntää oikeus jakaa pieniä summia kiireellistä apua tarvitseville 

ilman, että avustusanomusta olisi käsitelty diakoniatoimikunnissa. Mutta niis-

sä seurakunnissa, missä diakoniatyöntekijää ei vielä ollut, toimivat diakonia-

toimikunnat parhaansa mukaan. Joissain seurakunnissa myös ompeluseura 

                                                 
                      226 OKA N:I:1 Kn kok. pk 26.2.1945. 

                      227 Wirilander 2011, 51. 

                      228 UKA D Kirje Jokikylän diakoniakylätoimikunnan jäsenille 14.7.1947. 
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saattoi toimia itsenäisesti ja jakaa työilloissaan valmistettuja sukkia ja käsi-

neitä suoraan köyhiin koteihin.229  

 

 

                3. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa 

 

Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa oli totuttu toimimaan yhdessä naapurin 

kanssa. Näin oli ollut erityisesti syksyllä elonkorjuun aikana. Sota ja sen aika-

na saadut kokemukset kasvattivat auttamistahtoa vielä entisestään. Auttami-

sessa ensisijaista oli sodasta palaavien miesten sopeuttaminen siviilielä-

mään ja kotiseutunsa menettäneiden Karjalan siirtolaisten elämänolojen jär-

jestäminen. Huoli sodan jälkihoidosta miesten keskuudessa näkyi jo vuoden 

1942 tuomiorovastikunnan kontrahtikokouksessa, jossa syksyn synodaaliko-

kouksen keskustelunaiheiksi esitettiin kysymykset sodan jälkeisen nuoriso-

työn lisäksi kirkon tehtävistä miesten keskuudessa.230 

 

Erityisesti rintamalta palaavien miesten tukena oli aseveliyhdistykset, jotka jo 

hyvissä ajoin olivat saaneet Aseveljien Liitolta kehotuksen ryhtyä toimenpi-

teisiin, joilla helpotettaisiin miesten elämää kotiutumisen jälkeen. Yhdistyk-

sille annettu tehtävä edellytti yhteyden ottamista kunnan viranomaisiin työn, 

avustusvarojen, asuintonttien sekä rakennustarvikkeiden saamiseksi miehille. 

Yhteyksiä oli luotava myös yrittäjiin ja seurakuntiin. Annetun tehtävän velvoit-

tamina asevelipiirien papit kiersivät seurakunnissa ja pitivät yhteyttä kotiutet-

tuihin aseveljiin aina siihen asti, kunnes heille oli järjestynyt työtä. Kiertomat-

kallaan pappien huomio kiinnittyi myös huoltotyöhön ja erityisesti perheneu-

vontatyöhön.231 Sodanjälkeisissä oloissa avioerojen määrä lisääntyi, joten en-

nalta ehkäisevällä työllä pyrittiin estämään perheiden hajoamista.232   

 

Valvontakomission vaatimuksesta valtioneuvosto kuitenkin lakkautti Asevelji-

en Liiton ja kaikki sen alayhdistykset tammikuussa 1945. Sitä ennen toiminta 
                                                 
                      229 Tiedot tutkimusajalta Oulun tuomiorovastikunnan seurakuntien ja rovastikunnan     

                      diakoniavuosikokousten pöytäkirjoista.   

                      230 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. kontr. kok. pk 1.4.1942. 

                      231 Kansanaho 1991, 395, 401. 

                      232 Ks Wirilander 2011, 43. 
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oli kuitenkin ehditty siirtää Suomen Seurakuntatyön Keskusliitolle, jonka pe-

rustamassa palvelukeskuksessa aseveljien työ jatkui ”rakkauden toiminnan 

edistämiseksi ja palvelumielen vaalimiseksi.”233 

 

Karjalaisen maataloussiirtoväen tulevaisuutta uusissa oloissa järjesteltiin sää-

tämällä pika-asutuslaki heti talvisodan jälkeen. Lain toimeenpano oli kuiten-

kin keskeytettävä jatkosodan sytyttyä ja saatiin suoritettua loppuun vasta kun 

välirauhan alkoi. Vuonna 1945 säädettiin vielä maanhankintalaki, joka mah-

dollisti myös perheellisten rintamamiesten maansaantioikeuden. Pohjois-Suo-

men asutustiloista huomattava osa oli kuitenkin niin sanottuja kylmiä tiloja, 

joilla elämä oli aloitettava alusta. Tiloille oli rakennettava asuin- ja tuotantora-

kennukset, raivattava pellot ja tehtävä vielä tiet.234  

 

Yhteistyö kunnan kanssa 

 

Köyhäinhoito, josta myöhemmin on käytetty nimitystä huoltotyö, on työalana 

liittänyt kunnan ja seurakunnan tavalla tai toisella yhteistyöhön. Näin oli jo 

vanhastaan, jolloin köyhäinhoito vielä kuului kirkon tehtäviin, mutta joka vai-

vaishoitoasetuksen myötä siirtyi kunnalle. Vuoden 1879 köyhäinhoitoase-

tuksella oli kuitenkin rajoituksensa, sillä jo sen ensimmäisen pykälän mukaan 

kunta oli velvollinen auttamaan vain työkyvyttömiä, kun taas muiden autta-

minen oli harkinnanvaraista. Ensisijainen huoltovelvollisuus katsottiin olevan 

omaisilla.235  

 

Vaikka kirkko toisaalta oli menettänyt diakonisen tehtävänsä, kuului puutteen 

ja hädän lievittäminen yhä sen tehtäviin.236 Vaivaiskolehdit, joita oli kannettu 

kirkoissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa seurakunnan hädänalaisten auttami-

seksi oli nyt luovutettava kunnalle. Seurakuntien diakoniatietoisuuden lisään-

tyessä tilanne koettiin varsin ongelmalliseksi. Kolehtivaroja kun olisi tarvittu 

seurakunnan omaan laupeudentyöhön, mutta muutosta tähän yhteistyöhön ei 

                                                 
                      233 Kansanaho 1991, 403. 

                      234 Kauhanen 2009, 14.  

                      235 Jaakkola 1994, 112. 

                      236 Vahtola 1986, 274. 
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helposti saatu. Kunnissa kolehtitulot koettiin oikeutetuiksi, eikä muutokseen 

kirkonkokouksetkaan seurakunnissa olleet valmiita suostumaan. Tilannetta 

kuvaa Heimo Rinne tutkimuksessaan Porvoon hiippakunnan diakoniatyöstä 

Iitin ja Tampereen rovastikunnissa vuosina 1897-1923, miten vasta sitten kun 

kirkolliskokous otti asiaan kantaa muutamat kunnat alkoivat vapaaehtoisesti 

luopua kolehtituloista.237  

 

Vuosi 1944 merkitsi kunnan ja seurakunnan yhteistyölle uutta haastetta, kun 

kirkkolain uudet diakoniaa koskevat säännökset astuivat voimaan ja antoivat 

seurakunnille selkeän velvoituksen ottaa palvelukseensa diakoniatyönteki-

jöitä.238 Lain vaatimusten noudattaminen ei kuitenkaan pienille ja vähävarai-

sille seurakunnille ollut mahdollista. Siksi oli löydettävä yhteistyökumppaneita. 

Siinä kunnan kanssa oltiin yhteisen ongelman edessä, kun samana vuonna 

diakoniasäännösten kanssa, tuli voimaan myös uusi terveydenhoitolaki ja sen 

velvoitukset. Kuntien sairaanhoitajakysynnän kasvaessa voimakkaasti, ei vir-

koja läheskään aina saatu täytetyksi, joten yhteistyö seurakunnan kanssa oli 

ratkaisu tilanteeseen. Olihan sairaanhoito jo perinteisesti kuulunut diakonisso-

jen työkuvaan. Yhteistyön seurauksena diakonissojen työmäärä kasvoi enti-

sestään, kun heidän oman työnsä ohella oli hoidettava myös terveydenhoi-

tajan tehtäviä. Kunta puolestaan auttoi seurakuntaa diakoniatyöntekijän pal-

kan maksussa.239 

  

Seurakunnissa tehtävän diakoniatyön oli todettu hyödyttävän koko yhteiskun-

taa jo 1800-luvun lopulla. Tämän vuoksi valtio ja eräät kunnat olivat ryhtyneet 

myöntämään taloudellista tukea seurakuntien kiertävän sairaanhoitajan palk-

kaamiseen. Pohjois-Suomessa valtion apua ensimmäisinä seurakuntina sa-

vat Haapaveden seurakunta Kalajoen rovastikunnassa ja Pudasjärvi Iin ro-

vastikunnassa.240 

 

                                                 
                     237 Rinne 2006, 41. 

                     238 Huhta & Malkavaara 2005, 94. 

                     239 Määttä 2004, 44, 45. 

                     240 Rinne 2006, 81. 
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Oulun tuomiorovastikunnassa diakoniatyötilanne vielä 1940-luvulla oli se, että 

vain Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ja neljässä maaseutuseurakunnassa, 

kuten Muhoksella, Utajärvellä, Oulujoella ja Tyrnävällä työskenteli varsinainen 

diakonissa. Näistä maaseutuseurakunnista muut saivat työhönsä valtion 

avustusta lukuun ottamatta Tyrnävää, jonka diakonissan palkan maksoi seu-

rakunta ja kunta yhdessä.241 Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ratkaisuna oli 

yhteistyö Oulun diakonissalaitoksen kaupunkilähetyksen kanssa siten, että 

laitos antoi työntekijät ja seurakunta maksoi heidän palkkansa.242  

 

Vuodesta 1899 lähtien valtio oli myöntänyt kunnille ja yksityisille yhdistyksille 

avustusta kiertävän sairaanhoitajan palkkaamista varten. Kiertävän sairaan-

hoitajan palkkaamiseen seurakunta sai valtion avustusta sillä edellytyksellä, 

että se aina ennen hoitajattaren palkkaamista hankkii piirilääkärin lausunnon 

hakijan pätevyydestä. Piirilääkärille oli ilmoitettava myös ajankohta, jolloin 

työntekijä astuu toimeensa sekä hänen saamansa kuukausipalkan määrä.243 

Tässä kysymyksessä lienee ajankohdan huomioiden ollut diakonissan palk-

kaaminen kiertäväksi sairaanhoitajaksi. Oulun tuomiorovastikunnan seura-

kunnissa, joiden diakonissan oli palkannut valtio ja kunta yhdessä, oli työssä 

Limingassa, Oulunsalossa, Kempeleessä ja Temmeksellä. Poikkeuksen muo-

dosti Lumijoki, jonka sairaanhoitaja ei ollut saanut diakonissan koulutusta.244

  

                Yhteistyötä  kunnan  ja seurakunnan välillä  saattoi olla  muuallakin kuin käy-    

                tännöntyön tasolla. Siitä  löytyy  merkintä Utajärven kirkkovaltuuston kokouk-  

                sen pöytäkirjasta, jossa vuoden 1940 talousarvioon on merkitty 2 000 markan    

                avustus kunnan johtomiesten käytettäväksi  reserviläisperheiden  auttamisek- 

                si  tarvittaessa.245    

  

                

 

 
                                                 
                     241 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 14.9.1947. 

                     242 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 17.11.1944.  

                     243 UKA N Piirilääkärin kirje khra Matti Kauppiselle 10.5.1937. 

                     244 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 14.9.1947.  

                   245 UKA K III 2 Kkovalt. kok. pk 20.11.1939. 
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Yhteistyö järjestöjen kanssa 

 

Sodan seurauksena moni perhe jäi ilman huoltajaa. Seurakunnissa  koettiin-

kin yhteiseksi tehtäväksi näiden leskien ja orpojen huolehtiminen, joten se ei 

jäänyt yksin diakoniatoimen vastuulle. Auttamiseen osallistuivat myös jär-

jestöt. Valtakunnalliseksi kansanliikkeeksi kasvoi sotakummitoiminta, jota 

organisoi Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Toiminnassa oli mukana niin 

yksityisiä henkilöitä kuin järjestöjä ja yrityksiäkin, mutta myös seurakunnat 

osallistuivat toiminnan tukemiseen.246 Seurakuntien osallistumisesta kum-

mitoimintaan esimerkkinä on Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vuosittain 

jakamat avustukset sotakummilapsilleen. Kummilapsia seurakunnalla oli 

neljätoista ja heidän avustusten yhteissumma vuonna 1944 oli 50 400 

markkaa.247   

 

Sodan jälkeen maahamme saatiin ajoittain avustuksia ulkomailta. Näiden 

avustusvarojen jakamista ja kansalaisjärjestöjen yhteistoiminnan koordinoi-

mista varten perustettiin Suomen Huolto -niminen yhdistys, Finlands Folkhjälp 

ry 30.7.1941, joka sai jonkinlaisen puolivirallisen aseman sosiaalisen avus-

tustoiminnan harjoittajana. Yhdistyksen alueellisen organisaation muodosti 

läänin ja kuntien Vapaan Huollon keskukset, joiden toimintaa valvoi sosi-

aaliministeriö. Suomen Huolto-yhdistyksen toimintaa supistettiin, kunnes 

vuoden 1952 lopulla se lopetti toimintansa kokonaan.248 

 

Diakoniatyö, josta oli tullut seurakuntien virallinen työmuoto vielä sodan kes-

täessä, järjestäytyi ja käynnistyi pääosin 1940-luvun jälkipuoliskolla. Mutta 

mahdollisuutta lain velvoittamaan diakoniatyöntekijän palkkaamiseen ei kai-

killa seurakunnilla ollut. Toiminnan aloittamiseen ne olisivat tarvinneet valtion 

tuen. Kun vielä samana vuonna diakonialain uudistusten lisäksi, astui voi-

maan uusi terveydenhoitolaki, jonka velvoituksesta kiertävien sairaanhoitaji-

en tarve kunnissa kasvoi. Kunnan oli nyt yhdistettävä voimavaransa seura-

                                                 
                     246 Määttä 2004, 61. 

                     247 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 19.11.1945. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1944. 

                     248 Huhta & Malkavaara 2005, 72, 73; Urponen 1994, 206. 
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kunnan diakoniatoimen kanssa työntekijän saadakseen. Ongelmista huoli-

matta uuden diakoniaorganisaation haasteet seurakunnissa heti sodan pää-

tyttyä olivat suuret, ja lisää paineita diakoniatoimelle antoi ulkomaisten avus-

tusten ja tavaralahjoitusten jakaminen niitä tarvitseville. Diakoniatoimen tehtä-

vä oli myös jakaa kotimaassa niin kutsutulla Kansanapu -keräyksellä koottuja 

varoja, joiden tarkoituksena oli auttaa vaikeassa elämän tilanteessa olevia. 

Kansanapu oli Suomen Huolto ry:n vuonna 1942 perustama keräyselin. 

Keräys toteutettiin valtakunnallisesti vuosina 1942-1949 monien järjestöjen 

tuella. Kirkko oli myös virallisesti mukana tässä keräyksessä, sillä Suomen 

Huollon eräänä jäsenjärjestönä oli myös Suomen Kirkon Seurakuntatyön 

Keskusliitto (SKSK).249 Ajanoloissa keräys oli merkityksellinen keräävälle 

paikkakunnalle, sillä puolet sen tuotosta jäi paikkakunnan omiin tarpeisiin ja 

toinen puoli luovutettiin tasausrahastoon huoltojärjestöjen kautta jaettavak-

si.250  

 

Rovastikunnassa toimi myös yhdistyksiä, joiden toiminta ei tapahtunut 

varsinaisesti yhteistyössä seurakunnan diakoniatoimen kanssa, mutta jotka 

luonteeltaan olivat diakonisia ja joilla oli vaikutusta ihmisten jokapäiväisessä 

elämässä. Tällainen oli Marttayhdistys, jonka toiminta oli alkanut jo 1800-

luvun lopulla. Tuolloin yhdistyksen toiminnassa pyrkikimyksenä oli sivistää 

suomalaisia naisia. Suomen venäläistäminen oli menneillään ja naisten avulla 

kodeista haluttiin rakentaa kuin näkymätön ideologinen muuri venäläistä-

mistoimia  vastaan.251 

 

Ajan kuluessa keskeistä marttojen toiminnalle on ollut edistää perheiden hy-

vinvointia ja kotitaloudenarvostusta. Sodan ja jälleenrakentamisen aikana 

yhdistys pyrki neuvontatyön avulla opastamaan ruuan valmistusta niukoista 

ruokatarpeista ja toimimaan ihmisten mielialojen kohottajina järjestämällä 

juhlia. Martat osallistuivat myös käytännön toimiin tilanteen niin vaatiessa.252 

Esimerkiksi evakoiden saapuessa paikkakunnalle he joukolla menivät tulijoita 

                                                 
                     249 Malkavaara 2000, 12. 

                     250 Määttä 2004, 74. 

                     251 Jalovaara 2019, 15. 

                     252 Ks Jalovaara 2019. Teoksessa kuvataan Marttaliiton toimintaa sen perustamisesta nykypäivään.   
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auttamaan. Neuvoivat ihmisiä huoltopaikoille, lypsivät lehmät, pesivät lapset, 

keittivät vellit ja puurot ja majoittivat evakkoja. Martoilla oli myös kummi-

perheitä, joita he avustivat lähettämällä vaatepaketteja.253 

 

 

III  PAINOPISTE HUOLTO- JA SAIRAANHOITOTYÖSSÄ (1950-LUVULLA) 

   

 

1.  Yhteisvastuukeräys Suomen Huollon työn jatkajaksi  

 

1.1. Rauhanajan alkuvuodet 

 

Sodan päättymisestä iloittiin vaikka hävinneenä osapuolena Suomen mene-

tykset olivat raskaat. Maa-alueista oli luovutettava Neuvostoliitolle 12 %, joten 

uuden rajan taa jäi 44 seurakuntaa ja osia 24:stä seurakunnasta. Näin ollen 

rajan taakse jäi kirkkoja ja seurakuntakoteja sekä Viipurin diakonissalaitos ja 

Sortavalassa toimineet Suomen kirkon sisälähetysseuran laitokset. Mene-

tetyn alueen väestö, lukumäärältään 420 000, oli siirrettävä muualle Suomeen 

ja heidän elämänsä olot järjestettävä. Jo talvisodan jälkeen oli laadittu niin 

sanottu pika-asutuslaki karjalaisen maataloussiirtoväen sijoittamiseksi, mutta 

lain toimeenpano keskeytettiin sodan sytyttyä uudelleen. Rauhan tultua, tou-

kokuussa 1945 annettiin maanhankintalaki, joka mahdollisti maansaantioi-

keuden Karjalan siirtolaisille sekä perheellisille rintamamiehille.254  

 

Menetysten lisäksi maan henkistä ilmapiiriä hallitsi Liittoutuneiden valvonta-

komissio, käytännössä Neuvostoliitto, joka valvoi rauhansopimuksen ehtojen 

täyttymistä ja käytti vaikutusvaltaansa maan sisäisissä asioissa.255 Raskaat 

olivat sodan köyhdyttämälle pienelle maalle myös sotakorvaukset. Suomen 

tuon ajan teollisuus oli vielä vähäistä ja enimmillään korvaukset veivät 

kansantuotteesta 6 %  ja valtion menoista 16 %.256 

                                                 
                     253 Ua Historiikki 1928-1999. Koonnut Sirkka Jurvelin. 

                     254 Malkavaara 2000, 128. 

                     255 Malkavaara 2000, 128. 

                     256 Urponen 1994, 207. 
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Sotakorvausponnistelujen ohella oli monia arkielämän ongelmia, jotka oli rat-

kaistava aina rintamalta palaavien miesten vaatettamisesta alkaen. Puutteen 

lisäksi koetun sodan vaikutukset näkyivät ihmisten elämässä rauhattomuu-

tena ja monenlaisen pahantapaisuuden lisääntymisenä. Sosiaalihuollon viran-

omaisille tuotti huolta alkoholin runsas käyttö, perhesiteiden löystyminen, su-

kupuolitautien lisääntyminen sekä rikollisuuden kasvu.257 

 

Oulun tuomiorovastikunnan alueella ajan ongelmat korostuivat näkyvästi Ou-

lujokilaakson voimalaitostyömailla erityisesti työn alkuvaiheessa. Alkoholia 

käytettiin runsaasti ja meno suuressa miesjoukossa oli sen mukaista. Pyhä-

kosken voimalaitostyömaalla sattui kaksi tappoakin, joten järjestystä valvo-

maan oli palkattava poliisi. Vähitellen pitempiaikaisten työsuhteiden myötä, 

valistuksella ja yhteisellä järjestyksen valvonnalla olot saatiin rauhoittu-

maan.258 

  

Huoltolaitosten toimintakaan ei ollut niin tehokasta kuin ennen. Laitosten 

jouduttua luovuttamaan maata asutustoimintaa varten, heikensi se luonnol-

lisesti niiden työtä. Kuitenkin vaikka ongelmia oli, kaikkien tahojen oli koh-

distettava voimavarat niiden auttamiseen, jotka olivat kärsineet sodasta eni-

ten ja lapsiperheiden elinolojen parantamiseen. YK:n lastenavun järjestö aut-

toi resurssipulaa potevia maita ja niin sen apu kohdistui myös Suomeen. Toi-

meentulon perusta oli kuitenkin työ ja näin ollen perhepolitiikan jälkeen huo-

miota kiinnitettiin työllisyyspolitiikkaan ja teollisuuden myötä sosiaalipolitiikan 

kehittymiseen.259  

 

 

 

 

 

 

                                                 
                     257 Urponen 1994, 207. 

                     258 Kauhanen 2009, 3, 9. 

                     259 Urponen 1994, 207, 208. Tällaisia huoltolaitoksia olivat esimerkiksi kunnalliskodit, jotka olivat     

                     maatiloja ja tarvitsivat tilan tuotteita tukemaan toiminnan ylläpitämistä. 
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1.2. Yhteisvastuukeräys 

 

Keräyksen vaiheita 

 

Sodan jälkeen eniten apua tarvitsi Pohjoisin Suomi, jonka aineelliset vahingot 

olivat mittavat. Lapin sodassa tuhoutui jo yksinomaan kirkollisista rakennuk-

sista seitsemän kirkkoa ja kolmetoista pappilaa.260 Sodan jaloista muualle 

Suomeen tai Ruotsiin siirretty väestö sai palattuaan kohdata lähes täydel-

lisesti hävitetyn kotiseutunsa, missä elämä oli aloitettava aivan alusta. Asu-

musten tuhoutuessa oli asuttava ensin jopa maakuopissa, myöhemmin para-

keissa, uudelleen rakennetuissa saunoissa ja karja- tai muissa tilapäissuo-

jissa siksi kunnes asuinrakennukset valmistuivat.261 

 

Vielä sodan kestäessä oli Turun tuomiokapitulin asessori, lääninrovasti ja 

tohtori Aapeli Erhard Jokipii (1893-1968) tehnyt Turun synodaalikokouksessa 

esityksen, että kirkko käyttäisi omaa organisaatiotaan suuren diakoniake-

räyksen järjestämiseksi. Esitys ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin, eikä 

myöskään SKSK:n johtokunnan ehdotus diakoniakeräyksen toimeenpanosta 

heti sodan päätyttyä. Keräyksen tarkoituksena olisi ollut tukea diakonian tar-

peita ja Pohjois-Suomen kirkollista jälleenrakennusta. Laajennettu piispain-

kokous ei pitänyt keräystä suotavana, sillä Suomen Huollon Kansanapu -

keräykset vielä jatkuivat ja koska kirkko oli mukana sen organisaatiossa. 

Päällekkäisyys ei näin ollen piispojen mielestä olisi sopivaa.262 

 

Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton pääsihteeri Toivo Laitinen ja 

sosiaalishteeri Lauri Tuomi tekivät syyskesällä 1949 kiertomatkan Pohjois- ja 

Itä-Suomen alueelle tutustuen työttömyys- ja katotilanteeseen. Tällä matkalla 

Lapin aliravitut ja sairaat lapset tekivät heihin erityisen vaikutuksen. Matkan 

jälkeen syntyneessä muistiossa ehdotettiin suurkeräyksen järjestämistä. 

SKSK:n johtokunnassa päätettiin panna asia vireille, jos Laajennettu piis-

painkokous tukisi hanketta. Arkkipiispa Aleksi Lehtosen ehdotuksesta Oulun 

                                                 
                     260 Murtorinne 1995, 369. 

                     261 Korteniemi & Nissinen 2002, 33.  

                     262 Malkavaara 2000, 128, 129. 
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hiippakunnan piispa Väinö Malmivaara ja Kuopion piispa Eino Sormunen 

tekivät aloitteen koko kirkon yhteisestä keräyksestä. Laajennetun piispainko-

kouksen valmisteluvaliokunnan asettama toimikunta, puheenjohtajanaan 

asessori Eetu Rissanen, teki asiassa lopullisen ehdotuksen vain sillä muu-

toksella, että keräyksestä tulisi jokavuotinen ja että siihen yhdistettäisiin myös 

laitosdiakonian tarpeet.263 Laajennetussa piispainkokouksessa asiasta kes-

kusteltaessa epäileviäkin kannanottoja keräyksen suhteen kuultiin, mutta 

lopulta kuitenkin esitys hyväksyttiin 9. päivänä joulukuuta 1949.264  

 

Ensimmäisen  Yhteisvastuukeräyksen  ajankohdaksi oli  päätetty 1.2 – 28.5. 

                1950, joten keräyksen alkuun oli aikaa lähes kaksi kuukautta. Siinä ajassa oli      

                hoidettava käytännön  järjestelyt niin kokonaiskirkon kuin hiippakuntatasolla-     

                kin. Paikallisseurakunnissa keräyksestä tuli yleensä diakoniatoimen tehtävä. 

 

Yhteisvastuukeräys alkaa seurakunnissa 

 

Annetusta päivämäärästä huolimatta Yhteisvastuukeräys alkoi vasta 12. hel-

mikuuta, mutta vielä senkin ajankohdan jälkeen keräystoimistosta Helsingistä 

otettiin yhteyttä seurakuntien keräysjohtajiin ja kehotettiin kiinnittämään huo-

miota keräykseen liittyviin seikkoihin kuten lista- ja liikekeräyksiin sekä tava-

ralahjoituksiin ja toimimiseen niiden kanssa. Ohjeita annettiin myös suurlahjoi-

tuksia varten. Maaseutuseurakunnissa yleisin keräysmuoto oli listakeräys, 

jonka valmistelu ja varsinainen keräys ohjeistettiin suorittamaan huolella. 

Asutuskeskuksissa suositeltiin käytettäväksi liikekeräystä, koska näissä pai-

koissa oli runsaammin liike- ja teollisuuslaitoksia, joissa suoritettava keräys oli 

suunniteltava aivan erikseen ja keräyslistojen asemasta käytettävä kuitti-

vihkoja, sillä liikelaitokset eivät halunneet, että annettuja lahjoituksia ver-

tailtaisiin.265  

 

                                                 
                      263 Malkavaara 2000, 130, 131; Ks Wirilander 2011, 63, 64. Aleksi Lehtonen oli arkkipiispana  1945-    

                      1951. 

                      264 Lppk pk 1949. Asiasta käyty keskustelu ja päätös Suomen Kirkon vuosikirjassa XXII 1.V.1949-   

                      30.IV.1950, 115-119.  

                      265 UKA H.a:1 Keräysjohtaja Leo Tujusen kirje seurakunnan keräysjohtajalle 14.3.1950. 
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Ennen keräyksen alkamista seurakunnille oli annettu keräystavoitteet, joita 

pyydettiin pitämään vähimmäistavoitteina ja jotka paikalliset olosuhteet huo-

mioon ottaen olisi pyrittävä ylittämään. Seurakuntien yhteenlaskettu kokonais-

tavoite oli 30 miljoonaa markkaa ja se oli laskettu vuoden 1948 maksuun-

pannun veroäyrin mukaan.266  

 

Keräyksen valmisteluihin myös kuului, että tuomiokapitulien kehotuksesta 

lääninrovastien tuli tammikuun aikana järjestää rovastikunnittain keräysko-

kouksia, joihin seurakuntien tuli lähettää edustajansa.267 Oulun tuomiorovas-

tikunnassa pidettiin kolmen, Oulun, Iin ja Raahen rovastikuntien yhteinen 

kokous Oulun rukoushuoneella, jossa saapuvilla olivat seurakuntien papit ja 

valitut keräysjohtajat. Joukosta puuttui vain Utajärven ja Kempeleen edus-

tajat. Kokouksessa mukana ollut Kusti Korhonen teki alustuksessaan selkoa 

keräyksen suunnittelusta ja taustasta ja siitä millä tavalla keräyksessä saa-

duilla varoilla tuettaisiin sekä seurakunta- että laitosdiakoniaa. Alustuksen jäl-

keen käydyssä keskustelussa kävi selville, että seurakunnat olivat valmiita 

tähän koitokseen. Ennen kokouksen päätöstä kuultiin vielä toinen valmisteltu 

puheenvuoro, jossa pastori Ville Muilu käsitteli keräyksen järjestämistä seu-

rakunnissa. Lopuksi valittiin vielä keräyksen rovastikuntakohtaiset tarkkailijat, 

joiksi tulivat Oulun tuomiorovastikuntaan kappalainen Jorma Sipilä, Iin rovas-

tikuntaan kirkkoherra Antti Koukkari ja Raahen rovastikuntaan K. Huhta.268  

 

Ensimmäinen Yhteisvastuukeräys oli Suomen diakonian varsinainen ”koetin-

kivi”, mutta samalla sen kuningasajatus kuten sitä luonnehdittiin. Turhaan ei 

itse suoritusta kutsuttu diakoniaväen liikekannallepanoksi269, sillä keräyksen 

tuotto koko maan alueella ylitti 60 miljoonaa markkaa. Seurakunnille sen 

merkitys oli suuri, sillä huomattava osa sen tulosta käytettiin seurakunnissa. 

Siinä mielessä se muistutti Kansanapu -keräystä. Oulun ja Kuopion hiippa-

                                                 
                     266 UKA H.a:1 Päätoimikunnan sihteerin Lauri Tuomen kirje kirkkoherralle 6.2.1950. Ohessa tietoa    

                     Yhteisvastuukeräyksestä.  

                     267 Lppk pk 1949. Kirkon vuosikirja XXII 1.V-30.IV.1950, 115-119. Päätökset Yhteisvastuukeräyksen    

                     yksityiskohdista. 

                     268 OMA OTRA CCb:6 Oulun, Iin ja Raahen rovastikuntien yht. vast. kok. pk 27.1.1950.  

                     269 Yhteisvastuukeräyksen luonnehdinnat diakoniakertomuksessa vuodelta 1950. Kertomus luettavissa    

                     Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 15.7.1951 yhteydessä. 
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kuntien alueilla saatuja yhteisvastuuvaroja käytettiin jopa enemmän kuin mitä 

siellä saatiin kerätyksi.270 

 

Oulun tuomiorovastikunnan diakoniavuosikertomuksessa vuodelta 1950 mai-

nitaan keräyksen onnistuneen yli odotusten. Ilmauksella tuskin tarkoitettiin ro-

vastikunnan keräystulosta, vaan koko maan alueen tulosta. Tuomiorovasti-

kunnan seurakunnat olivat kyllä osallistuneen keräykseen, mutta seurakun-

tien vuosikertomukset eivät kaikki sisällä mainintaa siitä niin kuin olisi pitänyt. 

Ainoastaan kirjaus osallistumisesta keräykseen löytyy Oulun tuomiokirkko-

seurakunnan, Oulunsalon, Oulujoen ja Lumijoen seurakuntien tiedoissa. Vuo-

sikertomukset puuttuivat kokonaan Tyrnävän ja Utajärven seurakunnista.271 

Limingan seurakunnan osallistumista keräykseen tukee diakoniatoimikunnan 

elokuun kokouksen pöytäkirjamerkintä, että oli luettu Yhteisvastuukeräyksen 

tilit, jonka mukaan keräys oli tuottanut 41 000 mk, josta 50 % oli lähetetty 

keräystoimistolle eli 20 500 mk.272 Samoin Utajärven kirkkoherralle lähete-

tyssä päätoimikunnan sihteerin kirjeessä on maininta, että seurakunnalle 

asetettu tavoite oli 64 002 mk.273  

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa keräykseen oli valmistauduttu huolellisesti. 

Kirkkoneuvosto, samalla kun se valitsi keräystoimikunnaksi diakoniatoimi-

kunnan, antoi tälle valtuudet keräyksen niin vaatiessa lisätä toimikunnan 

jäseniä. Keräysjohtajaksi toimikunta valitsi kappalainen Jorma Sipilän ja sih-

teeriksi diakoniatoimikunnan sihteerin ja rahastonhoitajan pastori A. Marttilan. 

Keräyksen valmisteluun kuului myös, että keräystoimikunta lähetti anomus-

kirjelmän useille kymmenille suurille ja keskisuurille teollisuus- ja liikelaitok-

selle. Eikä siinä kaikki, toimikunnan jäsenet myös kävivät useissa näissä lai-

toksissa esittämässä asian henkilökohtaisesti.274 

 

                                                 
                     270 Malkavaara 2000, 142, 145. 

                     271 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 15.7.1951. Diakoniakertomus vuodelta 1950. 

                     272 LiKA Cab:5 Diak. toimik. kok. pk 18.8.1950 1 §. 

                     273 UKA H.a:1 Yhteisvastuukeräyksen päätoimikunnan sihteerin Lauri Tuomen kirje kirkkoherralle    

                     6.2.1950. Ohessa tietoa Yhteisvastuukeräyksestä. 

                     274 OKA Kertomus Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöstä vuodelta 1950.  
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Perusteellinen keräyksen valmistelu tuotti tulosta. Suurlahjoitukseksi katsot-

tavan 100 000 markkaa sai keräystoimikunta ottaa vastaan Villatehdas Oy:ltä 

ja Pohjanmaan Kauppiaiden Oy:ltä sekä pienempiä lahjoituksia muutamilta 

muilta liikkeiltä. Kuitenkin tuomiorovastikunnan keräystuloksesta, joka oli 765 

000 markkaa, valtaosa saatiin listakeräyksellä. Todellisen suurtyön suoritti 

noin puoleentoistasataan nouseva kerääjäjoukko, jossa mukana oli myös run-

saasti nuoria.275     

 

Ensimmäiset kokemukset Yhteisvastuukeräyksestä olivat myönteiset, millä oli 

merkitystä seuraavan vuoden keräyksen valmisteluissa ja itse toteutuksessa. 

Vuoden 1951 keräyksen tulosta Oulun tuomiorovastikunnan osalta pidettiin 

ilahduttavana, sillä se ylitti asetetut tavoitteet monissa seurakunnissa 100-280 

%. Hyvään keräystulokseen saattoi olla vaikutusta sillä, että auttamisen 

kohteiksi SKSK oli valinnut Pohjois-Suomen lapset ja diakonissalaitoksista 

piispainkokouksen määräyksen mukaan keräysvarojen saajaksi Oulun diako-

nissakodin. Näiden lisäksi oli vielä koko maan alueen vanhukset, joiden 

elämänolot yleisesti nähtiin heikkoina.276 Taulukosta voi vertailla, miten asete-

tut tavoitteet tuomiorovastikunnan seurakunnissa toteutuivat.277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                    275 OKA Kertomus Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöstä vuodelta 1950.  

                    276 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 24.8.1952. Diakoniakertomus vuodelta 1951;      

                    Ks Lppk pk 1950. Valmistusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Laajennettu piispainkokous määräsi                              

                    vuoden 1951 Yhteisvastuukeräyksen laitosdiakonian osuuden saajaksi Oulun diakonissakodin.   

                    277 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 24.8.1952. Diakoniakertomus vuodelta 1951;   

                    Ks LiKA Cab:5 Diak. toimik. kok. pk 26.9.1951 1 §. Kokouksen pöytäkirjassa Yhteisvastuukeräyksen   

                    tuotoksi on merkitty 48 000 mk. Näin ollen se poikkeaa rovastikunnan diakoniavuosikokouksessa esitetyn   

                    tilaston tiedoista. 
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Taulukko 4. Vuoden 1951 Yhteisvastuukeräyksen seurakuntakohtaiset tavoit-

teet ja tulokset. 

         Seurakunnat   Keräyksen tavoite mk Keräyksen tulos mk 

              Oulu               532 000          1 000 076 

              Utajärvi 64 000               83 333 

              Muhos 52 500               75 000 

              Oulujoki 36 000               64 000 

              Tyrnävä                36 000 

              Liminka                54 000 

              Kempele 13 000               13 010 

              Lumijoki 10 700               28 000 

              Oulunsalo 10 800               11 570 

               Temmes   4 000 4 443 

 

Keräyksen parhaimman tuloksen teki Oulun tuomiorovastikunnassa Lumijoen 

seurakunta, joka lähes kolminkertaisti sille asetetun tavoitteen. Oulun tuomio-

kirkkoseurakunnan tuotto oli yli miljoona markkaa ja seurakunnalle asetetun 

tavoitteen ylitys melkein 100 %. Utajärvi ja Muhos olivat lähes tasoissa, sillä 

kummankin seurakunnan tulos verrattuna tavoitteeseen ylittyi 50 %. Oulujoen 

seurakunnan tulos oli lähes kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Jostain 

syystä Tyrnävän ja Limingan tiedoissa mainitaan vain saatu tulos mutta ei 

tavoitteen määrää. Kempele teki odotetun tuloksen ja Temmeksen ylittyi 

jonkinverran. Oulunsalon todetaan taas ylittäneen tavoitteensa reippaasti.  

 

 

2. Huoltotyö 

     

Diakonissojen työn painopiste 1950-luvulla oli sairaanhoidossa ja huolto-

työssä. Tämä yleiskuvaus työstä on kirjattu seurakuntien diakonissojen vuosi-

kertomuksissa.278 Käsite huoltodiakonia syntyi ensimmäisen maailmasodan 

                                                 
                     278 Esim. OKA N:I:1 Diakoniakertomus Oulun Tuiran diakoniapiiristä vuodelta 1958; Oulun   

                     keskikaupungin diakoniapiiristä vuodelta 1956; MKA IV:1 D.b. Seurakuntasisaren toimintakertomus    

                     vuodelta 1955.   
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vaiheilla, mutta sen tarkoittamat työmuodot olivat tunnetut jo uudenaikaisen 

diakonian syntyhetkistä asti. Karitatiivinen diakonia ei ollut yksinomaan sai-

raanhoitoa, vaan siihen sisältyi muitakin toimenpiteitä autettavan ohjaami-

seksi saamaan apua.279 Huoltotyö eli huoltodiakonia, mitä nimitystä Kansan-

aho käyttää, kohdistui sodanjälkeisessä ajassa vanhuksiin ja monenlaista 

hätää kärsiviin ja mihin työhön sairaanhoidon ohella oltiin yhä enenevässä 

määrin suuntautumassa niin kuin seurakuntasisarten määrittely työstään 

osoittaa.     

 

Jo Kuopion pappeinkokouksessa 1800-luvun lopulla hyväksytyissä diakonia-

säännöissä kävi selville tehtävät, jotka kuuluivat diakoniatyöntekijälle. Näitä 

olivat autettavan terveen elämän edellytysten edistäminen huolehtimalla puh-

taudesta, valosta ja lämmöstä, ja mitkä tehtävät kuuluivat lähinnä sairaan-

hoitodiakonian piiriin. Mutta varsinainen huoltotyö käsitti tehtäviä, joita oli 

autettavan opastaminen saamaan avustusta ja hoitoa. Tämän lisäksi diako-

nissojen oli työssään kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten autettavan 

ongelmia voitaisiin poistaa. Säännöt jakaantuivat kahteen osaan. Toinen kä-

sitti köyhäinhoitoa ja toinen sairaanhoitoa. Köyhäinhoidolla tarkoitettiin lähes 

samanlaisia toimenpiteitä, jotka nykyisin kuuluvat sosiaalihuoltoon.280 

 

Maassamme 1930-luvulla tehdyt yritykset kouluttaa huoltosisaria osittain on-

nistuivat, sillä Viipurin diakonissalaitoksella huoltosisarhanketta kokeiltiin. En-

simmäinen maininta siitä on laitoksen vuoden 1934 vuosikertomuksessa, 

mutta hanketta ei sen kummemmin selitetty. Mainitaan vain sairaanhoitaja-

koulutuksessa olevan 52 ja huoltosisaren toimeen valmistuvia 13. Kokeilu ei 

kuitenkaan kestänyt kauan, sillä johtokunta päätti lopettaa sen vuonna 

1938.281 Ennen sitä julkaistuissa diakonian ohjesäännöissä oli huoltodiakonia 

ja sairaanhoito erotettu entistä selvemmin toisistaan. Tämä johtui sairaan-

hoitajakoulutuksen uudistamisesta, vaatimusten lisäämisestä sekä nopeasti 

kehittyvästä lainsäädännöstä. Sairaanhoito ja huoltotyö olivat siirtymässä 

yhteiskunnalle, mistä diakonissalaitokset ilmaisivat huolestuneisuutensa. 

                                                 
                     279 Kansanaho & Hissa 1979, 95, 96. 

                     280 Kansanaho & Hissa 1979, 96. 

                     281 Vappula 2009, 50, 51. 
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Avun tarve oli kuitenkin suuri ja työntekijöitä tarvittiin entistä enemmmän. Dia-

koniaa oli ryhdyttävä kehittämään molemmilla linjoilla ja koulutettava sisaria 

huoltotyötä varten erikseen. Sota kuitenkin esti suunnitelman täytäntöön pa-

non ja toi mukanaan uudet ongelmat. Sen jälkeen keskustelu huoltodiako-

niasta virisi uudelleen ja eri muodoissa.282   

 

Diakoniatyön linjajaosta kirjoittaessaan Eino Sormunen kuvaa diakonissojen 

toimintakenttää kaupunkioloissa ja maaseutuseurakunnissa ja sitä, mitä vaa-

timuksia nämä erilaiset työolot heille asettavat. Sormusen mielestä huolto-

sisaren tehtävä kuului nykyaikaisen seurakunnan elinehtoihin, mutta valitet-

tavasti seurakunnat eivät olleet heränneet huomaamaan, mistä varsinaisesti 

oli kysymys. Vedottiin siihen, että kunnat olivat jo velvoitetut hankkimaan ter-

veyssisaren ja kodinhoitajan.283 

 

Diakonialle koetettiin osoittaa huoltotyön kohteita, enimmältä osalta sellaisia, 

jotka olivat uusia ja joihin yhteiskunnan huolto ei vielä ulottunut. Yhä moni-

puolisemmaksi käyvässä yhteiskunnassa monet tarvitsivat ohjausta löytääk-

seen apua.284 Kuitenkin yksittäisen seurakunnan diakonissan työajasta vei 

suuren osan sairaanhoito, joten kaikki muu, mukaan lukien huoltotyö, oli 

tehtävä sen ohella kuten Utajärven diakonissa työtään luonnehti.285  

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa työ oli järjestetty siten, että yhden sisaren 

työhön kuului erityisesti huolehtiminen vangeista, kun taas muilla sisarilla 

sairaanhoidon ohella tehtäviin kuului myös aistiviallisten huoltotyö ja kerhojen 

ja pyhäkoulun pitäminen.286 Osalla rovastikunnan seurakunnista ei ollut pal-

kattua diakonissaa, mutta jokaisella seurakunnalla oli diakoniatoimikunta, jon-

ka toimintaa haluttiin aktivoida.287 

 

                                                 
                     282 Kansanaho & Hissa 1979, 96. 

                     283 Sormunen 1952, 119-122.                                                                                                                   

                     284 Kansanaho & Hissa 1997, 97. 

                     285 Sisko Tervosen haastattelu 11.7.1916. 

                     286 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 24.8.1952 2 §. Diakoniakertomus vuodelta   

                     1951.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     287 Diakoniatoimikuntien toiminnan aktivoimiskeinoina oli muun muassa hiippakunnan diakoniapapin   

                     vierailut toimikuntien kokouksissa. Näihin tilaisuuksiin oli kutsuttu myös kylätoimikuntien jäsenet.    
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Tiedot rovastikunnassa 1950-luvulla tehdystä huoltotyöstä vaihtelevat. Seura-

kunnissa, missä diakoniatyöntekijää ei ollut, maininnat huoltotyöstä puuttuvat 

joko kokonaan tai joidenkin seurakuntien osalta todetaan vain tehdyn huolto-

työtä. Esimerkkinä huoltokäynneistä niissä seurakunnissa, missä diakonissa 

oli toimessa, on tilasto 1950-luvun puolenvälin tienoilta. Siinä diakonissan 

huoltokäyntejä oli Muhoksella 240, Utajärvellä 44, Oulussa 3 450 ja Limin-

gassa, joka oli saanut diakoniatyöntekijän vuonna 1950, huoltokäyntejä oli 

473. Tyrnävältä mainitaan vain kotien lukumäärä, missä oli käyty ja Oulujoen 

tiedot puuttuvat kokonaan. Eri sarakkeeseen on vielä kirjattu huollettavien 

puolesta diakonissan tekemät asiakäynnit, joita Limingassa oli 130 kertaa, 

Utajärvellä 15 ja Oulussa 720 kertaa. Samoin on kirjattu kotien, missä käyty 

lukumäärät Limingan, Utajärven, Oulun ja Tyrnävän osalta.288 

 

 

Taulukko 5. Diakonissan huolto- ja asiakäynnit sekä kotien missä käyty 

lukumäärät vuonna 1954.            

 

        Seurakunta 

                                                                                       

    Huoltokäynnit 

          

      Asiakäynnit 

           

        Kodissa 

          Oulujoki - - - 

          Liminka            473              130             185 

          Muhos            240 - - 

          Utajärvi              44               15               30  

          Oulu         3 450             720             778  

          Tyrnävä               309 

                                                                         

Luvut osoittavat, ettei huoltokäyntien lukumäärä ollut millään tavalla verran-

nollinen seurakuntien kokoon tai asukaslukuun nähden, sillä johtoasemaa piti 

pieni Limingan seurakunta. Muhos ja Utajärvi, joka tuolloin vielä oli viimeisiä 

aikoja rovastikunnan maaseutuseurakunnista suurin ennen Vaalan liitosalu-

een erottamista, jäivät huoltokäyntien määrässä huomattavasti Limingasta 

jälkeen, erityisesti Utajärvi. Huoltokäyntien lukumäärään seurakunnassa saat-

toi vaikuttaa myös se, että diakoniatyöntekijä oli vaihtumassa ja oli toimessa 

                                                 
                     288 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 11.9.1955. Diakoniakertomus vuodelta 1954. 
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vain osan vuotta. Vuosikymmenen loppupuolella huoltokäyntejä ei enää kir-

jata erikseen vaan yhteenlaskettuna sairaskäyntien kanssa. Avun kohdistu-

minen oikein edellytti sitä, että diakonissa oli tietoinen autettavan tilanteesta 

lähemmin. Tässä tarkoituksessa hän oli itse oikeutettu jäsen diakoniatoimi-

kunnan kokouksissa, mutta välttämättömänä pidettiin myös hänen osallistu-

mistaan kunnan sosiaalilautakunnan ja kodinhoitotoimikunnan kokouksiin. 

Oulun tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatyöntekijät käyttivätkin tätä 

oikeutta mahdollisuuksiensa mukaan.289 Muhoksen seurakunnan diakonissa 

jopa erityisen ahkerasti, sillä hänen osalleen kirjattiin osallistumiskertoja vuo-

den 1957 aikana kaikkiaan kolmekymmentä kertaa.290  

 

Yleensä seurakunnan väkiluvun kasvaessa kasvoivat myös diakoniatyölle 

osoitetut vuosittaiset määrärahat. Väestön lisääntyminen näkyi jonkin verran 

myös sairas- ja huoltokäyntien lukumäärissä. Huomiota kiinnittää se, että 

vaikka kunnan palkkalistoilla saattoi olla jo kolmekin sairaanhoitajaa,                                                                             

diakoniatyöntekijän työmäärä pysyi siitä huolimatta entisellään kuten oli 

nähtävissä Muhoksen seurakunnassa.291  

 

 

3. Avustustoiminta 

  

Avustustoiminta muodostaa diakoniatyössä aivan oman työalueensa, joka 

sisältää aineellisen avun antamisen eli avustusten keräämisen ja niiden 

jakamisen avun tarpeessa oleville. Uhraaminen oli jo alusta alkaen luonut 

mahdollisuudet kristillisen laupeudentyön toteuttamiselle, mikä käytännössä 

oli merkinnyt oman rahan ja tavaran luovuttamista puutetta kärsivän lähim-

mäisen käyttöön. Mutta uhraaminen sai myös järjestelmällisiä muotoja, kun 

ryhdyttiin järjestämään keräyksiä.292 

  

                                                 
                      289 OMA OTRA CCb:6 Tiedot rovastikunnan diakoniakertomuksista 1950-luvulta. 

                      290 MKA IV:1 D.b Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1957.  

                      291 MKA IV:1 D.b Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1959. 

                      292 Kansanaho & Hissa 1979, 106. 
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Oulun tuomiorovastikunnassa, osassa seurakuntia, järjestettiin diakoniake-

räyksiä joko joulun alla tai muina aikoina pidettäviä myyjäisiä varten ja joista 

saadut varat jaettiin avustuksina. Ompelu- ja työseurat olivat tässä toimin-

nassa avainasemassa, sillä niiden työilloissa valmistetut käsityöt olivat suo-

sittuja myyjäistavaroita.293 Tästä toiminnasta on tarkemmin kuvaus toisaalla 

tässä tutkimuksessa. Samoin kuin Yhteisvastuukeräyksestä, joka koko kirk-

koa koskettavana suurkeräyksenä pantiintoimeen ensimmäisen kerran vuon-

na 1950 ja  joka on järjestetty siitä alkaen vuosittain. Keräyksen merkitys yk-

sittäisen seurakunnan diakoniatyölle on ollut suuri, sillä vielä 1950-luvulla 

huomattava osa sen tuotosta jäi keräävän seurakunnan omaan käyttöön.294 

 

Viime vuosisadan lopulla evankelisten kirkkojen diakonian saadessa yhä 

enemmän huomiota varat köyhien ja sairaiden auttamiseen saatiin koleh-

deilla, joita koottiin jumalanpalveluksissa, hartaustilaisuuksissa ja perhejuh-

lissa. Samaa tarkoitusta varten oli julkisille paikoille asetettu myös keräys-

laatikoita ja puusta tehtyjä vaivaisukkoja.295 Oulun tuomiorovastikunnassa 

tällaisia vaivaisukkoja oli käytössä vielä 1950-luvulla Temmeksen ja Kem-

peleen kirkoissa. Rovastikunnan diakoniakertomuksessa vuodelta 1952 mai-

nitaan kohdassa Muita määrittelemättömiä tuloja Temmeksen kirkon vai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

vaisukon keränneen vuoden aikana diakoniatyölle 5 000 mk.296  

 

Kolehdeilla oli merkitystä vielä tutkimusajan alkupuolella diakoniatyön hyväksi 

varojen hankintakeinona.  Niistä erityisesti juhlapyhinä kootut kolehdit olivat 

kaikkein tuottoisimmat kuten Muhoksen seurakunnassa molempina joulu-

päivinä kootut kolehdit osoittivat.297 Mutta jo vuoden 1952 rovastikunnan 

diakoniavuosikertomuksessa valitettiin sitä, että muut tarkoitukset olivat 

syrjäyttäneet  ”kirkon vaivaisille” kootut kolehdit ja niiden kanto maamme 

kirkossa oli loitonnut kauas apostolisen ajan käytännöstä ja saanut yhä 

enemmän ”afääri-luonnetta”, kuten sitä rovastikunnan kokouksen pöytäkir-

                                                 
                      293 Tiedot seurakuntien diakokoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoista. 

                     294 Malkavaara 2002, 232. 

                     295 Kansanaho & Hissa 1979, 106.    

                     296 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 30.8.1953. Diakoniakertomus vuodelta 1952.   

                     Vaivaisukko on vielä nähtävänä Kempeleen seurakunnan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.   

                     297 MKA III G.1:9 Kolehdit diakonialle 25.12 ja 26.12.1947. 
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jassa luonnehditaan. Kuitenkaan asiakirjassa ei käy selville miksi tällaiseen 

luonnehdintaan oli päädytty, mutta ilmeisesti pyrkimystä parantaa kolehtien 

kokonaistulosta monilla keräyskerroilla ei pidetty suotavana. Esille ei käy 

myöskään se olivatko kaikki kolehdit yksin kirkossa kannettuja vai oliko niistä 

osa muissa hartaustilaisuuksissa tai perhejuhlissa kerättyjä. 

 

Taulukko 6. Vuonna 1952 kootut kolehdit ja keräyskerrat seurakunnittain. 

    Seurakunnat     Keräyskerrat diakonialle          Tulos markkoina 

       Oulujoki    19 9 815 

       Utajärvi    10                 6 698 

       Muhos     8               16 541 

       Tyrnävä     7  9 197 

       Lumijoki     6  1 475 

       Temmes     5    631  

       Kempele     4 1 470 

       Oulu     3               15 584 

       Liminka     3  1 900 

       Oulunsalo     1 1 632 

 

Taulukosta on nähtävissä miten kolehtien kannon lukumäärät eivät jokaisen 

seurakunnan kohdalla vaikuta lopputulokseen. Kun laskee tulojen keskiarvon 

keräyskertoja kohden, saattaa kolehdin määrä jäädä pienemmäksi kuin mitä 

yhdellä keräyskerralla esimerkiksi Oulunsalossa saatiin kokoon. 

 

Kuten jo aiemmin on tässä tutkimuksessa asiaa sivuttu, sodan jälkeen sosi-

aalihuollon nopea kehittyminen ja kasvava avuntarve antoivat diakoniatyölle 

lisää haasteita, kun työn kohteiksi tuli yhä uusia avun tarvitsijoita, joihin 

yhteiskunnan apu ei vielä ulottunut.299 Tehtävien lisääntyminen ei antanut 

diakonissoille työssään pelkästään lisää vastuuta vaan salli myös oikeuksia. 

Vaikka ohjesäännön mukaan diakonissojen tuli antaa raha-avustuksia vain 

poikkeustapauksissa, saattoivat siitä huolimatta seurakuntien diakoniatoimi-

                                                 
                     299 Kansanaho & Hissa 1979, 96, 97. 
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kunnat myöntään diakoniatyöntekijälleen luvan käyttää pieniä rahasummia 

auttamiseen harkintansa mukaan ilman, että sitä olisi käsitelty toimikunnan 

kokouksissa. Muun muassa Utajärven diakoniatoimikunta toimi näin ja myönsi 

diakonissalleen oikeuden käyttää seurakunnan diakoniavaroista pieniä raha-

määriä avustuksina kiireellisissä tapauksissa.300 

 

Vastaavanlainen tilanne hoidettiin Limingassa siten, että diakoniatoimikunta 

myönsi kyllä luvan yhteisvastuullisesti seurakuntasisar R. Runtille, kirkkoherra 

Lauri Oravaiselle ja seurakunnan taloudenhoitaja K. Pyhtiselle jakaa tällaisia 

”kiireavustuksia”, mutta ne oli myöhemmin esitettävä diakoniatoimikunnalle 

hyväksyttäviksi.301 

 

Vuosikymmenen puolivälistä lähtien Limingassa tulee asiakirjoissa esille elin, 

josta käytettiin nimeä diakoniatoimikunnan työvaliokunta. Työelimen muo-

dostivat tuolloin kirkkoherra Oravainen, virassa oleva diakonissa ja talou-

denhoitaja Pyhtinen. Työvaliokunnan perustamisen tarkasta ajankohdasta ei 

asiakirjoista löydy mainintaa, mutta kylläkin sen päätöksistä ja tehtävistä 

jakaa avustuksia erityisesti kiireellisistä tapauksissa. Tällaisia päätöksiä saat-

toi olla myöntää tulipalossa kotinsa menettäneelle perheelle avustusta 10 000 

markkaa. Mainitun suuruista rahasummaa ei kuitenkaan annettu rahana vaan 

tavarana.302 Kiireellisiin tapauksiin luettavissa oli antaa mieshenkilölle 100 

markkaa ruuan ostamiseen.303 Jostain syystä työvaliokunta kokouksissaan 

päätti toisinaan asioista, jotka yleensä kuuluivat diakoniatoimikunnalle. Täl-

laisia asioita saattoi olla avustusten anominen tuomiokapitulilta yhteisvastuu-

varoista talon vuorausta, ikkunoiden ja lattian laittamista varten tai hitsaus-

laitteiden hankitaan.304 Vastaavanlaista elintä ei muilla seurakunnilla Oulun 

tuomiorovastikunnassa ollut. Ilmeisesti sen kokoonpanoon päädyttiin siksi, 

että se oli nopeasti koolle kutsuttavissa, koska työvaliokunnassa oli vain kol-

                                                 
                     300 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 14.10.1957 3 §.  

                     301 LiKA C a b:5 Diak. toimik. kok. pk 12.12.1956 2 §. 

                     302 LiKA C a b:5 Diak.toimik. työvaliok. kok. pk 19.3.1962. 

                     303 LiKA C a b:5 Diak.toimik. työvaliok. kok. pk 21.11.1963.  

                     304 LiKA C a b:5 Diak. toimik. työvaliok. kok. pk  9.9.1956. 
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me jäsentä, jotka kaikki olivat seurakunnan työntekijöitä. Näin ollen var-

sinaisen diakoniatoimikunnan tarvitsi kokoontua harvemmin.305  

 

Lähes jokaisessa seurakuntien diakoniatoimikunnan kokouksessa oli käsitel-

tävänä avustuspyyntöjä, jotka koskivat jokapäiväistä toimeentuloa tai muuta 

välttämätöntä asiaa. Puutetta kärsivien auttamisessa korostui diakonia- ja 

kylätoimikuntien rooli erityisesti silloin kun seurakunnalla ei ollut diakonissaa. 

Piispa Väinö Malmivaara pitäessä piispantarkastusta Lumijoen seurakun-

nassa toukokuussa 1950 oli todennut tyydytyksellä, että vaikka seurakunnalla 

ei ollut palkattua diakoniatyöntekijää joka kyläkunnalla oli silti oma diako-

niatoimikunta, mitä nimitystä hän käytti kylätoimikunnista, jotka organisoivat 

ruoka- ja vaateapua varattomille.306 

 

Myös Oulun hiippakunnan tuomiokapituli halusi olla auttamassa vaikeuksissa 

olevia ihmisiä ja tarjosi kiertokirjeessään seurakunnille mahdollisuutta hakea 

tarkoitusta varten avusta. Tarjouksesta keskusteltiin Tyrnävän seurakunnan 

kirkkoneuvoston kokouksessa tammikuussa vuonna 1952 ja yksimielisesti 

päätettiin anoa Oulun tuomiokapitulin kiertokirjeessä mainituista varoista 75 

000 markkaa. Varoilla haluttiin lievittää avuttomien vanhusten ja lasten 

hädänalaista tilaa. Avustusanomusta laatimaan ja allekirjoittamaan valittiin 

diakoniatoimikunnasta Elma Kantola ja kirkkoneuvostosta Heikki Suorsa sekä 

molempien diakoniatoimikunnan että kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi-

va Martti Pelkonen.307 

 

Seurakunnissa etsittiin myös keinoja avun kohdentamiseksi mahdollisimman 

tehokkaasti ja sitä eniten tarvitseville. Tätä tarkoitusta varten päätti Utajärven 

diakoniatoimikunta ryhtyä laatimaan kortistoa seurakunnan vanhuksista ja 

muista apua tarvitsevista. Tässä tehtävässä oli tarkoitus käyttää apuna dia-

koniatoimikunnan jäsenten ja kunnan sosiaaliviranomaisten tietämystä ja 

                                                 
                      305 LiKA C a b:5 Diak. toimik. työvaliok. kok. pk 9.9.1956. Tämä oli ensimmäinen kokous, jossa    

                      työvaliokunta mainitaan. 

                      306 LKA C d 1 Piispantark. pk 16-18.5.1950. 

                      307 TyKA C b:3-6 Kn kok. pk 11.1.1952 2 §; Oulun tkplin kiertokirje no 1335 2 §. 
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mahdollisia apuneuvoja, joita ei tarkemmin selitetty.308 Lähes vuotta myöhem-

min katsottiin vielä aiheelliseksi laatia luettelo myös diakonia- ja kylätoimikun-

tien jäsenistä ja toimittaa se diakoniatyöntekijälle.309  

 

 

4. Sairaanhoito 

 

Syytä miksi sairaanhoito 1950-luvulla oli diakonissojen ensisijainen tehtävä, 

sen selvittämiseksi on tarkasteltava diakoniatyön perinteisiin liittyviä seikkoja 

sekä ajankohtaa edeltäneitä toimenpiteitä lainsäädännössä. Talvisodan syt-

tymisen vuonna 1939, annettu laki yleisestä lääkärinhoidosta velvoitti kuntia 

perustamaan lääkärinvirkoja ja kunnallislääkäreitä valvomaan virka-alueel-

laan yleistä terveyden- ja sairaanhoitoa sekä vielä edistämään sitä. Tervey-

denhoidossa tapahtunut uudenlainen huomion kohdistuminen eri ikäryhmien 

hoitoon, ennakoi kunnallisen kansanterveystyön erillisen organisaation luo-

misesta. Tästä ensimmäinen merkki oli Lääkintöhallituksen kiertokirje vuonna 

1941 kunnille äitiys- ja lastenneuvoloiden malliohjesäännöstä.310 

 

Diakoniatyön näkökulmasta laki koulutettujen terveyssisarten saamiseksi jo-

kaisen kaupungin, kauppalan ja maaseutukunnan palvelukseen oli merkityk-

sellisin.311 Kuitenkaan uudet järjestelyt eivät tuoneet muutosta diakonissojen 

työkuvaan. Pikemminkin niiden vaikutus saattoi olla päinvastainen. Näin oli 

erityisesti maaseutuseurakunnissa, missä välimatkat pitäjän eri kulmille olivat 

pitkiä ja aikaa vieviä, joten jo keskikokoisen maaseutuseurakunnan kunnal-

linen terveydenhoitaja tarvitsi työmäärästä selvitäkseen diakonissan tukea.312 

 

Jo perinteisesti diakonissat olivat tarvittaessa toimineet kiertävinä sairaanhoi-

tajina, koska heillä oli tehtävän edellyttämä koulutus. Näiltä osin ei 1950-luvun 

tilanteessa ollut sinänsä uutta, mutta varsinaiseen seurakuntatyöhön sillä oli 

vaikutusta. Jo aiemmin tässä tutkimuksessa esillä ollut diakonissa Sisko Ter-
                                                 
                      308 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 10.9.1954. 

                      309 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 5.6.1955. 

                      310 Vauhkonen 1992, 271, 272. 

                      311 Vauhkonen 1992, 272. 

                      312 OKA Hd:1 Oulun tuomiorovastikunnan diakoniakertomus vuodelta 1958. 
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vosen kuvaus osoitti, miten työn ollessa pääasiassa sairaanhoitoa ja ompelu-

seuroja iltaisin, oli kaikki muu tehtävä siinä sivussa. Tervosen sairaanhoito-

tehtäviä lisäsi vielä se, että kunnallinen terveydenhoitaja oli jo ikääntynyt, 

mistä syystä hän nuorena diakonissana teki kotikäyntejä myös hänen puo-

lesta.313 

 

Tervosen kuvaus voisi olla mistä maaseutuseurakunnasta tahansa, sillä vuo-

den 1954 Oulun tuomiorovastikunnan diakoniavuosikertomuksesta, jonka laa-

dinnassa on ollut mahdollisuus käyttää rovastikunnan kaikkien seurakuntien 

tietoja, työn painopisteeksi sairaanhoidon ohella oli kirjattu vanhustenhuolto, 

pyhäkoulu, ompeluseurojen johtaminen ja jopa nuorisotyötäkin tosin vain yh-

dessä tapauksessa. Vastaavasti Oulussa, ainoassa kaupunkiseurakunnassa, 

diakonissojen työ oli ensisijaisesti sairaanhoitoa.314 

 

Työtehtävien osalta diakonissojen ja kunnallisten sairaanhoitajien välillä val-

litsi jonkinlainen työnjako, jonka mukaan sairaanhoitajien tehtävänä oli hoitaa 

lapset ja työikäiset perheenjäsenet, kun taas diakonissat hoitivat vanhukset. 

Kuitenkin näyttää siltä, että lähestyttäessä 1950-luvun taitetta diakonissojen 

hoidettaviin kuului yhä kaikenikäisiä. Oulujoen seurakunnassa vuonna 1949 

diakonissan kaikista hoidettavista oli lapsia 111, aikuisia 280 ja vanhuksia 

260.315 Vielä 1950-luvun puolellakin diakonissan hoidettavana oli lapsia, mut-

ta yleisesti tilastoissa alettiin ilmoittamaan vain sairaiden yhteenlaskettu mää-

rä.   

 

Hoidettavien jaosta ikäkauden mukaan on mahdollisista seurata tilannetta 

myös Muhoksen seurakunnassa vuosikymmenen alkupuolelta ja Tyrnävän 

sen lopulta. Aivan vuosikymmenen alusta Muhoksen tietoja ei ole, koska 

seurakunnassa ei tuolloin ollut diakoniatyöntekijää. Ensimmäinen merkintä on 

vuodelta 1953, jolloin diakonissan hoitamien lasten lukumääräksi on kirjattu 

                                                 
                      313 Sisko Tervosen haastattelu 22.11.1999. Tervonen oli diakonissana Utajärvellä vuosien 1956 – 1962    

                           välisen ajan. 

                     314 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 11.9.1955. Diakoniakertomus vuodelta 1954. 

                     315 OKA N I 1 Kertomus Oulujoen seurakunnan diakonissan työstä vuodelta 1949. 
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nolla, vanhusten 22 ja muun aikuisikäisen 3.316 Hoidettujen vähäisestä mää-

rästä voi jo päätellä, että diakonissa oli toimessa seurakunnassa vain osan 

vuotta, mikä arvelu osuu oikeaan, sillä diakoniatyöntekijä saatiin seurakun-

taan vasta joulukuussa kyseisenä vuonna.317 Seuraavan vuoden tilasto Mu-

hokselta antaa jo toisenlaisen kuvan. Tuolloin diakonissan hoitamista 176 

henkilöstä oli lapsia 30, aikuisikäisiä 62 ja vanhuksia 84.318 

 

Työnjakoa kunnallisen ja seurakunnallisen työntekijän välillä ei ehkä nou-

datettukaan kovin tarkasti tai tilanteeseen löytyy jokin muu selitys. Esimerkiksi 

kulkutauti, joka väliaikaisesti lisäsi hoidettavien lukumäärää. Oulun seudulla 

esiintyi varsikin 1950-luvun alkupuolella hinkuyskää, johon perheen kaikki lap-

set saattoivat sairastua samanaikaisesti.319 Vielä tuohon aikaan hinkuyskään 

sairastui Suomessa vuosittain 30 000, josta määrästä suurin osa oli lapsia. 

Kuitenkin kuolleisuus sairauteen oli jo vähäistä, vain 0,2 % sairastuneista.320 

 

Vuosikymmenen loppupuolelta Tyrnävän seurakunnan diakonissan työpäivä-

kirjan merkinnät kesäkuukausilta 1958 kiinnittävät huomiota hoidettavana 

olleiden lasten suureen lukumäärä verrattuna vuoden muihin kuukausiin. 

Tuolloin elokuussa diakonissan hoidettavana oli 48 lasta, 128 aikuista ja 93 

vanhusta.321  

 

Vuoden 1954 jälkeen ei Muhoksellakaan diakonissan hoitamia sairaita enää 

eritellä ikäkauden mukaan, vaan vuosikertomuksiin on kirjattu yleistä käy-

täntöä noudattaen vain sairaiden, sairaskäyntien sekä kotien, missä käyty 

lukumäärät ja diakonissan vastaanotolla käyneet. Kun tarvittaessa diakonis-

san tuli saattaa potilas lääkäriin tai sairaalaan kauemmaksikin, oli myös nämä 

matkat kirjattava.  

 

                                                 
                     316 MKA IV:1 D.b Tietoja sisaren työstä Muhoksen seurakunnassa vuodelta 1953.  

                     317 MKA K II:6 Diak. toimik. kok. pk 16.11.1953 1 §.  

                     318 MKA IV:1 D.b Tietoja sisaren työstä vuodelta 1954.  

                     319 Hinkuyskään sairastuminen tuohon aikaan oli myös tutkimuksen tekijälle omakohtainen kokemus. 

                     320 Arno Forsiuksen historiallinen katsaus Hinkuyskä eli pertussis. 

                     321 TyKA Seurakuntasisaren päiväkirja 1.6.1958 – 31.12.1966. 
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Käytäntöä kirjata vain hoidettujen sairaiden määrää erittelemättä heitä ikä-

kausien mukaan, noudatettiin myös tuomiorovastikunnan vuoden 1954 tilas-

toa laadittaessa. Taulukossa tiedot on peräisin seurakunnista, joissa toimi 

diakonissa seurakunnan palveluksessa.322   

  

Taulukko 7. Sisaren hoidossa sairaita, koteja, missä käynyt ja vastaanotolla 

käyneet sairaat seurakunnittain vuonna 1954. 

     Seurakunta          Sairaat         Kodeissa     Vastaanotolla                                                                                                

         käyneet 

       Oulujoki                  148              148              148 

       Liminka               1 003                                               357                 435 

       Tyrnävä              948              948              403 

       Muhos              176              133                   - 

       Utajärvi              354              179                49 

       Oulu           3 752           2 423           1 319 

 

Huomiota taulukossa kiinnittää Limingan ja Tyrnävän seurakuntien sairaiden 

suuri lukumäärä verrattuna muihin rovastikunnan seurakuntiin.  

 

Vuosikymmenen kuluessa ja seurakuntien väkiluvun vähitellen kasvaessa li-

sääntyi myös diakonissojen työmäärä. Läheskään aina ei riittänyt yksi käynti 

saman sairaan luokse vaan oli käytävä useamman kerran. Vuoden 1957 tilas-

to Muhoksen seurakunnassa osoittaa, että diakonissan hoidossa oli vuoden 

aikana ollut 168 sairasta ja sairaskäyntejä heidän hoitamisestaan kertyi 562. 

Kun siihen lisätään huoltokäynnit, niin kotikäyntien lukumääräksi tulee runsaat 

750 kertaa. Merkille pantavaa kuitenkin oli, että vaikka seurakunnassa oli jo 

kolme kunnallista terveydenhoitajaa, niin tästä huolimatta diakonissan sai-

raanhoitotehtävät eivät vähentyneet.323 

 

Helpolla ei Utajärven diakonissakaan päässyt, sillä vuoden 1958 vuosi-

kertomuksen mukaan hän oli vuoden aikana hoitanut 121 lasta, 15-59 ikäisiä 

                                                 
                     322 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 11.9.1955. Diakoniakertomus vuodelta 1954. 

                     323 MKA IV:1 D.b Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1954. 
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392 ja yli 60 vuotta täyttäneitä 211, joten sairaita hänellä oli ollut hoidettavan 

yhteensä 724. Kun summaan lisätään vielä huolto- ja neuvolapäivät tekee se 

1 000 tapausta vuodessa.324  

 

Oulussa jokainen diakoniapiirissään työskentelevä diakonissa laati vuosi-

kertomuksen oman työalueensa diakoniatyöstä. Näissä kertomuksista voi 

nähdä työn painottuminen kaupungin eri osissa eri tavoin. Huolimatta piiri-

jaosta seurakuntasisarten joukossa oli diakoniatyöntekijä, jonka vastuualu-

eena oli koko kaupunki. Hänen tehtävänään oli työ aistiviallisten ja sotain-

valiidien parissa. Painopiste sisaren työssä oli huoltotyössä, mutta hän hoiti 

myös sairaita.325     

 

Oulun hiippakunnan diakoniatoimikunta halusi vielä selkeyttää vuosikerto-

musten laatimista ja hyväksyi vuoden 1958 kokouksessaan ohjeet ja tauluk-

komallit, joiden mukaan seurakuntien tuli vuosittaiset diakoniakertomuksensa 

laatia. Ajatuksena uusissa ohjeissa oli, että ne yhtenäistäisivät rovastikuntien 

diakoniakertomuksen laatimista hiippakunnassa.326 

 

Taulukkomalli seurakuntien diakoniakertomusten laatimiseksi vuonna 1958: 

 

Väkiluku 

Diakoniaompeluseuroja 

Vanhusten kerhoja 

Vanhusten kirkkopyhiä 

Äitejä leirillä 

Talkoilla korjatut rakennukset 

Seurakuntasisaria 

Sisarten hoidossa sairaita ja huolettavia yhteensä 

Sisarten tekemät kotikäynnit yhteensä 

Talousarviossa diakoniatoimintaan varatut käyttövarat 

                                                 
                     324 UKA D Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1958. 

                     325 OKA N:I:1 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1956. 

                     326 OKA Hd:1 Diakoniavuosikertomusten laadintaohjeita, jotka Oulun hiippakunnan diakoniatoimi- 

                     kunta hyväksyi kokouksessaan 10.4.1958. 
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Käytetyt yhteisvastuuvarat, myös tuomiokapitulilta saadut 

Muut käytetyt vapaaehtoiset varat yhteensä 

Käytetyt talousarvio- ja vapaaehtoiset varat yhteensä ( tässä myös sisarten 

palkkausmenot ) 

 

Vuoden 1958 taulukkomallista puuttui toimintoja seurakuntien diakoniatyöstä, 

joten sitä oli täydennettävä vielä kahteen otteeseen, vuosina  1966 ja 1969.327  

 

Oulun tuomiorovastikunnan vuoden 1958 diakoniavuosikertomus laadittiin an-

nettujen ohjeiden mukaan. Vuosikertomuksesta käy selville, että diakonisso-

jen hoidettavana ja huollettavana oli ollut kyseisen vuoden aikana 13 273 

henkeä eli keskimäärin 1 000 tapausta sisarta kohden. Työmäärän jakoivat 

13 diakonissaa, joista Oulussa oli 8 ja maaseutuseurakunnissa 5 diakonissaa. 

Sairaiden suhde huolettaviin oli 25:1, mikä merkitsi, että jo keskikokoisessa 

maaseutuseurakunnassa kunnallinen terveyssisar ei yksin ehtinyt hoitaa kaik-

kia sairaita, joten seurakuntasisarten oli autettava. Siksi heiltä jäi vain vähän 

aikaa huoltotyöhön.328  

 

Työmatkoihin sairaiden ja huollettavien luo kertyi eniten kuljettavaa matkaa 

Utajärven diakonissalla, noin 20 075 kilometriä vuodessa.329 Diakonissa Ter-

vonen, joka oli Utajärven seurakunnassa diakonissana vuosina 1956 - 1962, 

oli kulkenut työmatkat monilla tavoin, kuten autolla, pyörällä, kävellen tai jopa 

umpihankea hiihtäen, jos kauempana muusta asutuksesta olevaan kotiin ei 

ollut tietä.330 

                  

 

 

 

                                                 
                     327 OKA Hd:1 Diakoniakertomuksen laadinta ohjeita 1958, 1966, 1969. 

                     328 OKA Hd:1 Diakoniakertomus vuodelta 1958. 

                     329 OKA Hd:1 Diakoniakertomus vuodelta 1958. Utajärvellä  matkat kylien välillä ovat pitkät.      

                     Etäisimpään kylään kirkonkylästä on matkaa yli 60 kilometriä. 

                     330 Kulkuyhteydet tuohon aikaan olivat Utajärvellä huonot, joten työkohteeseen päästäkseen oli   

                     diakonissan valittava kulkuväline tilanteen mukaan. Sama oli muidenkin maaseutuseurakuntien    

                     diakonissojen kohdalla.   
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                5. Sielunhoito  

 
Jo alun alkaen diakoniaan on liittynyt läheisesti sielunhoito, jolla on tarkoitettu 

ihmisen hengellistä ja henkistä auttamista. Aiemmin sielunhoitodiakonia mer-

kitsi henkilökohtaista sielunhoitoa, joka liittyi ihmisen Jumala-suhteeseen, 

kahdenkeskiseen keskusteluun, rukoukseen ja mahdolliseen rippiin. Sittem-

min sielunhoito on laajentunut käsittämään koko ihmisen auttamisen. Se ei 

enää rajoitu yksinomaan uskonnollisiin tarpeisiin, vaan sen piiriin kuuluvat 

jokapäiväisen elämän monet ongelmat, jotka ahdistavat ihmismieliä.331  

 

Vuoden 1944 piispainkokouksen asettaman toimikunnan laatimissa malli-

ohjesäännöissä, jotka Laajennettu piispainkokous oli hyväksynyt, määriteltiin 

myös seurakunnissa tehtävää sielunhoitotyötä. Niiden mukaan seurakunta-

diakonissan tuli työssään auttaa ruumiillisesti kärsivien lisäksi niitä, jotka kär-

sivät hengellisesti. Hänen tuli huolehtia siitä, että kirkkoon pääsi sellaisetkin 

henkilöt, jotka eivät siihen omin avuin kyenneet. Diakonissan oli luettava 

Jumalan sanaa sokeille, halvaantuneille, vanhuudenheikoille sekä pitkäaikai-

sesti sairaille ja muille vastaavassa elämäntilanteessa oleville. Seurakunta-

laisiakin oli diakonissan vielä kannustettava osallistumaan näihin tehtäviin. 

Lisäksi hänen oli ilmoitettava seurakunnan papille heistä, jotka olivat hengel-

lisesti ahdistettuja tai erityisen sielunhoidon tarpeessa olevia.332     

 

Tämä sääntöjen viimeksi mainittu kohta tuli esille jo Oulun tuomiorovasti-

kunnan diakoniavuosikokouksessa vuonna 1944, puheenjohtajan esittäessä 

katsauksen rovastikunnan edellisen vuoden diakoniatyöstä. Tuohon aikaan 

rovastikunnan kuudessa seurakunnassa ei ollut työssä diakonissaa, vaan 

sairaat ja huollettavat hoiti kunnallinen sairaanhoitaja. Vuosikertomuksessa 

kiitosta saivat erityisesti Kempeleen ja Oulunsalon hoitajat, sillä he oli tehneet 

työtä ahkerasti. Kuitenkin käsityksenä kunnallisten työntekijäin työstä oli, että 

he työskentelivät koneellisesti ja heiltä puuttui se palvelumieli, mikä diako-

                                                 
                     331 Kansanaho & Hissa 1979, 98, 99, 102. 

                     332 Sormunen 1952, 151; TKA II C 5 Kn kok. pk 30.9.1945; UKA K III 3 Kn kok. pk 28.8.1945; LiKA          

                     Cab:5 Kn kok. pk 28.11.1945. Seurakuntadiakonissan ohjesääntö on kirjattu kirkkoneuvoston kokousten           

                     pöytäkirjoihin.   
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nissakoulutuksen saaneilla oli. Lumijoen sairaanhoitajattaren nähtiin kuitenkin 

tehneen työtä Herran pelon alla. Hänen toiminnastaan mainittiin, miten roh-

kaisevaa seurakunnan papille oli, kun sairaanhoitajatar vaikealta sairaskäyn-

niltä palattuaan soittaa pappilaan, että on heti lähdettävä sairaskäynnille siitä-

kin huolimatta, ettei sairaan omaiset ole sitä toivoneet.333  

 

Osa hengellisestä hoitamisesta liittyi luontevasti sairaskäyntien yhteyteen, 

mutta diakonissan kohtaamilla ihmisillä oli muitakin kysymyksiä, joista he 

halusivat puhua ja tarvitsivat neuvoja ja henkistä hoitamista. Erityisesti 

yksinäiset kaipasivat, että olisi joku, joka kävisi heitä katsomassa. Tämä oli 

tehtävä, jossa myös seurakuntalaiset saattoivat auttaa diakonissaa. Näin 

olivat toimineet Lumijoen diakoniatoimikunnan jäsenet ja ottaneet tehtäväk-

seen käydä sairaiden luona lukemassa ja veisaamassa virsiä.334 

 

Missä määrin sielunhoitoon liittyviä kotikäyntejä diakonissa ehti muun työnsä 

ohessa tekemään, siitä ei Oulun tuomiorovastikunnasta löydy tilastotietoja 

ellei niitä ole kirjattu sarakkeeseen ”käyty kodeissa” yhdessä sairas- ja huolto-

käyntien kanssa. Yleensäkin mainintoja sielunhoitotyöstä on vähän tai ei 

ollenkaan, kuten vuoden 1958 diakoniavuosikertomus rovastikunnan seura-

kunnista osoittaa.335    

 

 

6. Ompeluseurat ja työseura 

 

Diakonian harrastajat omaksuivat työmuotoja, jotka olivat peräisin hyvänteke-

väisyysjärjestöiltä. Näistä käyttökelpoisimmaksi osoittautui ompeluseurat, ja 

koska diakonian hyväksi toimivat henkilöt olivat suurimmaksi osaksi naisia, 

alkoivat he perustaa ompeluseuroja.336  

 

                                                 
                     333 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 17.11.1944 2 §.  Diakoniakertomus vuodelta      

                     1943. 

                     334 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 7.10.1957. Diakoniakertomus vuodelta 1956. 

                     335 OKA Hd:1 Kertomus Oulun tuomiorovastikunnan diakoniatyöstä vuodelta 1958.  

                     336 Kansanaho & Hissa 1979, 107. 
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Suomen diakoniatyön eri vaiheissa ompeluseurat ovat antaneet huomattavaa 

tukea niin toimintaansa aloittaville diakonissalaitoksille kuin seurakuntdiako-

nialle. Kun maamme ensimmäinen diakonissalaitos perustettiin Helsinkiin, 

sen tueksi kokosi lääketieteen professori Otto E. A. Hjeltin puoliso Yolanda 

kaupungin säätyläisnaisista ompeluseuran, joka vastasi laitoksen liinavaat-

teiden hankinnasta. Samalla seura tarjosi luontevan yhteyden kaupungin 

säätyläisiin, jotka tukivat toimintaansa aloittelevaa laitosta monin tavoin. 

Professori Hjelt kuului esittelijäsihteeri, teologian tohtori Gabriel Mauritz 

Waenerbergin sekä pastoreiden K. J. G. Sireliuksen ja Erik Viktor Pettersonin 

kanssa niihin neljään henkilöön, jotka allekirjoittivat anomuksen keisari Alek-

santeri II:lle saadakseen luvan Helsingin diakonissalaitoksen perustami-

seen.337 

 

Ompeluseura perustettiin myös Oulun diakonissakodin alkavan toiminnan 

tueksi. Sen tehtävänä oli hankkia, kuten Helsinginkin diakonialaitoksen alku-

vaiheissa, kodille taloustarpeita, koota lahjoja, järjestää myyjäisiä sekä herät-

tää harrastusta sen toimintaa kohtaan. Ensimmäinen asia oli toimia kodin lii-

navaatevaraston saamiseksi. Ompeluseuran toiminnasta päätettiin sen joh-

tokunnan kokouksissa. Seuran muista toimihenkilöista ei mainita, mutta kyllä-

kin puheenjohtajista, joista varsinaisena toimi rouva Amanda Nordberg ja 

varapuheenjohtajana rouva Lydia Hällfors.338 

 

Diakoniatietämyksen lisääntyessä laitosten ulkopuolelle työhön lähetettyjen 

diakonissojen palkkaajina eivät aluksi toimineet seurakunnat, vaan yksityiset 

henkilöt tai yhdistykset, joista lähinnä ompeluseurat.339 Oulun tuomiorovas-

tikunnan alueella Oulujoen seurakunnassa ompeluseura oli perustettu jo 

seurakunnan itsenäistymisen jälkeen ja sen toiminta oli aktiivisinta 1910-

luvulla. Vuoden 1913 aikoihin seurakuntaan otettiin ensimmäinen diakonissa, 

jonka palkka maksettiin erityisestä diakoniakassasta, jota kartutettiin ompelu-

seuratuloilla ja kolehdeilla sekä saatiin vielä valtion apua.340 

                                                 
                     337 Paaskoski 217, 35; Ks Mustakallio 2001, 139. 

                     338 Mustakallio 2001, 134, 135. 

                     339 Rinne 2006, 15. 

                     340 Tervonen 2008, 35. 
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Oulujoen diakonaattiompeluseuran johtokunnan pöytäkirjoista ei saa kuvaa 

diakoniatyön muista rahoittajista seurakunnassa. Ainoastaan ompeluseuran 

myöntämistä diakonissan palkankorotuksista kolmena peräkkäisenä vuotena 

kuten 1917341, 1918342 ja vielä 1919. Viimeisen korotuksen jälkeen ompe-

luseuran tuki diakonissan palkkaan oli 250 mk kuukaudessa343, mikä pian 

todettiin kalliin ajan huomioon ottaen olevan ompeluseuralle ylivoimainen 

tehtävä, joten sen oli luovuttava diakonissan palkkaamisesta.344 Tästä 

seurausta oli, että jo seuraavana vuonna Oulujoen kunnan oli otettava dia-

konissa kunnalliseksi työntekijäkseen, eikä näin ollen seurakunnalla ollut 

enää omaa diakonissaa ennen vuotta 1940.345 Kuitenkaan aivan kokonaan 

diakoniatyön tukemista ei ompeluseura ollut aikeissa jättää, vaan taloudel-

listen mahdollisuuksien mukaan se tukisi kunnan palkkaamaa diakonissaa 

tarvittavilla välineillä kuten lääkkeillä ja vaatteilla. Pöytäkirjaan on kirjattu 

myös toteamus, että kunnallinen diakonissa saisi edelleen käyttää seurakun-

nan diakonissalle järjestämää asuntoa. Toivomuksena kuitenkin oli, ja mikä 

myös kirkkovaltuustolle aiottiin esittää, että diakonissalle saataisiin asunto 

paikasta, missä asutusta olisi tiheämmässä.346  

 

KL 1944 3. mom. diakoniasäännökset velvoittivat päättäjiä myöntämään dia-

koniatyötä varten määrärahoja kuitenkin niin, että ne olisivat seurakunnan 

oloihin nähden kohtuulliset. Varat ymmärrettiin seurakunnissa tarkoittavan lä-

hinnä diakonissan palkkaukseen tarvittavia varoja.347 Kuitenkin sisaret tarvit-

sivat työssään myös käyttövaroja, esimerkiksi lääkkeisiin. Näin ollen määrä-

rahat eivät pienissä ja vähävaraisissa seurakunnissa riittäneet kaikkeen 

tarvittavaan, eikä vielä kaikissa seurakunnissa heti 1940-luvun puolenvälin 

jälkeen määrärahoja diakonialle edes myönnetty, joten diakoniatoimikunnan 

järjestämien ompelu- ja  työseurojen tulot tulivat tarpeeseen.348   

                                                 
                     341 OKA N I 1 Diakonaattiompeluseuran johtok. kok. pk 4.8.1917 3 §. 

                     342 OKA N I 1 Diakonaattiompeluseuran johtok. kok. pk 20.8.1918 1 §. 

                     343 OKA N I 1 Diakonaattiompeluseuran johtok. kok. pk 10.11.1919 1 §. 

                     344 OKA N I 1 Diakonaattiompeluseuran johtok. kok. pk 15.9.1920 1 §. 

                     345 Tervonen 2008, 35. 

                     346 OKA N I 1 Diakonaattiompeluseuran johtok. kok. pk 15.9.1920 1 §. 

                     347 Määttä 2004, 52.  

                     348 Jouluavustukset seurakunnissa jaettiin myyjäistuloista, jotka saatiin ompelu- ja työseuroissa   

                     valmistettujen käsitöiden sekä keräyslistojen avulla koottujen tavaroiden myymisestä.  
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Sisarille maksettavasta palkasta koko rovastikunnan alueelta on maininta 

vuoden 1956 diakoniakertomuksessa. Siinä miltei kaikilla diakonissoilla palk-

kaluokka oli jo 13 lukuun ottamatta yhtä, jolla oli 12. Luontoisetuina oli huo-

neen ja keittiön suuruinen asunto valoineen ja lämpöineen useimmiten kalus-

tettuna. Yhdellä seurakuntasisarella puuttuvat luontoisedut oli korvattu rahal-

la.349 Vuoden 1960 tilastossa diakonissojen rahapalkka oli yleensä valtion 14. 

palkkaluokassa, vaikka työmäärä vaihteli suuresti. Luontoisetuna oli edelleen 

huoneen ja keittiön käsittävä asunto. Epäkohtana siinä kuitenkin oli, että 

diakonissat joutuivat usein käyttämään asuntoaan vastaanottotilana, kun eril-

listä hoitopaikkaa ei ollut.350  

 

Piispainkokouksen laatimissa malliohjesääntöehdotuksissa diakonissojen työ-

tä varten, oli huomioitu seurakuntien tarpeet ja annettu diakonissoille velvoi-

tus toimia niin, että diakoniatoimikunnat järjestäisivät ompeluseuroja missä 

vain olosuhteet sitä vaatisivat.351 Mikä taas oli työseurojen rooli diakonia-

työssä ja millä tavoin ne erosivat ompeluseuratoiminasta, sitä valottaa 

hiippakunnan taholta annetut ohjeet, jotka koskivat lähinnä menettelyä ja 

seikkoja, joita työseurojen järjestämisessä olisi huomioitava.  

 

Ensisijainen asia oli valita seurakunnan olosuhteisiin sopiva kokoontumis-

muoto joko varsinainen ompeluseura, jossa tehtäisiin käsitöitä tai diakonia-

piiri, jossa varoja koottaisiin kahvirahoilla, kolehdeilla ja juhlatuloilla. Lisäksi 

ohjeita annettiin sellaista tilannetta varten, että seurakunnassa olisi monia 

työseuroja ja niistä olisi haittaa. Siinä tapauksessa olisi tunnettava kristillistä 

vastuuta ja pyrittävä yhdistämään eri työseuroja diakoniatyöhön. Mukaan olisi 

saatava sellaisiakin piirejä, jotka olivat seurakunnan työstä vieraantuneet. 

Liiallista huomion kiinnittämistä toiminnan taloudellisiin tuloksiin olisi kuitenkin 

syytä välttää. Taka-ajatuksena tässä lienee ollut saada sellaisissa piireissä 

toimivat ihmiset seurakunnan yhteyteen.352 Ohjeissa jää epäselväksi se, että 

tarkoitettiinko työseuralla yhteistä nimitystä kaikille diakoniatyön hyväksi toi-
                                                 
                     349 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 7.10.1957. Diakoniakertomus vuodelta 1956. 

                     350 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta 1960. 

                     351 TyKA Cb:3-6 Kn kok. pk 26.8.1945. Seurakuntasisaren ohjesääntö kirjattu pöytäkirjaan; UKA K III 3                 

                     Kn kok. pk 28.8.1945. Diakoniatyötä koskevat ohjesäännöt kirjattu pöytäkirjaan. 

                     352 UKA D Oulun hiippakunnan ohjeet seurakuntien kylätoimikunnille. 
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miville seuroille ja piireille vaiko toimintamuotoa, josta ompeluseurojen ohella 

tuli ajan oloon varteenotettava diakoniarahastojen kartuttamiskeino.  

 

Oulun tuomiorovastikunnan seurakuntien diakoniatoiminnan osalta maininnat 

ompelu- ja työseuroista puuttuvat täysin sotavuosien ajalta. Vasta marras-

kuussa vuonna 1945 on rovastikunnan diakoniavuosikokouksen pöytäkirjaan 

kirjattu diakonaattiyhdistyksen olevan ja työseuroja pidetyn Oulussa, Tyrnä-

vällä, Utajärvellä ja Oulujoella. Tyrnävän työseuran kerrotaan myös kerän-

neen villoja 10–15 kilogrammaa ja kehränneen ja kutoneen sukkia ja käsi-

neitä, jotka sitten diakonissa oli jakanut köyhiin koteihin.353 Jostain syystä 

Muhoksen diakoniatoimikunnasta ei tässä yhteydessä ole mainintaa, vaikka 

toimikunta oli perustettu seurakuntaan jo alkusyksystä 1945.354 Samoin mai-

ninta työseuratoiminnasta, vaikka viitteitä sen olemassa olosta löytyy dia-

konissan vuosikertomuksesta vuodelta 1945. Kertomuksen sarakkeessa Huo-

mautuksia on kirjattu toteamus, että on kerätty villoja työseuraa varten.355 

Kyseessä saattoi olla myös toiminnan aloittamisen valmistelu, sillä jo 

seuravana vuonna on diakonissan vuosikertomuksen merkinnän mukaan työ-

seuran toiminnan tulos diakonian hyväksi ollut 6 825 markkaa, josta sum-

masta puolet oli lahjoitettu lähetystyölle.356  

 

Ompeluseurojen toiminnassa ei ollut merkitystä niinkään osallistujamäärällä 

vaan sillä, että toiminta oli aktiivista. Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa sisar-

ten johdolla Karjasillan seurakuntakodissa kokoontuvalla ompeluseuralla oli 

jäseniä vain 10-12 henkilöä, mutta silti sen toiminta sai kiitosta osakseen. 

Ompeluseura oli toiminut vasta vajaan vuoden, kun jo sen pitämän mar-

raskuun myyjäisten bruttotulo oli yli 40 000 mk.357 

 

Muhoksen seurakunnan ompeluseuroista ensimmäiset merkinnät ovat 1950-

luvun puolivälistä.  Niitä ei kuitenkaan ole kirjattu erikseen, vaan yhdessä työ- 

seurojen kanssa. Merkinnän mukaan vuoden 1955 aikana diakonissa oli osal-
                                                 
                     353 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 19.11.1945 2 §. 

                     354 MKA II C.a Kn kok. pk 11.9.1945.  

                     355 MKA IV:1 D.b Kertomus diakoniatyöstä 15.1-31.12.1945. 

                     356 MKA IV:1 D.b Kertomus diakoniatyöstä vuodelta 1946. 

                     357 OKA N:I:1 Kertomus Oulun seurakunnan diakoniatyöstä vuodelta 1947. 
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listunut työ- ja ompeluseuroihin yhteensä 25 kertaa358, kun vastaavasti 

edellisenä vuonna diakonissa oli osallistunut pelkästään työseuroihin 39 ker-

taa ja järjestänyt tilaisuuden itse kaksi kertaa.359 Nyt näytti siltä, ettei dia-

konissa 1950-luvun puolivälin jälkeen enää ehtinyt niin usein mukaan iltoihin 

tai sitten innostus järjestää ompelu- ja työseuroja seurakunnassa vähän laan-

tui.   

 

Marraskuussa vuonna 1955 Utajärvellä pidetyssä diakonia- ja kylätoimikun-

tien jäsenten yhteisessä neuvottelukokouksessa, oli hiippakunnan diakonia-

papin Pekka Sepon alustuksen jälkeen virinnyt keskustelu, jossa oltiin yhtä 

mieltä siitä, että tärkein diakoniatyön toimintamuoto oman seurakunnan alu-

eella tuli olemaan diakoniaompeluseurat. Keskustelun päätteeksi jätettiinkin 

kylätoimikunnille toivomus, että kukin niistä omalla kylällään pyrkisi saamaan 

ompeluseuratoiminnan käyntiin. Näissä ompeluseuroissa toivottiin myös nuor-

ten olevan mukana.360  

 

Työseurojen osalta viimeisin merkintä Utajärven seurakunnassa on diakonia-

toimikunnan kokouksen pöytäkirjassa elokuussa 1952. Siinä todetaan aloitet-

tavan diakoniatyöseurat lokakuun alussa yhdessä lähetystyön kanssa niin 

kuin aiemminkin oli tehty. Pöytäkirjassa ei mainita oliko kysymyksessä toi-

minnan kesäkauden tauolta palaamisesta vaiko iltojen uudelleen käynnisty-

minen pitemmän ajan jälkeen.361   

 

Vuoden 1952 rovastikunnan diakoniakertomuksessa on tilastoitu seurakun-

tien työ- ja ompeluseurat yhdessä, kun vastaavasti vuosikymmenen lopulla 

1958 on kirjattu yksinomaan lukumääriä toimivista ompeluseuroista tuomio-

rovastikunnan alueella. Vuonna 1952 rovastikunnassa toimi työ- ja ompelu-

seuroja Oulussa 7, Muhoksella 4, Limingassa 3, Tyrnävällä 3, Lumijoella 3, 

Oulunsalossa 2 ja Utajärvellä 2.362 Vastaavasti vuoden 1958 kirjauksesta käy 

                                                 
                     358 MKA IV:1 D.b Kertomus diakoniatyöstä vuodelta 1955. 

                     359 MKA IV:1 D.b Kertomus diakoniatyöstä vuodelta 1954. 

                     360 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 13.11.1955. 

                     361 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 31.8.1952. 
362 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 30.8.1953. Diakoniakertomus vuodelta  

1952. 
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selville, että  lukumääräisesti eniten ompeluseuroja toimi Oulun tuomiokirkko-

seurakunnassa eli 9 ompeluseuraa. Maaseutuseurakunnista Oulua läheni 

Tyrnävä, jossa oli 7 ompeluseuraa, Utajärvellä 6 ja Muhoksella 5. Hailuodon, 

joka oli siirretty Raahen rovastikunnasta Oulun tuomiorovastikuntaan jo edel-

lisen vuoden alussa, merkintä on tulkittavissa kahdella eri tavalla. Kuitenkin 

yhden ompeluseuran olemassa olo väkiluvun huomioon ottaen lienee oikea 

luku.363  

 

Taulukko 8. Ompelu- ja työseurat yhteensä vuonna 1952 ja ompeluseurat 

vuonna 1958.  

          Seurakunta     Ompelu- ja työseu-       

      roja  v. 1952               

     Ompeluseuroja 

           v. 1958                      

              Oulu                  7                   9 

              Muhos  4    5 

              Liminka  3  

              Tyrnävä  3      7 

              Lumijoki  3  

              Oulunsalo  2  

              Utajärvi  2   6 

              Hailuoto    1 

 

                                                                                                                                                                                                      

Ompeluseuraillan aikana tehtiin käsitöitä, joihin tarvikkeet oli diakonissa hank-

kinut jo edeltä käsin ja jotka maksettiin myyjäistuloista. Illoissa oli mukana 

myös miehiä, mutta he eivät naisten tavoin osallistuneet käsitöiden tekoon, 

vaan vaihtoivat kuulumisia keskenään. Ompeluseurojen ohjelmaan kuului 

myös seurakunnan diakoniatyöstä vastaavan papin puhe ja virsien laulamista, 

joten tilaisuus muistutti lähinnä seuratilaisuutta.364   

 

                                                 
                     363 OKA Hd:1 Kertomus Oulun tuomiorovastikunnan diakoniatyöstä vuodelta 1958. Hailuodon                          

                     ompeluseurojen lukumääräksi oli ilmoitettu kymmenen, minkä seurakunnan asukasluvun huomioon  

                     ottaen on tulkittu tarkoittavan, että yksi ompeluseura oli kokoontunut kymmenen kertaa. 

                     364 Sisko Tervosen haastattelu 27.3.2013. 
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Työseurojen luonne vielä 1950-luvulla jää epäselväksi ja varsinkin sen osalta 

kuuluiko niihin hartaustilaisuutta ollenkaan vai oliko kysymys samasta asiasta 

kuin ompeluseurat mutta nimitys vain vaihteli, kuten Oulun tuomiokirkkoseu-

rakunnassa jo seuraavalla vuosikymmenellä.365 Naisten osalta työseurailta 

kului käsitöitä tehden, mutta mitä tekivät miehet. Siitä viitteitä antaa diako-

niapastori Reino Ylönen laatimassaan kirjoitelmassa Mitä diakoniakylätoimi-

kunnan ( kaupunginosatoimikunnan) jäsenen tulee tietää. Siinä Ylönen kehot-

taa perustamaan kyläkunnan yhteisessä kokouksessa diakoniatyöseuran, jos 

sellaista ei ennestään ole ja valitsemaan ohjaajat niin miesten kuin naisten 

töille sekä vielä ohjelman ohjaajan. Miesten töiden ohjaajan tuli huolehtia 

siitä, että miehillä oli tarveaineita erilaisten kotitaloudessa tarvittavien esinei-

den valmistamiseen. Naisten töiden ohjaajan tehtävänä oli hankkia naisille 

käsityötarpeita ja ohjelman ohjaajan huolehtia siitä, että illan lopulla oli tarjolla 

sanaa lukemisen ja virsien välityksellä. Hänen tulisi myös silloin tällöin kutsua 

työseurailtaan seurakunnan papistoa, diakonissan tai muita henkilöitä.366      

 

Missä määrin annettuja ohjeita noudatettiin se ei käy selville yhdenkään 

seurakunnan osalta. Ainoa on diakonissa Sisko Tervosen kuvaus, jossa hän 

kertoo olleensa työvuosiensa aikana mukana tilanteessa, jossa Muhoksen 

työseuraväki tuli maalaistaloon seurakuntansa niin sanotulle sudeettialueelle 

Utajärvelle viljankorjuuseen. Tapahtumaan osallistujat olivat nimittäneet toi-

mintaansa työseuroiksi eikä talkoiksi, mitä ne lähinnä muistuttivat.367     

 

 

7. Myyjäiset 

 

Sodan aikana  kansan kokemat  koettelemukset löivät leimansa  ihmisten elä-     

mään vielä sodan jälkeenkin. Kristillis-siveellinen tila oli yleisesti heikentynyt, 

moraali höltynyt ja alkoholin käyttö näkyvästi lisääntynyt. Enää ei tunnettu 

samanlaista yhteisvastuullisuuden mielialaa ja uhrautuvaisuutta kuin mitä 
                                                 
                     365 Asta Pikkaraisen haastattelu 2.4.2013. 

                     366 Sormunen 1952, 161. Liite 3. Diakoniapastori Reino Ylösen kirjoitelma Mitä diakoniakylätoimi-   

                     kunnan / kaupunginosatoimikunnan jäsenen tulee tietää.  

                     367 Sisko Tervosen haastattelu 27.3.2013. Sudeettialueella tarkoitettiin seurakunnan rajojen sisällä  

                     olevia alueita, jotka hallinnollisesti kuuluivat toiselle seurakunnalle. 
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sotavuosina. Tästä syystä Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto yh-

dessä ruotsinkielisen sisarjärjestönsä sekä Diakoniatyön Keskusvaliokunnan 

ja sotilaspappien kanssa kehotti seurakuntia viettämään erityistä valtakun-

nallista Lähimmäisen päivää syksyllä 1947. Päivän vietosta Oulun tuomio-

kapituli kiertokirjeessään tiedotti seurakuntia ja sen tarkoituksesta nostaa dia-

koniatyö sodan aiheuttamasta lamasta ja saada diakoniaelimet toimimaan.368  

 

Kokemukset ensimmäisestä Lähimmäisen päivästä olivat myönteiset. Niiden 

rohkaisemana suunniteltiin, että päivä järjestettäisiin jälleen yleisesti koko 

maassa syyskuun viimeisenä sunnuntaina 26.9.1948. Tuolloin pyrittäisiin 

kokoamaan seurakuntalaisia mahdollisimman paljon sosiaaliseen työhön 

kärsivän lähimmäisen auttamiseksi. Diakoniatoimikuntia kehotettiinkin syys-

kauden toimintaa suunnitellessa keskittävän keräykset, myyjäiset ja avustus-

ten jaon Lähimmäisen päivän yhteyteen. Tapahtuman ohjelmassa varsinaiset 

myyjäiset pidettäisiin Lähimmäisen päivän aattona kuten muukin työpalvelu, 

mutta myytävä sen sijaan olisi kerättävä jo aiemmin.369  

 

Kovin suurta suosiota Lähimmäisen päivä ei vielä 1950-luvun alkupuolelle tul-

taessa Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa ollut saanut, sillä päivää oli 

vietetty vain neljässä seurakunnassa.370 Lähimmäisen päivästä muissa ro-

vastikunnissa on ollut käytettävissä tietoja vain Kalajoen rovastikunnasta, 

missä se ei myöskään tullut suosituksi. Tämä käy selville Timo Määtän tutki-

muksesta. Ainoastaan Nivalan seurakunnassa oli järjestetty aiheeseen liittyvä 

teemaviikko.371 

 

Oulun hiippakunnan diakoniatoimikunta oli lähettänyt seurakuntien diakonia-

kylätoimikunnille kirjasen, missä annettiin ohjeita toimikuntien tehtävistä dia-

konityössä. Kirjasessa käsiteltiin myös myyjäisten järjestämistä, miten ensisi-

jaista oli valita myyjäisten aika ja paikka. Ohjeissa mainittiin myös elomyy-

jäiset, joita oli mahdollisuuksien mukaan järjestettävä ja joita varten oli han-

                                                 
                     368 Määttä 2004, 56. 

                     369 UKA IV E.a Diak. toimik. puh. joht. tiedotus toimik. jäsenille. 

                     370 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 30.8.1953. Diakoniakertomus vuodelta 1952. 

                     371 Määttä 2004, 57. 
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kittava myytävää listakeräyksellä. Tällainen keräys oli suoritettava huolelli-

sesti ja asianomaisella keräysluvalla.372   

 

Liittyivätkö elomyyjäiset jollain tavalla Lähimmäisen päivän viettoon vai oli-

vatko ne jäänne elojuhlista, joita seurakunnissa oli järjestetty diakoniatyön hy-

väksi, siitä ei kirjasessa ole mitään mainintaa. Tyrnävän seurakunnassa juhlia 

oli vietetty vuosittain 1930-luvulla ja mahdollisesti senkin jälkeen, mutta niiden 

ohjelmasta ei mainittu mitään.373 Kuitenkin syksyn kuluessa myyjäisiä seu-

rakunnissa pidettiin ja niistä saadut tulot luovutettiin diakonia-avustuksia var-

ten, mutta elomyyjäis -nimitystä tapahtumista ei asiakirjoissa käytetä.374                                                   

  

Myyjäistavaran kerääjät kyläkunnista valittiin joko kinkereillä tai yleisemmin 

diakoniatoimikunnan kokouksissa niin kuin tehtiin Yhteisvastuukeräystä val-

mistellessa. Keräyslistoihin lahjoittaja sai kirjoittaa nimensä ja lahjoituksensa, 

joka saattoi käsittää rahaa, maataloustuotteita tai ruokatavaraa.375 Yksityis-

kohtaisempia ohjeita keräyksen suorittamisesta ei asiakirjoista käy esille. 

Mahdollisesti ohjeet saatiin siinä tilanteessa, kun keräyslista asianomaiselle 

kerääjälle luovutettiin. Ohjeita voitiin antaa kaikille kerääjille yhteisesti, niin 

kuin oli tapana tehdä ennen Yhteisvastuukeräyksen alkamista. Kolmen rovas-

tikunnan yhteisessä yhteisvastuukokouksessa Oulussa, pastori Ville Muilu 

selvitti keräyksen järjestämistä seurakunnissa, mutta mitä kaikkea esitykseen 

sisältyi ei käy asiakirjasta tarkemmin esille.376  

 

Timo Määttä on kuvannut tutkimuksessaan käytäntöä Kalajoen rovastikun-

nasta, jossa myyjäisten järjestäminen yleistyi monin paikoin jokasyksyiseksi 

tapahtumaksi, jossa koottiin varoja jouluavustuksia varten.377 Joulunalusai-

kaan ajoittavia diakoniamyyjäisiä, joista käytettiin nimitystä joulumyyjäiset, 

                                                 
                     372 UKA D Oulun hpk:n diak. toimik. ohjeet seurakuntien diakoniakylätoimikunnille.  

                     373 TyKA P III 21 Piispantark. pk 14-16.9.1940. 

                     374 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 24.8.1952 2 §; OuKA Cn:1 Diak. toimik.  

                     kok. pk 5.10.1952 2 §. Pöytäkirjoissa maininnat Oulunsalossa, Utajärvellä ja Muhoksella pidetyistä    

                     diakoniatyöseurojen myyjäisistä. Oulun seurakunnan osalta todetaan kerätyn jouluapua noin 100 000    

                     markkaa, mutta millä tavalla se ei käynyt selville.   

                     375 Tämä oli käytäntö listakeräyksissä, joista diakoniatoimikuntien kokousten pöytäkirjoissa on mai-         

                     nintoja. Esim. MKA C.a.11 Diak. toimik. kok. pk 2.12.1952.  

                     376 OMA OTRA CCb:6 Oulun, Iin ja Raahen rovastik. yht. kok. pk 27.1.1950. 

                     377 Määttä 2004, 92.  
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ryhdittiin 1950-luvulle tultaessa järjestämään myös Muhoksella ja Utajärvellä. 

Näissä myyjäisissä myytävä tavara koostui lähinnä työ- ja ompeluseuroissa 

valmistetuista käsitöistä, joista saadut tulot jaettiin jouluavustuksina tarvitse-

ville. Erityisen kysyttyjä myyjäistavaroita olivat sukat ja käsineet, joita per-

heenemännät ostivat. Yleensä seurakunnissa syksyn kuluessa tai johonkin 

muuhun aikaan vuodesta järjestetyistä myyjäisistä merkinnät pöytäkirjoissa 

saattoivat sisältää toteamuksen, että ne pidettiin diakonityön hyväksi, kuten 

teki Kempeleen seurakunnassa vuoden 1959 aikana pidetyt myyjäiset.378 

Myös Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakonipiirit olivat myyjäisiä alueellaan 

järjestäneet vuoden 1958 aikana yhteensä kymmenen kertaa.379  

 

Utajärvellä oli tapana pitää joulumyyjäiset huutokaupan tapaan.380 Oulunsalon 

seurakunnassa tällainen huutokauppa järjestettiin Yhteisvastuukeräyksen hy-

väksi yhteisvastuujuhlan yhteydessä.381 Huutokaupanpitäjäksi pyydettiin hen-

kilöä, joka katsottiin sopivaksi tehtävään. Samat henkilöt saattoivat hoitaa tätä 

vasaramiehen tointa myyjäisissä vuodesta toiseen. Utajärvellä he olivat kam-

reeri Iisak Oilinki ja hänen lisäkseen myös kunnansihteeri Antti Utoslahti.382 

  

Muhoksen seurakunnassa joulumyyjäisiä järjestettiin muuallakin kuin kirkon-

kylässä, kuten Leppiniemessä ja myöhemmin Pällissä, jotka molemmat olivat 

voimalaitosalueita ja joiden lähettyville asutusta oli keskittynyt. Näihin myy-

jäisiin muun tavaran lisäksi kerättiin myös luonnontuotteita.383 

 

Myyjäiset kuuluivat perinteisiin tapoihin koota varoja diakoniatyölle. Myy-

jäisten lisäksi varoja hankittiin muillakin tavoilla, kuten juhlilla ja arpajaisilla.384 

Näitä samoja keinoja varojen hankkimiseksi oli käytetty jo Helsingin ja Oulun 

diakonissalaitosten ollessa toimintansa alussa. Mutta toisenlaistakin käytän-

                                                 
                     378 Joulu- ja muista diakoniatyön hyväksi järjestetyistä myyjäisistä on merkintöjä seurakuntien           

                     diakoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoissa ja rovastikunnan vuosittaisissa diakoniakertomuksissa;    

                     Esim. KKA De:1 Diakoniakertomus vuodelta 1959.  

                     379 OKA Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniakertomus vuodelta 1958.                                  

                     380 Sisko Tervosen haastattelu 27.3.2013. 

                     381 OuKA C n:1 Diak. toimik. kok. pk 10.1.1952 

                     382 Sisko Tervosen haastattelu 27.3.2013. 

                     383 MKA C.a:1 Diak. toimik. kok. pk 15.12.1958. 

                     384 Kansanaho & Hissa 1974, 110. 
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töä oli ollut, erityisesti sodanjälkeisinä vuosina, jolloin rovastikunnan diakonia-

työn painopiste oli sairaanhoidon lisäksi avustustoiminnassa. Tuolloin työ-

seurailloissa valmistettuja tuotteita ei aina myyty myyjäisissä vaan toimittiin 

kuten oli tehty Tyrnävällä, missä valmistetut sukat ja käsineet jakoi diakonissa 

suoraan köyhiin koteihin.385  

 

Aivan loppukesällä vuonna 1952, Utajärven diakoniatoimikunta päätti aloittaa 

diakoniatyöseurojen pitämisen syksyllä yhdessä Lähetysseuran kanssa. Näin 

oli menetelty jo aiemminkin, ja syksyn kuluessa oli tarkoitus järjestää vielä 

myyjäiset.386 Muhoksella samana vuonna, diakoniatoimikunta lähetti seura-

kuntapiirien jäsenille keräyslistoja myyjäistavaran kokoamiseksi diakonia- ja 

lähetysmyyjäisiä varten. Myyjäisten ajankohdaksi oli valittu joulukuun 16. 

päivä.387 Tällä tapahtuman ajoituksella sopivasti ennen joulua oli ilmeisesti 

vaikutusta myyjäisten tulokseen, sillä niillä saatiin koottua 57 525 markkaa. 

Tämän lisäksi vaatekappaleet, jotka jäivät myymättä jaettiin jouluksi varat-

tomille perheille.388 

 

 

8. Laitosvierailut ja muistamiset 

  

Kirkkolain 1944 pykälät antavat velvoituksen papeille mennä käymään sai-

raan luona kutsuttaessa (§ 95). Tarttuvan kulkutaudin liikkuessa heidän tuli 

käydä sairaiden luona joko kutsusta tai kutsumatta ja pitämään huolta heidän 

hengellisestä hyvästään niin kauan kuin sairaat vielä ovat täydessä tajus-

saan. (§ 97). Vankeudessa olevien luona papiston oli käytävä ahkerasti (§ 98) 

ja valmistaa kristillisesti kuolemaan tuomittua rangaistukseen. Hänen oli myös 

seurattava  tuomittua, hänen niin pyytäessä, mestauspaikalle (§ 99).389   

 

Kristillisen palvelutyön kohdistuminen yksityiseen henkilöön tai ihmisryhmään 

on määräytynyt kulloisenkin ajan tarpeiden ja katsomustapojen mukaisesti, 
                                                 
                     385 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 19.11.1945. Diakoniakertomus vuodelta 1944. 

                     386 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 31.8.1952. 

                     387 MKA K II:6 Diak. toimik. kok. pk 2.12. 1952. 

                     388 MKA K II:6 Diak.toimik. kok. pk 17.12.1952. 

                     389 KL 1944 § 95, § 97 ja § 99. 
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mutta myös raamatulliset esikuvat ovat olleet siihen vaikuttamassa. Luettelo 

diakoniatoiminnan auttamisen piiriin kuuluvista kohteista hahmottui vähitellen, 

kun evankelinen diakonia alkoi saada kiinteitä muotoja. Tämän klassiseksi 

luonnehditun jaon mukaan avun kohteiksi katsottiin kuuluvan sairaat, köyhät, 

kodittomat, muukalaiset ja vangit. Tämä oli myös Raamatun mukainen ja-

ko.390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Raamatun esikuvaan liittyen ryhdittiin 1950-luvulle tultaessa diakoniatyön 

piirissä muistamaan eri laitoksissa olevia oman seurakunnan jäseniä. Muista-

misen kohteiksi tulivat myös vangit.391 Heihin kohdistuva  muistamistapa, joka 

otettiin käyttöön, oli joulupakettien lähettäminen vankiloihin. Seurakuntien dia-

koniatoimikuntien asiana oli kokouksissaan päättää millaisia rahasummia jou-

lupaketteihin käytettäisiin ja kenen tehtäväksi pakettien lähettäminen van-

kilaan uskottaisiin. Käytännössä se yleensä jätettiin joko kirkkoherranviraston 

tai diakonissan tehtäväksi.392  

 

Varsinaisia vankilavierailuja ei diakoniaväen toimesta vielä tuohon aikaan 

tehty. Sen sijaan seurakunnista vierailtiin vanhainkodeissa ja Päivärinteen 

parantolassa, joka sijaitsi Oulun tuomiorovastikunnan alueella. Hiippakunnan 

diakoniatoimikunta oli laatinut vuoro-ohjelman parantolavierailuja varten. Vie-

railuohjelma oli tehty yhteistoiminassa Kuopion hiippakunnan kanssa. Oulun 

tuomiorovastikunnassa kullekin seurakunnalle oli ohjelmassa merkitty päivä, 

jolloin kyseinen vierailu tuli tehdä ja josta seurakuntia hiippakunnan diako-

niatoimikunnasta tiedotettiin kirjeellä.393 Ainoastaan Muhoksen seurakun-

nassa vierailuohjelmaa käsiteltiin virallisesti kirkkoneuvoston kokouksessa, 

jossa se hyväksyttiin syksyllä 1958 laaditun ohjelman mukaan toteutetta-

vaksi.394 Joulunaikaan muistettiin myös parantolassa olevia oman seurakun-

nan jäseniä joulupaketilla. Seurakuntien muistamiset saattoivat vaihdella vuo-

                                                 
                     390 Kansanaho & Hissa 1979, 94. 

                     391 Matt. 25:36 ovat sanat: Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te     

                     tulitte minun luokseni.  

                     392 Tiedot rovastikunnan seurakuntien diakoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoista. 

                     393 OKA III 4 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1958.    

                     Toimintakertomuksen yhteydessä Oulun hiippakunnan diakoniatoimikunnan kirje 29.12.1956. 

                     394 MKA II C.b:2 Kn kok. pk 12.9.1958.  
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sittain tai vuodenajankohdasta riippuen kuten Utajärvellä. Siellä jonakin vuon-

na paketin sijasta voitiin lähettää rahaa tai viedä kahvia, kukkia, hedelmiä tai 

jotain muuta, jos seurakunnan vierailu Päivärinteelle sattui joulunaikaan.395  

 

Suurin osa laitosvierailuista tehtiin oman seurakunnan alueella olevaan van-

hainkotiin. Erityisesti Limingassa vierailujen kohteena oli Marttilan vanhain-

koti, jossa joinakin vuosina diakoniaväki kävi useita kertoja. Oulun tuomio-

rovastikunnan diakoniakertomuksessa vuodelta 1954 on jo tilastoitu seura-

kuntien laitosvierailuja erittelemättä kuitenkaan niiden kohdetta. Tilaston mu-

kaan Oulusta oli laitosvierailuja tehty vain muutaman kerran, Oulunsalosta, 

Temmekseltä ja Kempeleestä ei yhtään kertaa. Tilaston kärjessä oli Liminka, 

josta oli tehty 12 laitosvierailua, Oulujoelta, Lumijoelta ja Utajärveltä kustakin 

kerran ja Tyrnävältä kahdesti. Muhoksen tiedot puuttuvat tältä osin.396   

  

Paitsi vierailuja niin vanhainkodin asukkaille saatettiin pitää myös joulujuhla ja 

viedä heille tuliaisina tupakkaa ja hedelmiä.397 Muhoksen seurakunnassa van-

hainkodin asukkaat oli kutsuttu vierailulle pappilaan, mistä piispa ilmaisi tyy-

tyväisyytensä piispantarkastuksessa.398 Tällaisia vierailuja oli rovastikunnan 

seurakunnissa ilmeisesti yleisemminkin tapana tehdä, sillä myös Utajärven 

diakoniatoimikunta päätti järjestää Roinilan kunnalliskodin asukkaille Lähim-

mäisen päivänä kirkkomatkan ja sen yhteyteen vierailun pappilaan.399  

 

Aivan 1950-luvun lopulla Lumijoella pidetyssä Oulun tuomiorovastikunnan 

diakoniavuosikouksessa puheenjohtajana toiminut Matti Salokannel esitti 

yhteenvedon seurakuntien diakoniatyön tilasta edelliseltä vuodelta. Yhteenve-

dosta kävi selville, että rovastikunnan alueella laitosvierailut olivat lievästi 

taantumaan päin. Koko vuoden aikana vierailuja oli tehty vain 21, joista 15 

vanhainkotiin ja 6 sairaalaan. Eikä yhdestäkään seurakunnasta oltu vierailtu 

vankilassa, vaikka muuten seurakunnissa oli muistettu vankien perheitä ja 

                                                 
                      395 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 17.12.1957 ja 7.12.1958. 

                      396 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 11.9.1955. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1954. 

                      397 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 19.12.1955. 

                      398 MKA II C.d:2 Piispantark. pk 22-23.9.1951.  

                      399 UKA K II 1 Diak. toim. kok. pk 14.10.1957 5 §. 
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autettu vankeja pääsemään elämän alkuun vankilasta vapautumisen jälkeen. 

Sen sijaan joulunaikaan oli muistettu diakoniatoimikuntien toimesta paketilla 

parantoloissa, vajaamielislaitoksissa sekä vankiloissa olevia oman seura-kun-

nan jäseniä, mutta Oulusta kauempana sijaitsevien seurakuntien osuudesta 

muistaa vajaamielislaitoksissa olevia jäseniään ei asiakirjoissa ole mainintaa. 

Kylläkin vankilapastoreiden pyynnöstä seurakunnille, että niistä lähetettäisiin 

muutama ylimääräinen joulupaketti vangeille, joita kukaan ei muistaisi.400  

Joulunaikaan muistettiin myös kotona asuvia vanhuksia ja varattomia ja työt-

tömien perheitä. Tuomiokirkkoseurakunta oli muistamisessa aivan omassa 

sarjassaan, mutta hyvään tulokseen pääsivät maaseutuseurakunnista myös 

Oulujoki ja Liminka. Oulujoki oli lähettänyt joulupaketin 80:lle varattomalle ja 

työttömälle sekä lisäksi vielä 50:lle vanhukselle. Limingassa suurimmalta 

osalta diakoniaväki henkilökohtaisesti vei 100:lle vanhukselle joulupaketin 

kotiin.401 

 

 

9. Virkistystoiminta 

 

Äitien lomaleirit 

 
Suomessa 1940-luvun loppupuolella elettiin jälleenrakentamisen aikaa. Kai-

kesta oli pulaa, mutta vaikeista olosuhteista huolimatta sinniteltiin eteenpäin. 

Sodanjälkeinen ajankohta oli myös kansallisen identiteetin rakentamisen ai-

kaa. Tuolloin suomalaisten kokeman ennennäkemättömän vauvakuumeen 

seurauksena syntyivät niin sanotut suuret ikäluokat. Uudet sukupolvet nähtiin 

kansakunnan pääomana ja sosiaalisen työn tavoitteena oli parempi tulevai-

suus. Lasten hyvinvoinnin ja terveyden turvaamisesta oli jo sodan kestäessä 

tullut tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Äitiystukitoiminta oli laajentumassa, 

sillä yleisen äitiysavustuksen, joka oli myönnetty vuonna 1937 lisäksi laki lap-

silisistä astui voimaan 1948. Äitien ja syntyvien lasten hyvinvoinnista huoleh-

timiseen sisältyi myös äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittäminen.402  

                                                 
                      400 OKA Hd:1 Kertomus tuomiorovastikunnan diakoniatyöstä vuodelta 1958. 

                      401 OKA Hd:1 Kertomus tuomiorovastikunnan diakoniatyöstä vuodelta 1958. 

                      402 Elektroloristi 1/1997. Tutkija Sanna Heikkilän kirjoitelma Äiti ja pikkulapsi 50 vuotta sitten. Kotoisia     
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Äitien hyvinvointiin katsottiin kuuluvan myös virkistyksen. Kotiliesi-lehti, joka 

oli tuohon aikaan suosituin perhelehti, kampanjoin kotiäitien elämän helpot-

tamiseksi järjestettävien äitien lomaleirien puolesta. Näillä leireillä äidit saisi-

vat oleskella viikon ajan ja levätä arjen rutiineista.403 Äitien lepoon ja virkistyk-

seen 1940-luvun lopulla tarjosi Kalevalaiset naiset ry seurakuntien alle 50-

vuotiaille äideille mahdollisuuden ilmaiseen lomaan järjestönsä lomakodissa. 

Kalevalaiset naiset oli järjestö, jonka tarkoituksena oli yhdistää kansanperin-

teestä ja kulttuurista kiinnostuneita naisia yli puolue- ja kielirajojen. Jo sota-

aikana yhdistys oli perustanut äitikoteja väsyneille, vähävaraisille äideille. Ai-

ka, jonka äidit lomakodissa viettäisivät ajoittuisi vuoden kierrossa lokakuu-

hun. Ehdotukset äideistä ja heidän varaedustajistaan oli ilmoitettava tulevan 

kesän elokuun 20:nteen päivään mennessä. Lomapaikkoja oli tarjolla 50-100 

koko maan alueelle, joten äitien pääseminen näille paikoille lomakotiin onnis-

tui vain harvojen kohdalla.404        

 

Seurakuntien diakoniatyössä pyrittiin järjestämään virkistystä kaikenikäisillä 

äideille kesäaikana lomaleirien muodossa. Leirille pääsemisessä etusijalla oli-

vat väsyneet äidit, joilla oli suuri perhe hoidettavana. Kalajoen rovastikunnas-

sa ehtona oli, että äidillä oli oltava vähintään kolme lasta.405 Oulun tuomio-

rovastikunnassa lasten lukumäärää ei sen sijaan oltu leirille pääsyn kriteeriksi 

asetettu, sillä äitien rasitusta saattoi lisätä jo se, että kotona oli kehitysvam-

mainen lapsi huollettavana. 

 

Seurakunnilla itsellään ei vielä 1950-luvulla ollut omaa äitileiritoimintaa, mutta 

hiippakunnasta lähetetyssä kirjeessä niille tarjottiin mahdollisuutta lähettää 

äitejä hiippakunnallisille leireille.406 Hiippakunnan diakoniapapin tehtävänä oli 

äitileiritoiminnan järjestely ja selostuksen antaminen niistä Sosiaaliministeri-

ölle.407 Yleensä leiripaikkoina olivat kristilliset kansanopistot kuten Kalajoen ja 

                                                                                                                                                                  
                      ihanteita Kotilieden sivuilta. 

                      403 Elektroloristi 1/1997. Tutkija Sanna Heikkilän kirjoitelma Äiti ja pikkulapsi 50 vuotta sitten. Kotoisia      

                      ihanteita Kotilieden sivuilta. 

                     404 UKA Diak. toimik. puh. joht. Samuel Srömmerin kirje toimikunnan jäsenille 4.11. 1947. 

                     405 Määttä 2004, 119. 

                     406 Määttä 2004, 119. 

                     407 Oulun hiippakunnan diakoniakatsaus ajalta 1957-1961, 62. 
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Raudaskylän opisto Ylivieskassa ja muutamassa tapauksessa Kaustisissa, jo-

hon muun muassa Limingan seurakunnasta lähetettiin leirille kaksi äitiä kesäl-

lä 1958.408 Uutena leirin järjestäjiin liittyi myös Reisjärven kristillinen opisto. 

Kalajoen lisäksi Oulun tuomiorovastikunnasta äitejä lähetettiin leirille Ylitor-

nion kansanopistolle, jossa pidetyillä äitileireillä oli runsaasti osallistujia.409  

 

 

 

Kuva äitileiriltä Ylitornion kristilliseltä kansanopistolta kesällä 1957. Leirillä oli 

äitejä myös Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnista. Kuvan omistaa Han-

nele Huovinen. Hänen äitinsä oli mukana tällä leirillä. 

 

Oulun tuomiorovastikunnassa äitileiritoiminta käynnistyi vähitellen. Aluksi lei-

rille voitiin seurakunnista lähettää vain muutama äiti kesässään, eivätkä kaikki 

seurakunnat ollenkaan, sillä seurakunta joutui maksamaan äidin matkan 

leirille ja olon siellä. Kotiin oli hankittava myös apua äidin poissaolon ajaksi 

jos perhetilanne sitä vaati. Tätä järjestelyä helpotti se, että seurakuntasisaret 

osallistuivat sekä sosiaalilautakunnan että kodinhoitotoimikunnan kokouksiin. 

Mutta tämäkään ratkaisu ei monen äidin kotiapuongelmaa poistanut, sillä jos 

leirille lähteviä äitejä oli useampia ja kunnan palkkalistoilla saattoi olla vain 

kolmekin kodinhoitajaa.410  

 

                                                 
                     408 LiKA C a b:5 Diak. toimik. kok. pk 14.5.1958. 

                     409 Sisko Tervosen haastattelu 7.12.2013. 

                     410 Tiedot seurakuntien diakoniatoimikunnan pöytäkirjoista. 
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Tämä ongelma tuli esille rovastikunnan diakoniavuosikokouksen yleiskeskus-

telun aikana elokuussa 1954. Ennen yleiskeskustelua oli käyty ”pyöreän pöy-

dän” keskustelu diakoniapastori Pekka Sepon johdolla äitileiritoiminnasta ja 

kuultu kokemuksia kentältä. Varsinaisen yleiskeskustelun aikana kappalainen 

Jorma Sipilä puuttui äitien leirille pääsyn esteeseen. Kaikki riippui hänen 

mielestään siitä, miten kotiapu äidin poissaolon ajaksi järjestyisi. Toinen 

näkökohta, mihin hän kiinnitti huomiota oli se, että diakoniaompeluseurojen 

olisi hankittava lakanoita ja peitehuopia niitä leireille menijöitä varten, joilla 

itsellä ei näitä ollut. Lumijoen kirkkoherra, Aarre Nenye, puuttui leirien ajan-

kohtaan. Hänen mielestään leirit pitäisi järjestää jo kesäkuussa eikä myö-

hemmin kesällä. Syytä miksi näin tulisi toimia, se ei käynyt esille hänen 

puheenvuorostaan.411  

 

Ensimmäiset merkinnät äitien osallistumisesta leireille on kesältä 1951 Limin-

gasta ja Lumijoelta. Limingasta äitileireille oli osallistunut kaksikymmentä äitiä 

ja Lumijoelta kuusi. Molemmat merkinnät ajankohdan yleisen tilanteen huo-

mioon ottaen vaikuttavat korkeilta. Varsinkin kun yhdenkään asukasmääräl-

tään suuremman seurakunnan osalta äitileireistä ei löydy vielä mainintaa sa-

man kesän osalta. Limingan äitileireille osallistujien määrä saattoi olla tiedon 

kirjaamisessa sattunut inhimillinen virhe tai äitien leirille pääsyn mahdollisti 

Suomen Punaisen Ristin paikallisosasto, jonka kanssa seurakunta oli pyrkinyt 

toimimaan yhdessä muun muassa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Monin 

paikoin sekä Punaisen Ristin paikallisosasto että Mannerheimin Lastensuo-

jeluliitto toimivat yhdessä seurakuntien diakoniatoimikunnan kanssa. Kyseis-

ten  järjestöjen toimesta todetaan lähetetyn useita äitejä leirille. Tästä yhteis-

työstä rovastikunnan diakoniatyöstä laaditussa vuosikertomuksessa kysei-

seltä vuodelta todetaankin näin: ”Seurakunnallisen diakonian voimat ovat 

usein rajoitetut. Sen tähden merkitsee paljon, jos se voi ja saa työskennellä 

yhdessä lakisääteisen köyhäinhoidon mahdollisuuksien, Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton, SPR:n ym. kanssa rinta rinnan. Tämä on huomattu monessa 

pienessä seurakunnassa. Yhteistoimintaa on edelleen kehitettävä.” Äitilei-

reistä aiheutuvien kustannusten jaosta eri osapuolten kesken ei sen sijaan 

                                                 
                     411 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 27.8.1954 7 § ja 8 §.  
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löydy mitään mainintaa, eikä seurakunnan diakoniatoimikunnan kokousten 

pöytäkirjoista tällaisesta yhteistyöstä ja äitileireistä vielä tuohon aikaan.412  

 

Äitien lomaleireille lähettäminen ei ollut riippuvainen seurakunnan koosta eikä 

asukasmäärästä. Siitä antaa kuvan kesän 1954 äitileireille lähetettyjen luet-

telo. Sen mukaan Oulusta, Utajärveltä ja Muhokselta ei lähetetty yhtään äitiä, 

kun taas Oulunsalo ja Temmes lähettivät molemmat kaksi äitiä, Kempele, 

Tyrnävä ja Liminka kukin viisi ja Oulujoki yhden äidin. Lumijoen seurakun-

nasta ei sinä kesänä yhtään äitiä lomaleirille lähetetty.413  

   

Utajärvellä ensimmäinen merkintä äitileiritoiminnasta on kirjattu kevään 1955 

diakoniatoimikunnan kokouksen pöytäkirjaan. Siinä nähtävänä on kokouksen 

päätös lähettää kesän aikana pidettävälle äitileirille kaksi äitiä, joiden valinta 

jätettiin seurakuntasisaren ja pappien tehtäväksi.414 Seuraavana vuonna äi-

tejä lähetettiin jo kolme415 ja sitä seuraavan kymmenen.416 Vuosikymmenen 

loppupuolella diakoniatyölle äitileirejä varten osoitetut määrärahat olivat 

Utajärvellä jo kaksinkertaistuneet 20 000:sta markasta 40 000:een markkaan, 

joten yhä useampi äiti pääsi lähtemään leirille. Seurakunta oli tähän asti mak-

sanut äitien matkat leirille ja olon siellä, mutta nyt diakoniatoimikunta päätti 

anoa avustusta matkakustannuksiin sosiaaliministeriöltä.417    

 

Vähitellen yhä useampi seurakunta liittyi mukaan äitileiritoimintaan. Välillä oli 

vuosia, ettei nekään seurakunnat, jotka aiemmin olivat äitejä leireille lähet-

täneet näin tehneet, vaan pitivät taukoa tai halukkaita lähtijöitä ei jostain 

syystä ollut. Kuitenkin vuosikymmenen lopulle tultaessa suurin osa seu-

rakunnista oli jo mukana toiminnassa. Se on luettavissa rovastikunnan 

vuosikertomuksesta vuodelta 1958. Kertomuksen mukaan eniten äitejä leirillä 

osallistui Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta eli 75 äitiä, Utajärveltä 15, 

                                                 
                     412 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 24.8.1952 2 §. Diakoniakertomus vuodelta    

                     1951. 

                    413 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. vuosikok. pk 11.9.1955.  Diakoniakertomus vuodelta 1954.  

                    414 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 16.5.1955. 

                    415 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 20.6.1956. 

                    416 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 14.4 1958. 

                    417 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 24.5.1959.  
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Oulujoelta 7, Limingasta 6, Tyrnävältä 5, Hailuodosta 1, Kempeleestä 4 ja 

Lumijoelta 1. Oulunsalon, Temmeksen ja Muhoksen seurakuntien tiedot puut-

tuvat tältä osin.418 

 

Taulukko 9. Äitejä leirillä vuonna 1958. 

Seurakunta    Äitejä leirillä 

     Oulun tuomiokirkkoseurakunta           75 

Utajärvi           15 

Oulujoki             7  

Liminka             6 

Tyrnävä              5 

Hailuoto             1 

Kempele             4 

Lumijoki             1 

 

 

Vuoden 1958 kevätkaudella Muhoksen äitileiritoiminta oli vasta alkamassa. 

Seurakunnan diakoniatoimikunta kokouksessaan päätti tutkia kylittäin tapauk-

set ja valita heistä äitileirille lähtijät.419 Jouko Vahtola teoksessaan Muhoksen 

seurakunnan historia, tuo myös esille, miten äitien ja vanhusten leirit Muhok-

sen seurakunnassa tulivat kuvaan vasta 1950-luvun lopulla.420   

 

                 Vanhusten kirkkopyhä  

 

Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa vanhusten kirkkopyhän vietto alkoi 

1950-luvun alussa. Aluksi vain muutamassa seurakunnassa, mutta tapa yleis-

tyi pian, niin että siitä tuli vuosikymmenen loppuun mennessä jokavuotinen 

perinne kaikissa rovastikunnan seurakunnissa.421 Kehitys kulki samansuun-

taisena koko Oulun hiippakunnan alueella.422 

                                                 
                     418 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. vuosikok. pk 30.8.1959. Diakoniakertomus vuodelta 1958. 

                     419 MKA C.a:1 Diak. toimik. kok. pk 16.5.1959. 

                     420 Vahtola 1986, 276. 

                     421 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 6.10.1960. Diakoniakertomus vuodelta 1959. 

                     422 Määttä 2004, 113.  
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Vanhuksille tarkoitetun oman kirkkojuhlan järjestämisen taustalla diakonisen 

näkemyksen ohella lienee vaikuttanut se, että vanhenemisen ongelmiin ja 

vanhusväestön asemaan alettiin yleisesti kiinnittämään huomiota. Tässä tär-

keässä osassa oli Vanhainsuojelun Keskusliitto ry, jonka perustamiseen täh-

täävät toimet käynnistyivät helmikuun 2. päivänä 1949. Uusi järjestö muo-

dosti yhdyssiteen kuudentoista jo toiminnassa olleen järjestön välille ja joiden 

tavoitteena oli nostaa vanhusten asiat esille.423 

 

Vanhainsuojelu Keskusliitto ry:n ensimmäisiin sääntöihin oli kirjattu Liiton 

tehtävä nostaa vanhukset siihen kunnioitettuun asemaan yhteiskunnassa, 

joka heille yksilöinä ja yhteiskunnan hyväksi tekemänsä työn vuoksi kuuluisi. 

Vanhainsuojelu Keskusliitto ry:n perustamisen aikoihin vanhukset nähtiin 

työkyvyltään, terveydeltään ja usein jopa henkiseltä vireydeltäänkin heiken-

tyneinä ja koska he eivät enää voineet työllään hyödyttää yhteiskuntaa, pi-

dettiin heitä rasitteena. Jo varhaisessa vaiheessa Vanhainsuojelu Keskusliitto 

lähti toiminnassaan korostamaan vanhusten arvostusta. Saadakseen näky-

vyyttä asialle ja Vanhainsuojelun Keskusliiton toiminnalle alettiin puuhata eri-

tyisen ”vanhain-viikon” järjestämistä. Se ei kuitenkan vielä vuosiin noussut 

pystyyn, mutta sen sijaan vanhuksille omistetun päivän viettämiseen ryhdyttiin 

1950-luvun puolivälistä lähtien. Alun perin vanhustenpäivästä haluttiin saman-

laista juhlaa kuin äitien- tai isänpäivä olivat, mutta sellaista siitä ei kuitenkaan 

koskaan tullut.424      

 

Huomion kohdistuminen vanhusten asioihin sai vastakaikua myös seurakun-

nissa. Vanhusten näkeminen uudella tavalla seurakunnan jäseninä oli alkuna 

heille omistetun kirkkopyhän järjestämiselle.425 Vanhusten asiat olivat keskus-

telujen aiheina myös diakoniatoimikuntien kokouksissa. Erityisesti heidän 

huonokuntoiset asuntonsa ja heikko toimeentulonsa herättivät huolta. Asun-

toja pyrittiin korjaamaan talkootyöllä ja myöntämään avustuksia.426     

 

                                                 
                     423 Pitkänen 1999, 21, 23. 

                     424 Pitkänen 1999, 113,114, 116-117. 

                     425 Määttä 2004, 113. 

                     426 Tiedot seurakuntien diakoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoista. 
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Kirkkopyhän viettämisen ajankohdaksi vakiintui alkusyksy, jolloin kirkkovuo-

dessa ei ollut erityisiä juhlapyhiä mikkelinpäivää lukuun ottamatta. Tapah-

tuman järjesti seurakunnissa diakoniatoimikunta kylätoimikuntien auttaessa 

tai yhdessä paikkakunnalla vaikuttavien järjestöjen kanssa. Näitä yhteistyö-

kumppaneita olivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Punainen Risti ja Lions 

Club. Kahvituksesta huolehtivat joinakin vuosina myös Maatalousnaiset ja 

Martat. Tarjoilun lisäksi apua tarvittiin vanhusten kuljettamisessa sivukyliltä 

tilaisuuteen.427    

  

Vanhusten kirkkopyhäpäivä alkoi jumalanpalveluksella ja sen päätyttyä 

tarjottiin yleensä kirkkokahvit rukoushuoneessa tai koululla.428 Kahvin jälkeen 

oli päiväjuhla, johon puhujat oli pyydetty jo etukäteen. Samoin muut ohjelman 

esittäjät joko kouluilta, järjestöiltä tai kirkkokuorolta.429 Niille vanhuksille, jotka 

eivät jaksaneet tilaisuuteen saapua, toivottiin vietävän kirkkoterveiset ja kahvit 

vehnäleivän kera heidän omaan mökkiinsä. Lisäksi heille oli kerrottava mil-

laista kirkossa oli ollut ja veisattava virsi heidän kanssaan.430 

 

Ensimmäinen merkintä kirkkojuhlan järjestämisestä vanhuksille löytyy diako-

niatoimikunnan elokuun kokouksen pöytäkirjasta vuodelta 1952 Utajärveltä. 

Siinä juhliin liittyen mainitaan, että tarjoiluun tarvittavat varat otetaan yhteis-

vastuukeräysrahoista ja kirkkokyytien järjestäminen sivukyliltä annetaan kylä-

toimikuntien tehtäväksi.431 Tuolloin ei vielä mainittu Vanhainsuojelun Keskus-

liiton osallisuudesta vanhustenpäivän viettoon, mutta kaksi vuotta myöhem-

min alkusyksyn kokouksen aluksi luettiin Vanhainsuojelun Keskusliiton lähet-

tämä kirjelmä, jonka aihe käsitteli vanhustenpäivän viettoa seurakunnassa. 

Paikallinen Punainen Ristin oli päättänyt huolehtia päivän vieton kustannuk-

sista ja nämä terveiset rovasti Koivuneva toi kokoukselle. Käytännön toimet 

sen sijaan jäivät diakoniatoimikunnan vastuulle.432 

 

                                                 
                     427 Tiedot koottu diakoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoista 1950-luvulta lähinnä Utajärveltä.  

                     428 Jumalanpalvelus ja kirkkokahvit kuuluivat vanhustenpäivän ohjelmaan seurakunnissa.  

                     429 Tiedot Utajärven diakoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoista 1950-luvulta. 

                     430 Palvelun poluilta 2/1956. 

                     431 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 31.8.1952. 

                     432 UKA K II 1 Diak. toimik. kok. pk 10.9.1954.   
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Myöhemmin samana syksynä, kun Utajärvellä ensimmäistä vanhusten kirkko-

juhlaa vietettiin, päätti myös Muhoksen diakoniatoimikunta vastaavanlaisen 

juhlan järjestämisestä kohta itsenäisyyspäivän jälkeen. Järjestäjänä toimisi 

seurakunta vastaten yksin kahvituksen kustannuksista ja ilmeisesti myös van-

husten kuljetuksista juhlaan, sillä niiden osalta ei asiakirjoista löydy mitään 

mainintaa yhteistyökumppaneista.433 Ei myöskään paikasta, missä kirkkokah-

vit juotaisiin. Muhoksella se  saattoi hyvinkin olla pappilassa, sillä piispa oli jo 

edellisenä vuonna piispantarkastusta seurakunnassa pitäessään todennut, 

että miten hyvän vaikutuksen teki kun hän kuuli, miten täällä oli kutsuttu van-

hainkodin asukkaita vierailulle pappilaan.434  

 

Rovastikunnan vuoden 1958 diakoniakertomuksesta käy selville, että alueen 

seurakunnissa oli vanhusten kirkkopyhää vietetty kaikissa muissa seurakun-

nissa lukuun ottamatta Oulunsaloa, jossa seurakuntasisarta ei ollut. Oulunsa-

lossa Lähimmäisenpäivän viettoon syksyisin kuului vanhusten kutsuminen ju-

malanpalvelukseen ja Herran pyhälle ehtoolliselle. Kirkkotilaisuuden jälkeen 

oli kirkkokahvit kirkonkylän koululla ja ohjelmallinen päiväjuhla, jossa puheen 

piti myös kirkkoherra. Tämän Lähimmäisenpäivänä vanhuksille järjestetyn 

kirkkomatkan lisäksi ei varsinaista vanhusten kirkkopyhää Oulunsalossa vielä 

1950-luvulla vietetty.435 Vaikka seurakunnissa käytännöt olivatkin erilaisia se 

ei merkinnyt sitä, etteikö diakonissan puuttuessa diakoniatoimikunnat olisi 

tehneet parhaansa. Tästä diakoniatoimikunnan toiminnan vireydestä maini-

taan esimerkinä Lumijoki.436  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
                     433 MKA II C.a.11 Diak. toimik. kok. pk 2.12.1952. 

                     434 MKA II C.d:2 Piispantark. pk 22-23.9.1951.  

                     435 OuKA Cn:1 Diak. toimik. kok. pk 5.10.1952 1§. 

                     436 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. toimik. kok. pk 30.8. 1959. Diakoniakertomus 

                     vuodelta 1958. 
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IV PAINOPISTEEN MUUNTUMINEN KRISTILLISEKSI SOSIAALITYÖKSI 

JA RYHMÄTYÖKSI ( 1961-1972 )                     

 

1. Yhteisvastuukeräys -  vuosittainen ponnistus    

 

Yhteisvastuukeräys oli tarkoitettu toistaiseksi vuosittain toteutettavaksi suur-

keräykseksi, jonka ajankohdaksi oli vakiintunut helmi-toukokuun välinen aika 

vuodessa.437 Kuitenkin Laajennettu piispainkokous oli kokouksessaan joulu-

kuun 9. päivänä 1953, kehottanut kirkkohallitusta hankkimaan tuomiokapitu-

lien lausunnot Yhteisvastuukeräyksen jatkamisesta ja keräyksessä saatujen 

tulojen jakoperusteista. Lausunto oli saatava myös Suomen Kirkon Seura-

kuntatyön Keskusliitolta (SKSK), koska se oli tähän asti hoitanut keräyksen 

käytännöllisiä järjestelyjä. Vastaukset saatuaan kirkkohallitus saattoi esittää 

Laajennetulle piispainkokoukselle, että keräystä tulisi jatkaa diakoniakeräyk-

senä ja että sen käytännöllinen järjestely annettaisiin SKSK:lle niin kuin tä-

hänkin asti oli tehty ja että keräävä seurakunta saisi edelleenkin 50 % ke-

räyksen tuotosta.438  

 

Jo ensimmäisestä Yhteisvastuukeräyksestä alkaen keräyksen suojelijana on 

toiminut Suomen tasavallan presidentti niin kuin Suomen Huollon Kansanapu 

-keräystenkin aikana. Hänen persoonansa on tehnyt keräyksestä todellisen 

kansalaiskeräyksen.439 Huomiota keräykselle on antanut myös  presidentin 

pitämä keräyksen avauspuhe radiossa vuodesta 1950 alkaen ja sittemmin 

myös televisiossa. Yhteisvastuukeräyksen avauspuhe on kuultu yleensä 

helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina.440    

 

Keräyksen järjestelyihin kuului myös, että Laajennettu piispainkokous valitsi 

joka vuosi keräyksen päätoimikunnan puheenjohtajaksi jonkun maamme piis-

poista. Oulun hiippakunnan piispojen, O. K. Heliövaaran osalle tehtävä lanke-

                                                 
                     437 Malkavaara 2000, 127. 

                     438 Lppk pk 1954; Wirilander 2011, 67. 

                     439 Malkavaara 2000, 132. 

                     440 Malkavaara 2000, 132; Suomen tasavallan presidentti. Julkiset esiintymiset. e-aineisto. 
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si vuoden 1956 keräyksen aikana441 ja L. P. Tapanisen vuoden 1965 aika-

na.442 Puheenjohtajuudella tuskin oli vaikutusta keräystulokseen piispan hal-

linta-alueella, mutta joka tapauksessa se nosti keräyksessä esille piispan 

myötä kaikki hiippakunnat vuorollaan.   

 

Yhteisvastuukeräystulojen jakamisesta oli ollut kädenvääntöä jo Laajennetun 

piispainkokouksen päättäessä keräyksen jatkamisesta vuonna 1954, lähinnä 

laitosdiakonian osuuksista. Kuitenkaan keskustelun aikana ei tuolloin päästy 

yksimielisyyteen asiassa, vaan päätöstä oli siirrettävä vuodella.443 Nyt runsas 

vuosikymmen myöhemmin keräystulojen jaosta teki SKSK edelleen vuosittain 

esityksen Laajennetulle piispainkokoukselle, mutta jakoperusteet sen sijaan 

olivat muuttuneet.444 

 

Taulukko 10. Yhteisvastuukeräystulojen saajat vuonna 1969. 

             

              Keräystulojen saajat 

      

     Osuus % 

 

            Kirkon Ulkomaanapu 

       

        40 % 

             

         Seurakuntien diakoniatyö 

         

         30 % 

      Diakoniatyö tuomiokapitulien    

             diakoniarastojen kautta 

         

         10 %   

             Kehitysvammaisten   

    koulutustoiminnan tukeminen             

              kotimaassa 

                         

                          10  

        Kirkon katastrofirahasto ja     

                   keräyskulut 

          10 % 

                                                                                                                 

Taulukossa on nähtävänä, miten suurin tulojen saaja oli Kirkon Ulkomaanapu. 

Keräävän seurakunnan diakoniatyö sai edelleen tuntuvan osan, vaikkakin sen 

                                                 
                     441 Lppk pk 1955. 

                     442 Lppk pk 1964.  

                     443 Lppk pk 1954. Kokouksessa käyty keskustelu laitosdiakonian osuudesta keräystuloista. 

                     444 Lppk pk 1968; TyKA Oulun hpk:n diak. toimik. kiertokirje no 1/1969. 
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keräyksestä saatu tuotto oli laskenut 20 %. Loput kohteista kuten tuomioka-

pitulien diakoniarahastot, kehitysvammaisten koulutuksen tukeminen, kirkon 

katastrofirahasto ja keräyskulut saivat jokainen saman verran.  

 

Yhteisvastuuvaroja oli ryhdytty kotimaisten kohteiden lisäksi osoittamaan 

myös ulkomaisiin kohteisiin vuodesta 1963 lähtien. Tällaisia tilanteita olivat 

esimerkiksi katasrofit, joiden uhreja pyrittiin auttamaan tai muuten hädän-

alaisessa tilanteessa eläviä.445 Oulun hiippakunnalla oli oma auttamiskohde 

Algerian Boulhelet´ssä. Tavoitteena oli alueen maatalouden kehittäminen ja 

siihen oli tarkoitus käyttää yhteisvastuutuloista 40 000 mk.446  

 

Vaikka Yhteisvastuukeräys oli 1960-luvulle tultaessa toimeenpantu seurakun-

nissa jo kymmenen vuoden ajan, niin mainittavaa edistystä keräyksen toteut-

tamisessa ei ollut tapahtunut. Kerääjiä oli edelleen vaikea löytää. Kuitenkin 

ongelmista huolimatta keräys saatiin joka vuosi suoritettua ja seurakuntien 

diakoniatoimi saanut sen tuloista huomattavaa apua toimintaansa varten. 

Esimerkkinä tuomiorovastikuntaan saaduista keräystuloista on vuosi 1964, 

jolloin seurakuntien yhteenlaskettu tulos oli 5 744 mk. Tämä lisäksi tuomio-

kapitulilta saatiin vielä 600 mk. Vuosikertomuksessa oli edellytetty, että koko 

seurakuntien osuus keräyksen tuosta olisi käytetty avustustoimintaan.447  

 

Jälleenrakennuskauden taloudellisesti niukasta ajasta oli selvitty jo parem-

paan aikaan, mutta aina oli ihmisiä, jotka tarvitsivat apua sairauden, perheen 

huoltajan kuoleman tai jonkin muun syyn tähden. Heidän auttamiseksi yhteis-

vastuuvarat tulivat tarpeeseen. Yhteisvastuuvaroja tarvittiin myös silloin, kun 

auttamiseen oli käytettävä rahaa enemmän ja yleensä asioihin, joilla oli pitem-

piaikainen merkitys autettavan elämässä. Tällainen oli esimerkiksi huonokun-

toisen asuinrakennuksen korjaaminen tai kokonaan uuden rakentaminen. Sii-

nä tapauksessa varsinainen työ tehtiin suurimmaksi osaksi talkoilla ja tuo-

miokapitulin myöntämät avustukset käytettiin rakennustarvikkeisiin. Seura-

                                                 
                      445 Lppk 1962; Wirilander 2011, 130. 

                      446 TyKA Oulun hpk:n diak. toimik. kiertokirje no 1/1969. 

                      447 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 28.9.1965. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1964.  
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kuntalaisten elämässä oli monia muita välttämättömiä asioita, joihin heidän 

omat tulonsa eivät riittäneet. Toimeentulon hankkimiseen perheen isä saattoi 

tarvita uuden moottorisahan, äiti pyykkikoneen tai yksinhuoltaja pääomaa ka-

nalan perustamiseen tai lehmän ostoon.448  

  

Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnissa järjestettiin vielä 1960-luvulla jon-

kin verran yhteisvastuujuhlia ja joinakin vuosina näitä juhlia pidettiin myös 

sivukylillä. Yhteisvastuujuhlan ohjelmasta ei yksityiskohtaisesti mainita, mutta 

joissakin juhlissa mukana saattoi olla myös hiippakunnan diakoniapappi. Juh-

lien tarkoitus oli sama kuin yleensä diakoniajuhlien tehdä asiaa tunnetuksi ja 

saada uusia listakerääjiä tehtävään jo väsyneiden tilalle. Erityisesti toivottiin 

nuoria mukaan kerääjiksi.449 

 

Poikkeuksen teki kuitenkin Yhteisvastuukeräyksen 20. keräysvuosi. Sen juh-

listamiseksi Oulun hiippakunnan diakoniatoimikunta lähetti kylätoimikunnille 

kiertokirjeen, jossa muiden asioiden ohella oli ehdotuksia yhteisvastuujuhlien 

ohjelmasta ja juhlapaikoista, joina voisivat toimia koulut eri puolilla seura-

kuntaa. Ohjelmaksi ehdotettiin muun muassa puhetta, jossa kerrottaisiin Yh-

teisvastuukeräyksestä ja tämän lisäksi olisi soittoa, laulua, lasten ohjelmaa, 

hartauspuhe tai muuta sellaista. Tarjolla voisi olla myös kahvia ja virvokkeita. 

Asiaan kuuluisi myös kolehti, arpajaiset ja huutokauppa ja aivan omana tilai-

suutena jossain muussa yhteydessä voisi olla myös yhteisvastuulounas.450 

 

Juhlien lisäksi hiippakunnassa järjestettiin Yhteisvastuukeräykseen liittyviä 

neuvottelukokouksia, joihin diakoniatyöntekijöitä kutsuttiin, mutta joihin myös 

diakoniatoimikuntien ja kirkkoneuvostojen jäsenillä oli mahdollisuus osallistua. 

Vuosittaisen keräyksen valmisteluihin kuului myös, että Oulun, Iin ja Raahen 

rovastikuntien edustajat kokoontuivat yhteisvastuukokoukseen Ouluun, jossa 

keskustelun aiheina saattoivat olla kysymykset keräyksen tarpeellisuudesta ja 

                                                 
                      448 Nämä ovat esimerkkejä, mihin kaikkeen avustuksia voitiin pyytää. Tiedot seurakuntien         

                      diakoniatoimikunnan pöytäkirjoista.    

                      449 OMA OTRA CCb:6 Diak. toimik. kok. pk 2.10 1961. Diakoniakertomus vuodelta 1960.    

                      Yhteisvastuujuhlia oli pidetty Oulussa ja Oulunsalossa. 

                      450 TyKA Oulun hpk:n diak. toimik. kiertokirje no 1/1969.  
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sen toimeenpanosta toistuvasti vuodesta toiseen.451 Näitä kokouksia oli jär-

jestetty jo 1950-luvulla.  

 

Keräystavoista listakeräys piti edelleen pintansa, mutta niin sanottuja keräys-

laatikoita oli kerääjillä mahdollisuus myös käyttää.452  Uusien keräysmenetel-

mien käyttöönotto oli Oulussa vuoden 1967 yhteisvastuukokouksen eräänä 

keskustelun aiheena. Keräyslaatikoita oli lähetetty sinä vuonna suomalaisiin 

seurakuntiin 170 000 ja ruotsalaisiin 30 000 kappaletta.453  

 

Keräystoiminnan kehittäminen ja uhrautuvaisuuden kasvattaminen olivat esil-

lä myös Laajennetussa piispainkokouksessa. Asiaa pohtimaan oli asetettu 

toimikunta, jonka mietinnön kuulemisen jälkeisessä keskustelussa todettiin, 

että keinoja, joilla keräys voitaisiin ulottaa laajempiin piireihin oli vaikea löytää. 

Kuitenkin se olisi välttämätöntä, sillä samat ihmiset joutuivat aina uhrautu-

maan ja olivat jo väsyneitä moniin keräyksiin.454  

 

Verrattuna maamme muihin hiippakuntiin Oulun hiippakunta piti hallussaan 

keräystuloksen viimeistä sijaa, vaikka sen keräämä rahamäärä kasvoikin vuo-

sittain eniten. Hiippakunnan sisällä olevista rovastikunnista tuomiorovasti-

kunnan tilanne oli parempi, sillä se oli tilastossa kuudentena. Vastaavasti yk-

sittäisistä seurakunnista pieni Temmeksen seurakunta teki hiippakunnan seu-

rakunnista parhaan tuloksen. Sen keräystuotto vuonna 1969 oli 71 penniä 

henkilöä kohti. Oulu oli jaettu useammaksi seurakunnaksi jo muutamaa vuotta 

aiemmin ja näistä kaupunkiseurakunnista parhaimpaan tulokseen pääsi tuo-

miokirkkoseurakunta, joka oli sijalla 23 ja sen keräystuotto 39 penniä henkilöä 

kohti. Muuttoliike maalta kaupunkiin oli alkanut jo 1960-luvulla ja vähentänyt 

kylien asukkaita ja heikentänyt keräystulosta maaseutuseurakunnissa. Ro-

vastikunnan kokonaistulokseen sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta, ei vielä 

vuoden 1971 keräyksessäkään.455     

 
                                                 
                      451 OMA OTRA CCb:6 Oulun, Iin ja Raahen rovastik. yhteinen yhteisvast. kok. pk 20.1.1961.   

                      452 UKA IV C.A Diak. toimik. kok. pk 25.1.1968. 

                      453 OMA OTRA Ccb:1 Yhteisvast. kok. pk 9.2.1967. 

                     454 Lppk pk 1968.     

                     455 TyKA Oulun hpk:n diak. toimik. kiertokirje no 1/1969.  
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2.  Tavara- ja rahalahjoitukset  

 

Vapaaehtoisella toiminnalla saaduilla tuloilla, pyrittiin auttamaan avuntar-

peessa olevia. Näiden tulojen hankintakeinoina olivat ompelu- ja työseurat, 

kolehtien keräys sekä keräykset ja myyjäiset.  Oulun tuomiorovastikunnassa 

1960-luvun puolivälissä tällä tavoin hankittuja varoja käytettiin auttamiseen 19 

penniä kutakin rovastikunnan asukasta kohden.456  

   

Tavaralahjoituksia annettiin monenlaisiin tarkoituksiin, joko todelliseen tar-

peeseen, olemaan saajalleen hyödyksi tai tuottamaan iloa. Muhoksen seura-

kunnassa saatettiin viedä traktorikuorma halkoja niitä tarvitseville seurakun-

nan halkovarastosta tai lahjoittaa rippipuvut kahdelle rippikoululaiselle sekä 

ostaa lahjat kehitysvammaisten pikkujouluun.457 Sokeainkelloja olivat hank-

kineet Lumijoen, Hailuodon, Limingan ja Tyrnävän seurakunnat sekä Karja-

silta ja Tuira lahjoittaneet invaliidikengät, ja nämä molemmat seurakunnat 

pitäneet myös lasten päiväkerhoa äitien auttamiseksi. Kempele oli avustanut 

vammaisen lapsen pyörätuolin hankinnassa ja Temmeksen seurakunnassa 

autettu eräitä perheitä saamaan polttopuita458 Rovastikunnan seurakuntien 

ompeluseurat olivat myös jakaneet valmistamiaan töitä suoraan köyhiin 

koteihin.459 Utajärvellä oli lahjoitettu näkövammaiselle kello, vanhukselle 

radio460 tai viety tuliaispaketteja laitoksiin, kuten Heikinharjun sairaalassa tai 

Päivärinteen parantolassa oleville oman seurakunnan jäsenille.461 Oulujoella 

kadosta kärsineille varattomille perheille oli kerätty siemenviljaa ja peru-

noita.462 Oulunsalossa oli toimitettu joulupaketit vanhainkodin asukkaille sekä 

niille oman seurakunnan jäsenille, jotka olivat hoidettavana Tahkokankaan 

kehitysvammaislaitoksessa ja Heikinharjun sairaalassa sekä Päivärinteen pa-

rantolassa.463  

                                                 
                     456 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1965. Diakoniakertomus vuodelta 1964.  

                      457 MKA C.a.1 Diak. toimik. kok. pk 9.11.1964 ja 30.9.1961 sekä 30.11.1970. 

                      458 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. 

                      459 Tästä on mainintoja rovastikunnan diakoniavuosikertomuksissa. 

                      460 UKA IV C.a Diak. toimik. kok. pk 20.12.1963 ja 20.11.1970. 

                      461 UKA IV C.a Tuliaispaketteja vietiin laitosvierailulle mennessä. Tämä on luettavissa 1960-luvun ja       

                      1970-luvun alun diakoniatoimikunnan kokousten pöytäkirjoista. 

                      462 OKA N I 1 Kertomus Oulujoen diakoniatyöstä vuodelta 1960. 

                      463 OuKA C n:1 Diak. toimik. kok. pk 16.12.1972 2 §. 
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Oulun tuomiokirkkoseurakunta lahjoitti runsaasti apuvälineitä kuten näkövam-

maisille kelloja, pistekirjoituskoneen, invalidipyörän, kirkkoon kuulolaitteita ja 

kuulokojeisiin paristoja. Jouluna lähetettiin laitoksissa oleville seurakuntalai-

sille paketteja kirjeen kera. Paketteja lähetettiin myös yksinäisille vanhuksille 

ja varattomille perheille enemmän kuin missään muussa seurakunnassa.464 

Limingassa lahjan tarkoituksena oli hyödyttää saajaa pitemmän aikaa ja siksi 

oli osallistuttu lehmän ostoon maksamalla sen loppuerä.465 Ensimmäisen ker-

ran Limingassa diakoniatoimikunta oli ostanut lehmän 1940-luvun lopulla. 

Tuolloin lehmäkaupat toimikunnan puolesta oli tehnyt rovasti Borg.466 

 

Vuoden 1960 rovastikunnan diakoniavuosikertomuksessa mainitaan, miten 

diakoniatyöhön osoitetut käyttövarat ovat suuresti vaihdelleet rovastikunnan 

alueella riippuen tukielimen toimeliaisuudesta. Tukielimellä tarkoitettiin kaiketi 

seurakunnan hallintoelimiä sekä diakonia- ja kylätoimikuntia. Oulun tuomio-

kirkkoseurakunnalla oli enemmän mahdollisuuksia diakoniatoiminnassa kuin 

pienillä maaseutuseurakunnilla. Varsinkin kun sen jokaiselle sisarelle oli 

talousarviossa varattu käyttövaroja 100 000 mk. Tämän lisäksi oli käytössä 

vielä diakoniapiirien kolehdeista ja Yhteisvastuukeräyksestä saadut tulot. 

Vastaavasti Utajärven sisarella oli käyttövaroja 416 000 markkaa, Tyrnävän 

sisarella ei yhtään ja muilla siltä väliltä.467 

 
Lahjoituksia saatiin ottaa vastaan myös kotiseurakunnan ulkopuolelta, sillä 

ennen joulua Kirkon hankintakeskuksesta ja Kotimaa-lehdestä tiedusteltiin 

kirjeellä millaisia lahjapakettien tulisi olla. Lahjojen tultua seurakunnan diako-

niatoimi jakoi ne heille, jotka niitä eniten tarvitsivat.468 Kotimaa-lehti saattoi 

pyytää myös kymmenen vähävaraisen perheen nimet ja osoitteet joulupaketin 

lähettämistä mistä varten.469 Porvoosta lähetettiin myös vaatepaketti, mikä 

diakoniatoimikunnan kokouksessa todettiin kiitollisuudella.470   

                                                 
                      464 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1960.   

                      465 LiKA C a b:5 Diak. työvaliok. kok. pk 10.11.1964 3 §.                                                                                                                                                            

                      466 LiKA C a b:5 Diak. toimik. kok. pk 3.6.1949 1 §.  

                      467 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 2.10.1961 Diakoniakertomus vuodelta 1960. 

                      468 UKA IV C.a Diak. toimik. kok. pk 14.12.1967. 

                      469 UKA IV C.a Diak. toimik. kok. pk 9.11. 1968. 

                      470 UKA IV C.a Diak. toimik. kok. pk 14.12.1967. 
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Tavaralahjoituksista osa oli sellaisia, että niistä oli sekä hyötyä että iloa. Näitä 

olivat lehtien vuosikerrat, joita seurakuntien diakoniatoimikunnat tilasivat lah-

jaksi.471 Tällaiset lahjoitukset oli koettu tärkeäksi jo 1950-luvulla, jolloin Oulun 

tuomiokirkkoseurakunta oli talousarviossaan varannut määrärahan hengel-

lisen kirjallisuuden hankkimista varten. Näitä varoja käytettiin myös kirkollisten 

sanoma- ja aikakausilehtien tilaamiseen luettavaksi vanhainkotiin, sairaaloihin 

ja vielä muihin sopiviksi katsottuihin paikkoihin. Tämä tehtävä oli annettu dia-

koniatoimikunnan puheenjohtajan, asessori Sipilän huoleksi. Kirkollisten leh-

tien lisäksi samasta määrärahasta haluttiin vielä kustantaa raamatut keskus-

ammattikoulun asuntolan huoneisiin edellyttäen, että koulunjohto sen hyväk-

syy.472 

 

Tyrnävällä nuoret halusivat tuottaa iloa toisella tavoin. He nauhoittivat juma-

lanpalveluksia ja toimittivat äänitteet yksinäisille vanhuksille ja kroonisesti sai-

raille. Näin äänitteitä kuuntelemalla he saivat mahdollisuuden osallistua yh-

teiseen jumalanpalvelukseen.473 

 

 

3. Kerho- ja virkistystoiminta   

 

Vanhusten virkistys- ja kerhotoiminta 

 

Vanhusten virkistystoimintaan alettiin kiinnittämään huomiota jo 1940-luvun 

lopulla. Tässä työmuodossa edelläkävijöinä toimivat kaupunkiseurakunnat. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ensimmäisiä kokeiluja tähän suuntaan 

olivat olleet vanhusten lukuillat.474 Toinen oli kesävirkistystoiminta, jonka 

                                                 
                     471 Seurakunnat tilasivat Palvelun poluilta -lehteä diakonia- ja kylätoimikuntien jäsenille. Muhoksen 

                      seurakunta tilasi kaksi vuosikertaa Suomen sotilas -lehteä Oulun varuskuntaan sekä Sokeain opas-   

                      koirayhdistyksen toimittamaa Opaskoira -lehteä luettavaksi vanhainkodissa. Opaskoira -lehden 

                      tarkoitus lienee ollut tiedon jakaminen vähän tunnetusta asiasta ja sitä varten, että henkilökunta  

                      lukisi lehteä heille, jotka eivät itse siihen kykenisi. 

                      472 OKA P I 1:5 Kn kok. pk 12.11.1953. 

                      473 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta 

                      1960. 

                      474 OKA N:I:1 Kertomus Oulun tuomiokirkkoseurak. diak. työstä vuodelta 1949. 
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tärkeys nähtiin aluksi vain asutuskeskuksissa. Maaseudulla, missä elettiin 

lähellä luontoa, ei erityiseen kesävirkistykseen tunnettu niin tarvettakaan.  

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatoimikunnan kokouksissa tehdyistä 

päätöksistä eräänä tärkeimpänä pidettiin kesävirkistyskodin järjestämistä van-

huksille. Käytännössä toiminta tarkoitti sitä, että kesän tultua aina viikon ajan 

kerrallaan, koti tarjosi mahdollisuuden virkistykseen noin kymmenelle vanhuk-

selle. Kesäkotia pidettiin yllä kuukauden ajan ja tuona aikana kaikkiaan neljä-

kymmentä vanhusta sai tilaisuuden oleskella kodissa meren rannalla.475 

Vuosien kuluessa kesäkotitoimintaan osallistujien määrä kasvoi siinä määrin, 

että oli aiheellista järjestää vanhusväestölle muunkinlaista leiritoimintaa. Suo-

situista äitileireistä erotettiin omat mummoleirit, joita kesän aikana pidettiin 

kaikkiaan viisi leiriä. Miehiä varten oli luonnollisesti oma leiri, niin sanottu 

ukkoleiri kerran kesässä.476  

 

Kesätoiminnan lisäksi vanhusväestöllä oli mahdollisuus osallistua piireihin, 

jotka kokoontuivat säännöllisesti. Näille piireille annettiin nimiä joko kultaisen 

iän kerho tai mummokerho riippuen paikkakunnasta ja miten siellä vanhusten 

kokoontumisia haluttiin nimittääkin. Ohjelma niissä koostui laulamisesta, 

rukouksesta, Jumalan sanan luvusta, puheesta, kahvitarjoilusta ja vapaasta 

seurustelusta.477 

 

Oulun tuomiorovastikunnassa vanhuksille suunnattua yhteistä toimintaa lei-

rien lisäksi oli olleet vain lähes jokaisessa seurakunnassa vietetyt kirkkopyhät 

ja kerran viikossa tuomiokirkkoseurakunnassa kokoontunut vanhusten ompe-

luseura, jossa mukana saattoi olla myös vähävaraisia äitejä.478  Tutkimusajan 

ensimmäisen vuosikymmenen lopulla alkaneista vanhusten lukuilloista ei sen 

sijaan enää 1950-luvun lopulta löydy mainintaa.       

                                                 
                      475 OKA N:I:1 Kertomus Oulun tuomiokirkkoseurak. diak. työstä vuodelta 1949. 

                      476 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1960.   

                      477 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1960. 

                      478 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 7.10.1957.Diakoniakertomus vuodelta            

                      1956. 
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Varsinaisia vanhusten kerhoja ryhdyttiin perustamaan vasta 1950-luvun puo-

livälin jälkeen. Ensimmäisinä niistä toimintansa aloitti Oulun ja Lumijoen ker-

hot.479 Seuraavana vuonna aloituksesta Lumijoen kerho ei enää toiminut, 

mutta sen sijaan kerho oli aloitettu Oulujoella.480 Muualla maaseutuseurakun-

nissa tätä toimintaa ei vielä tunnettu, mutta pian tilanne muuttui kun jo vuoden 

päästä vanhusten kerhon järjestäjiin tulivat mukaan Oulun ja Oulujoen lisäksi 

Hailuodon ja Tyrnävän seurakunnat.481 Muhoksellakin pyrittiin vanhusten ker-

ho aloittamaan kirkonkylässä.482 Lumijoen ja Hailuodon kerhotoiminnan aloit-

taminen oli merkille pantavaa, koska niissä kummassakaan ei ollut palkattua 

diakoniatyöntekijää, jonka työhön kerhon johtaminen olisi kuulunut. Molem-

missa seurakunnissa toimi kyllä diakoniatoimikunta, joka muulloinkin yhdessä 

papin kanssa hoiti diakoniatyön piiriin kuuluvia tehtäviä, mutta papiston osuut-

ta diakoniatyössä ei seurakunnista lähetetyissä diakoniakertomuksissa oltu 

käsitelty.483 

 

Rovasti J. Reinilä piti diakoniatoimikuntien merkitystä tärkeänä ryhmätyön on-

nistumiselle. Siitä osoituksena oli hänen käyttämänsä puheenvuoro vuonna 

1960 pidetyssä rovastikunnan diakoniavuosikokouksessa, missä hän vuosi-

kertomuksen kuulemisen jälkeen käydyn keskustelun aikana toi esille näke-

myksensä, miten välttämätöntä olisi saada vireyttä diakoniatoimikuntien toi-

mintaan.484 

 

Vanhusten kerhot pysyivät pitkään lähinnä Oulun seurakuntien toimintamuo-

tona. Vasta tutkimusajan viimeisenä vuotena 1972, käynnistyivät kerhot niis-

säkin maaseutuseurakunnissa, joissa kerho ei ollut toiminut eikä vielä silloin-

kaan kaikissa. Toiminnassa olivat nyt Lumijoen, Tyrnävän ja Utajärven kerhot 

sekä myös Muhoksen ja Oulunsalon kerhot, joissa molemmissa oli kaksi van-

                                                 
                     479 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 7.10.1957. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1956. 

                     480 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 30.8.1959. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1958. 

                     481 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 6.10.1960. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1959. 

                     482 MKA C.a:1 Diak. toimik. kok. pk 13.9.1957.  

                     483 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 11.9.1955. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1954. 

                     484 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 6.10.1960. 
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husten kerhoa. Temmeksellä kerho ei ollut toiminut ja Kempeleen, Limingan 

ja Hailuodon tiedot puuttuivat.485 Oulujokea ei tutkimuksen tässä vaiheessa 

enää tilastoitu maaseutuseurakuntana, sillä kirkkoneuvoston käsiteltävänä oli 

nyt Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja Oulujoen muodostaman alueen jaka-

minen neljäksi kaupunkiseurakunnaksi. Äänestettäessä jakotoimikunnan eh-

dotuksesta äänet jakautuivat 14 – 2 jakamisen puolesta.486  

 

Kesä- ja kerhotoiminnan lisäksi suosituiksi tulivat myös kirkkoretket, joita van-

husten kerhojen jäsenet tekivät pappien johdolla naapuriseurakuntiin ja eri-

tyisesti kesäisin kauemmaksikin. Aina ei lähdetty itse retkelle, vaan otettiin 

vieraita vastaan muista seurakunnista.487 Etelä-Suomen seurakunnissa oli 

saatu hyviä kokemuksia tervehdyskäynneistä, joita pappi tai diakonissa teki-

vät vanhusten koteihin heidän syntymäpäivänään. Helsingin diakonissalai-

toksella pidetyn kertauskurssin aikana kurssille osallistuneet seurakuntasisa-

ret kuulivat näistä kokemuksista. Kurssilta palattuaan Oulaisten diakonissa 

Maria Törmilehto halusi kokeilla uutta toimintamuotoa työseurakunnassaan. 

Vähitellen syntymäpäiväkäynnit alkoivat yleistyä muuallakin Kalajoen rovasti-

kunnassa ja seurakuntien hallintoelimet myöntää määrärahoja toimintaa var-

ten.488   

 

Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnista merkkejä tällaisesta toiminnasta 

löytyy Muhoksen ja Temmeksen seurakunnista. Muhoksella ensimmäinen 

merkintä on 1960-luvun alussa diakoniatoimikunnan joulukuun kokouksen 

pöytäkirjassa, jossa mainitaan annetun avustuksia syntymäpäiviä varten. Mut-

ta varsinaisista syntymäpäiväkäynneistä on kirjaus vasta vuodelta 1972. Siinä 

todetaan vietävä vanhuksille syntymäpäivätervehdyksenä virsikirja tai har-

tauskirja, joka olisi joko norjalaisen H. E. Wislöffin Turvassa kaikesta huoli-

matta tai Olle Nystedtin Ilta joutuu.489 Temmeksen seurakunnassa kirkko-

                                                 
                     485 TyKA Oulun tuomiork. diak. tilastoja vuosilta 1971-1975; Wigren 1987, 126. Aiemmin perustettu      

                     Hailuodon vanhusten kerho oli ilmeisesti lopettanut toimintansa, sillä teoksessa olevassa kirjoitelmassa  

                     Eeva Holmi, Hailuodon  kirkkoherran puoliso, kertoo käynnistäneensä vuoden 1967 alussa vanhusten    

                     kerhon ( päiväpiirin ), joka kokoontui pappilassa aina siihen asti kun seurakuntatalo valmistui. 

                     486 OKA Oulun kn kok. pk 13.5.1965. 

                     487 Vahtola 1986, 276. 

                     488 Määttä 2004, 115, 116. 

                     489 MKA C.a:1 Diak. toimik. kok. pk 18.12.1961 1§ ja 29.11.1972 6 §.  
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neuvoston kokouksessa päätettiin tilata isoja virsikirjoja lahjaksi merkkivuosia 

täyttäville vanhuksille.490   

 

Kehitysvammaisten virkistys- ja kerhotoiminta 

 

Tutkimusajankohtaan sisältyvästä kehitysvammaisten virkistystoiminasta löy-

tyy vielä varsin vähän tietoja. Kyseisen ajan alkuvuosina kehitysvammaista 

lastaan hoitava perheen äiti tuli valituksi äitileirille lähtijäksi, mutta lapselle it-

selleen ei tätä virkistystä vielä järjestetty. Toisin oli niin sanottujen aistivial-

listen kohdalla, mitä yhteisnimeä kuulo- ja näkövammaisista ihmisistä käytet-

tiin. Oulun seurakunnassa toimi diakoniatyöntekijä yksinomaan heitä ja invali-

deja varten. Kuulovammaisille henkilöille pidettiin omia diakonissan johtamia 

raamattupiirejä ja näkövammaisilla oli mahdollisuus kokoontua omaan ompe-

luseuraan. Nämä molemmat toimintamuodot olivat avoinna myös maaseutu-

seurakunnista tuleville osallistujille.491  

 

Vasta 1960-luvulle tultaessa kehitysvammaisiin alettiin kiinnittämään uuden-

laista huomiota. Vuden 1960 Oulun tuomiorovastikunnan diakoniakertomuk-

sessa todetaan vajaamielisten lasten asian koskettaneen diakoniaa läheltä. 

Tämän vuoksi toimi Oulun Heinäpään kaupunginosassa Lähimmäisen kerho, 

joka saattoi olla jo myöhemmin perustettavien kehitysvammaisten kerhojen 

alkuna.492  

 

Seurakuntien omia kehitysvammaisten leirejä yhdessä kunnan kanssa ei vielä 

järjestetty, mutta niillä oli mahdollisuus lähettää kehitysvammaisiaan hiippa-

kunnan diakoniatoimikunnan järjestämille leireille muualle. Näin oli toiminut 

Utajärven diakoniatoimikunta ja lähettänyt neljä kehitysvammaista leirille Rau-

daskylään kesällä 1969.493 Kesän leireistä hiippakunnan diakoniatoimikunta 

tiedotti seurakuntia kirjeellä. Muhoksella hiippakunnan diakoniatoimikunnan 

                                                 
                     490 TKA II C 8 Kn kok. pk 11.9.1967. 

                     491 OKA N:I:1 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniakertomus vuodelta 1956; Seurakuntasisaren    

                     toimintakertomus vuodelta 1956.  

                     492 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1960. 

                     493 UKA IV C.a Diak.toimik. kok. pk 16.5.1969. 
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kirje luettiin diakoniatoimikunnan kokouksessa. Kirjeen pohjalta käydyn kes-

kustelun jälkeen päätökseksi tuli, että leireille haluvien tuli ilmoittautua dia-

konissalle ja neuvotella leirikustannuksista diakoniatoimikunnan puheenjoh-

tajan ja Eeva Pesola -nimisen henkilön kanssa.494  

 

Tutkimusajan toiseksi viimeisen vuoden 1971 tilastostakaan ei vielä löydy 

mainintaa varsinaisista kehitysvammaisten kerhoista. Nähtävänä on kyllä 

sarake ”muita kohderyhmän piirejä”, mutta millaisia piirejä ilmauksella tarkoi-

tettiin sitä ei tarkemmin selitetä. Kysymyksessä saattaisi olla jo seurakun-

nissa toimivista pienpiireistä kuten esimerkiksi rukous- tai raamattupiireistä. 

Sen sijaan Oulun seurakunnissa oli toimessa diakoniajohtajan ( diakoni ) 

lisäksi kolmetoista diakoniatyöntekijää. Heistä kolmella oli erityistehtäviä 

sokeiden, kuurojen ja kehitysvammaisten parissa.495   

 

Kehitysvammaisille kerhotoimintaa saattoi järjestää muutkin tahot kuin seura-

kunnat. Siitä viitteitä antaa Muhoksella diakoniatoimikunnan kokouksessa 

tehty päätös luovuttaa tilat seurakuntatalolta alkavaa kehitysvammaisten päi-

väkerhoa varten, joka järjestettäisiin paikallisen kansalaisopiston, Oulujoki 

Opiston puitteissa. Päiväkerhon toiminnassa seurakuntaa ei mainita tilojen 

käyttöä lukuunottamatta millään tavalla.496     

 

Kesäleirit mustalaisille alkamassa   

 

Mustalaiset olivat vielä 1890-luvun puolivälin tienoilla yhteisö, jonka jäsenistä 

vain harvoilla oli vakituinen asuinpaikka kaikkien muiden viettäessä kierte-

levää elämää. Ensimmäisen virallisen selvityksen mukaan, jonka senaatin 

asettama mustalaiskomitea suoritti, mustalaisten lukumääräksi koko Suomen 

alueella saatiin noin 2 000, josta suurin osa eli Viipurin, Vaasan ja Oulun 

lääneissä. Vähiten heitä oli Uudellamaalla ja Helsingissä.497 

                                                 
                     494 MKA C.a:1 Diak. toimik. kok. pk 14.5.1971. 

                     495 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 19.10.1972. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1971.   

                     496 MKA C.a:1 Diak. toimik. kok. pk 21.9.1972. 

                     497 Sarmela 1984, 31. Mustalaisia oli Viipurin läänissä n. 500, Vaasan läänissä n. 300, Oulun läänissä 

                     n. 235. Sen sijaan Uudellamaalla heitä oli vain 71 ja Helsingissä 3 henkeä.   
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Mustalaiset kiertelivät perhekunnittain alueilla, joissa he yleensä olivat tot-

tuneet kulkemaan. Kiertäessään he yöpyivät talonpoikaistalojen tuvissa tai 

saunoissa. Tuohon aikaan sivukylissä oli yleistä, että kulkijat yöpyivät taloissa 

maaten penkillä tai lattialla, sillä kaikissa paikoissa ei ovia pidetty lukittuna 

edes öisin. Toimeentulonsa mustalaismiehet hankkivat hevosilla. He kulkivat 

markkinoilta markkinoille ostaen, vaihtaen tai myyden hevosia. Jotkut mie-

histä tunsivat kansanomaisia lääkitsemistapoja ja saattoivat näin parantaa 

hevosten sairauksia. Naiset puolestaan myivät tekemiään käsitöitä ja pova-

sivat kädestä tai korteista pientä maksua vastaan.498 

  

Uusi selvitys mustalaisista tehtiin vuonna 1954, juuri ennen Suomen yhteis-

kuntarakenteen muutosta ja jolloin heidän määräkseen saatiin koko maan 

alueella noin 3 600 henkeä. Yhä useampi mustalaisväestöön kuuluva oli siir-

tynyt Etelä-Suomen keskuksiin ja vain neljäsosa heistä asui enää Pohjan-

maalla. Heidän ammattinsakin olivat muuttumassa, sillä vain 15 % oli enää 

hevoskauppiaita ja kolmasosa käsityöläisiä. Maa- ja metsätyön parissa seka-

työntekijöinä mustalaisista työskenteli noin 20 %.499 

 

Tutkimusajan lopulle tultaessa, vuonna 1970 tehdyn virallisen tilaston mu-

kaan, Suomessa oli 5 097 mustalaista, joista noin puolet asui Etelä-Suomen 

keskuksissa ja erityisesti Helsingin seudulla. He hankkivat elinkeinonsa teol-

lisuuden parissa, rakennuksilla, harjoittivat kauppaa tai saivat toimeentulonsa 

maataloudesta ja liikenne- ja palveluelinkeinojen parissa. Ammattia vailla ja 

säännöllistä toimeentuloa heistä oli noin 15%.500 

 

Mustalaislähetys ry, joka perustettiin vuonna 1905, toimi mustalaisten pelas-

tamiseksi hengellisestä ja taloudellisesta rappiotilasta. Toiminnalle leimaa an-

tavaa oli pyrkiä muuttamaan heidän elämäntapansa valtaväestön kaltaiseksi. 

Mustalaisilta itseltään ei kysytty minkälaista apua he olisivat kaivanneet. Aluk-

si järjestön toiminta oli pienimuotoista ja lakkasi sotien ajaksi kokonaan, mutta 

                                                 
                     498 Sarmela 1984, 31. 

                     499 Sarmela 1984, 31. 

                     500 Sarmela 1984, 32. 
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vuonna 1945 Mustalaislähetyksen toiminta alkoi uusin voimin ja seuraavana 

vuosikymmenenä siitä tuli johtava mustalaisasiantuntija Suomessa.501 

 

Mustalaislähetyksen jäsenistö koostui 1940-luvulla useista kirkollisista suun-

tauksista, joista vahvimmin olivat edustettuna vapaakirkolliset ja Pelastus-

armeija. Oskari Jalkio, joka oli Mustalaislähetyksen perustaja ja johtaja kai-

pasi järjestön toiminalle vakaampaa perustaa, jonka uskoi löytyvän evan-

kelis-luterilaisen kirkon yhteydestä. Jalkion mielestä liian monien uskonnol-

listen taustojen kirjo hajaannutti toimintaa. Tästä alkoi lähestymispyrkimys 

evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Vuonna 1947 järjestön toimintaan liittyi 

kaksi luterilaisen kirkon pappia, Heimer Virkkunen ja Kaarlo Kuosmanen. 

Virkkusesta tuli järjestön johtokunnan puheenjohtaja ja Kaarlo Kuosmasesta 

sihteeri. Virkkusen johdolla Mustalaislähetyksen toiminta suunnitelmallistui ja 

sitä alettiin organisoida paremmin.502 

  

Ensimmäisiä mustalaisille eli romaaneille kuten heitä oli myös alettu nimittä-

mään, tarkoitettuja leirejä ryhdyttiin järjestämään 1920-luvulla. Leirien taus-

talla oli kirkottamisperinne, jonka toteuttaminen alkoi irtolaislain ohjaamana. 

Tuolloin kiertäviä mustalaisia koottiin yhteen ja heille pidettiin rippikoulua. 

Näin heitä pyrittiin saamaan kirkon ja koko yhteiskunnan rekisteröityneiksi jä-

seniksi.503 

 

Tultaessa 1950-luvulle leirien järjestämisessä koitti uusi vaihe, kun monien eri 

kirkkokuntien seurakunnat alkoivat järjestää mustalaisille tarkoitettuja leirejä. 

Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyi leirien järjestäjiin 1960-luvun 

alussa, samanaikaisesti kuin muukin leiritoiminta käynnistyi kuten rippikoulu-

leirit. Tässä yhtenä syynä auttoi leirikeskusten valmistuminen. Alkuvuosina 

leirien järjestämisessä oli apuna Mustalaislähetys, uudelta nimeltään Romano 

Missio. Ensimmäinen järjestetty leiri oli perheleiri ja se pidettiin Jyväskylän 

rovastikunnan alueella.504   

                                                 
                     501 Hyötylä 2011. Mustalaislähetys kristillisenä sosiaalialan järjestönä 1945-1956. 

                     502 Hyötylä 2011. Mustalaislähetys kristillisenä sosiaalialan järjestönä 1945-1956. 

                     503 Romanit leirillä. Opas seurakunnille romanileirien järjestämiseen. 

                     504 Romanit leirillä. Opas seurakunnille romanileirien järjestämiseen. 



 
 

134 

Oulun  tuomiorovastikunnan  seurakunnista  mainintoja  mustalaisleireistä löy- 

tyy vain Oulun ja sen läheisyydessä sijaitsevan Temmeksen seurakunnan 

osalta. Muista seurakunnista kuten Kempeleestä, oli lähetetty yksi henkilö 

hiippakunnan diakoniatoimikunnan järjestämälle romaaniperheleirille kesällä 

1967.505 Temmeksen leiristä mainitaan Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan kuu-

luvan Heinäpään diakoniapiirin diakoniatoimikunnan kokouksen pöytäkirjassa. 

Tuolloin toimikunnan keskustelun aiheena oli Mustalaislähetys. Samassa yh-

teydessä oltiin yhtä mieltä siitä, että mustalaisia tulisi johdattaa seurakunnan 

yhteyteen. Keskustelun aikana tarkastaja Sirviö kertoi mustalaisleiristä, joka 

kesällä oli pidetty Temmeksellä ja kuinka siellä moni mustalainen oli käynyt 

rippikoulun.506 

 

Pari vuotta myöhemmin huhtikuussa samaisen piirin diakoniatoimikunnan ko-

kouksen käsiteltävänä oli hiippakunnan diakoniatoimikunnan lähettämä kirje, 

jonka asiana oli mustaleirit ja niiden rahoitus. Päätöksenä asiassa oli, että 

vasta sitten kun leiri oli pidetty ja todelliset kustannukset olisivat tiedossa 

voidaan puhua leirin rahoituksesta.507 

 

 

4. Talkootoiminta 

 

Kyläyhteisöjen elämässä naapurin auttaminen kuului luonnollisena osana elä-

mänmenoon. Kun naapuria autettiin, saatiin vastavuoroisesti itsekin apua. 

Naapuriapua tehokkaampi auttamisen muoto oli talkoot, joita kylillä järjes-

tettiin. Kun toimeentulon perustana oli maatalous ja tilat vähän koneellis-

tettuja, tarvittiin useampi auttava käsipari erityisesti syksyllä sadonkorjuun ai-

kana, jolloin viljanpuinnista ja perunannostosta selvittiin talkootyönä joko 

yhden tai useamman talokunnan kesken. 

 

Sota-aikana talkootyö ei ollut yksin maatalouden työapua miesten ollessa 

rintamalla eikä rajoittunut vain yleisiin tarpeisiin, vaan se oli myös avun anta-

                                                 
                      505 KKA D e:1 Diakoniakertomus vuodelta 1967. 

                      506 OKA C d a a:1 Heinäpään diak. toimik. kok. pk 23.2.1966. 

                      507 OKA C d a a:1 Heinäpään diak. toimik. kok. pk 8.4.1968. 
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mista yksityisille ihmisille tai perheille, jotka kamppailivat monenlaisten vai-

keuksien kanssa. Tästä Viljami Kalliokoski, halsualaisen maanviljelijän poika 

ja kansanedustaja kertoo muistelmissaan: 

 

 Talkootyö oli monipuolista. Toimitettiin polttopuita rintamamiesten  perheille,      

 kunnostettiin heidän asuntojaan ja kotieläinrakennuksiaan. Viljelijäperheitä,    

 joista miehet olivat poissa autettiin kylvötöissä ja sadonkorjuussa. Yleensä   

 pyrittiin tukemaan kaikkia, joita työllä voitiin auttaa.508   

 

Talkoot mukautuivat myös diakoniatyömuodoksi. Tutkimusajalta ensimmäiset 

merkinnät talkoista löytyvät seurakuntasisarten laatimista vuosikertomuksista 

1950-luvun alusta. Kertomuksista ei käy selville minkälaisten asioiden hyväksi 

talkoita pidettiin. Sisaret toteavat vain olleensa järjestämässä niitä. Seura-

kunnissa, joissa seurakuntasisarta ei vielä ollut talkoot kirjattiin seurakunta-

laisten vapaaehtoisena diakoniatyönä.509 Utajärven sisaren laatimassa 

vuosikertomuksessa kerrotaan talkoita järjestetyn varattomien auttamiseksi, 

mutta millaista apua annettiin se ei kertomuksesta käy esille.510 

 

Samoihin aikoihin tulivat kuvaan myös rakennustalkoot, joissa korjattiin yksin-

elävien tai ikääntyneiden ihmisten huonokuntoisia asumuksia tai rakennettiin 

ne kokonaan uudestaan. Yhteisvastuukeräys välillisesti edisti tätä toimintaa, 

sillä osa jokaisen seurakunnan keräystulosta meni hiippakunnan diakoniatyön 

tasausrahastoon nimensä mukaisesti tasattavaksi seurakuntien kesken.511 

Kirjaimellisesti tällaista jakoa ei suoritettu, vaan tästä rahastosta oli diako-

niatoimikunnilla mahdollisuus anoa tuomiokapitulilta avustusta, jos kyseessä 

oli enemmän varoja kysyvä hankinta kuin mitä seurakunnat diakoniarahas-

tostaan olisivat voineet antaa. Avustusanomukset muodostivatkin näkyvän 

osan tuomiokapitulin kokousten asialistalla. Tällaisia menoeriä olivat muun 

muassa rakennustarvikkeiden hankinnat, joita varten avustusta haettiin.512 

                                                 
                      508 Kalliokoski 1973, 113. 

                      509 OKA N:I:1 Kempeleen seurakunnan diakoniakertomus vuodelta 1952. 

                      510 OKA N:I:1 Utajärven seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1952. 

                      511 Malkavaara 2000, 145. 

                      512 UKA IV C.a Vuosien 1960-1972 välisenä aikana Utajärven diakoniatoimikunnan kokouksissa                                                            

                      päätettiin usein anoa tuomiokapitulilta rakennusavustuksia, mutta talkoista mainitaan vain harvoin. 



 
 

136 

Ensimmäiset rakennustalkoot pidettiin Temmeksellä513 ja Oulunsalossa jopa 

kolmet samana vuonna.514 Samoihin aikoihin pidettyihin talkoihin kuului myös 

Limingan talkoot, jotka olivat osoitus oikeasta diakonisesta luonteesta, sillä 

niiden järjestämisessä ei pidetty väliä seurakunnan rajalla, vaan käytiin naa-

puriseurakunnan puolella Temmeksellä korjaamassa mökki.515 Samana vuon-

na Tyrnävällä ei korjattu vanhaa, vaan tehtiin talkoilla mökki kokonaan uu-

desta.516 

 

Oulun tuomiorovastikunnassa talkoita järjestettiin vaihtelevasti koko 1960-

luvun ajan. Tilastojen valossa niiden lukumäärä ei ollut suuri. Oma-aloitteista 

naapuriapua sen sijaan oli enemmän ja seurakunta oli jäänyt tässä ikään kuin 

sivustakatsojaksi. Vaikka rovastikunnassa oli vähän yli satatuhatta asukasta, 

siitä huolimatta kuusi seurakuntaa oli kokonaan vailla diakoniatyöntekijää. 

Yhteenvetona rovastikunnan vapaaehtoisesta toiminnasta oli, että se oli ollut 

vilkkainta Tuiran seurakunnassa. Yleisvaikutelmaksi kuitenkin koko rovasti-

kunnan alueelta jäi, ettei kylä- ja kaupunginosatoimikunnat olleet toimineet 

niin aktiivisesti kuin olisi ollut toivottavaa.517  

 

Oulussa ryhdyttiin pitämään talkoita vasta vuonna 1965. Kyseisen vuoden-

aikana siellä oli pidetty rakennustalkoita seitsemän kertaa.518 Oulun uusista 

kaupunkiseurakunnista Tuira oli osoittautunut kaikkein aktiivisimmaksi vapaa-

ehtoistoiminnassa kuten edellä on jo käynyt esille, mutta vähän myöhemmin 

se aloitti myös oman talkooperinteensä maalaamalla talon.519 

 

Rippikoululaisten diakoniapäivä, jolloin järjestettiin pieniä talkoita lähiseudulle 

ei sen sijaan ollut saanut vielä suosiota, vaikka niillä olisi ollut kasvatuksel-

                                                 
                      513 OKA N:I:1 Diakoniakertomus Temmeksen seurakunnasta ajalta 1952/1953. 

                      514 OKA N:I:1 Diakoniakertomus Oulunsalosta ajalta 1.1-31.12.1952. 

                      515 OKA N:I:1 Kertomus Limingan seurakunnan diakoniatyöstä 1.1-31.12.1952.   

                      516 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 30.8.1953. Diakoniakertomus vuodelta 

                      1952. 

                      517 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1967. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1966. 

                      518 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1966. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1965. 

                      519 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1967. Diakoniakertomus vuodelta  

                      1966. 
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listakin merkitystä. Ainoastaan Tyrnävän ja Lumijoen seurakunnissa tällainen 

päivä oli toteutettu520 ja Muhoksella, missä rippikoulunuoret olivat talkootyö-

nä siivonneet vanhusten asuntoja.521 

 

Talkootilanteessa 1960-luvun puolenvälin jälkeen tapahtui muutos aiempaan. 

Kertomusvuonna 1966 Oulussa pidettiin vain yhdet talkoot Tuiran seurakun-

nassa ja maaseutuseurakunnissakin yhteensä kolmet, joten jotain oli muuttu-

massa yhteiskunnassa tai sitten seurakuntalaisten asenteissa. Tästä SKSK:n 

apulaissihteeri pastori Kauko Vänttinen oli jo vähän aiemmin rovastikunnan 

diakoniavuosikokouksessa pitämässään esitelmässä Kristityn vastuusta tä-

män ajan maailmassa todennut, miten elämänasenteen pohjalta lähtee toi-

minta, itse aktiivisuus.522   

 

Tutkimusajan lopulla vuoden 1971 diakoniakertomuksessa todetaan talkootoi-

minnan vetävän ”viimeisiä henkosiaan”. Sillä kyseisenä vuonna talkoita oli 

järjestetty vain viidessä seurakunnassa yhteensä kymmenet ja nekin puoles-

sa tapauksessa olivat muita kuin rakennus- tai sadonkorjuutalkoita. Vielä 

vuonna 1969, Oulun tuomiorovastikunnassa oli talkoita järjestetty kaksikym-

mentäkaksi kertaa. Kehitys diakonian näkökulmasta katsottiin tuolloin olevan 

samansuuntainen kuin lakisääteisen sosiaalihuollonkin. Voitiin yhtyä totea-

mukseen, että lämmin, joustava ja nopeatoiminen talkoohenki oli häviämässä 

kokonaan.523 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                     520 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1965. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1964. 

                     521 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1967. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1966.  

                     522 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 28.9.1967. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1966. 

                     523 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 19.10.1972. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1971. 
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5. Sielunhoito ja sairaanhoito - perinteiset työmuodot  

 

Sielunhoito 

 

Vuoden 1969 Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirjan liitteenä on seura-

kunnan diakonianviran johtosääntö, jossa diakonian viranhaltijan tehtäväluet-

telon yhteyteen on kirjattu: ”Viranhaltija käyttää koulutuksensa ja kulloinkin 

vallitsevan tilanteen huomioon ottaen työmenetelmänään sielunhoitoa, sai-

raanhoitoa, yksilöhuoltoa, sosiaallista palvelua, ryhmätyötä.” 524 

 

Työmenetelmäluettelossa näkyy kaikki ne työalat, jotka voimakkaasti muut-

tuvassa yhteiskunnassa diakonissan työhön sisältyy. Erityisesti henkisen tuen 

eli sielunhoitodiakonian tarve on lisääntynyt.525 Jo vuosikymmen taaksepäin 

1950-luvulla yksilötyö oli painottunut sielunhoitoon. Diakonianviran johto-

säännön työmenetelmiä tarkastellessa on todettava, ettei tilanne ollut siitä 

muuttunut 1960-luvulle tultaessa, pikemminkin lisääntynyt entisestään. Kas-

vavat mielenterveysongelmat, yksinäisyys, perhe-elämän vaikeudet ja päih-

teiden käyttö olivat lisänneet niiden ihmisten määrää, jotka kaipasivat kuun-

telija, keskustelijaa, opastajaa ja rohkaisijaa.526  

  

Mitään yksittäisiä lukuja ei tilastoissa Oulun tuomiorovastikunnassa 1960-lu-

vulla tehdystä sielunhoitotyöstä ole nähtävissä ellei niitä käyntejä ole laskettu 

muiden kotikäyntien kanssa yhdessä. Sen sijaan diakonissan työtehtävien 

luonteesta eri yhteyksissä ja pappien puheissa sekä yleisesti seurakuntien 

diakoniatyön luonnehdinnasta on käynyt esille, että sairaiden ja yksinäisten 

luona on vierailtu, keskusteltu heidän kanssaan, luettu Raamattua ja laulettu 

virsiä tai hengellisiä lauluja. Tähän tehtävään diakonissalla on ollut mahdol-

lisuus pyytää avuksi myös maallikoita. Hengellistä hätää kärsivän sairaan luo 

hänen sen sijaan on ollut pyydettävä seurakunnan pappia keskustelemaan ja 

                                                 
                     524 Lppk pk 1969. 

                     525 Kansanaho & Hissa 1979, 164. 

                     526 Kansanaho & Hissa 1979, 164. 
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jakamaan ehtoollista, johon jo vuoden 1944 diakonissan ohjesäännössä oh-

jeistettiin. 527 

 

Sielunhoitotyö ei kohdistunut yksinomaan sairaisiin vaan myös vanhuksiin, 

yksinäisiin ja henkilöihin, jotka vammansa tai jonkin muun syyn vuoksi jou-

tuivat olemaan paljon yksin. Jo 1950-luvun puolivälissä rovastikunnan dia-

koniavuosikokouksessa, sosiaalitarkastaja Ilmari Hirvelä oli alustuksessaan 

tuonut esille sen, mikä merkitys lakisääteisen huollon rinnalla toimivalla seu-

rakuntadiakonialla oli erityisesti yksinäisten, unohdettujen ja vanhusten autta-

misessa sekä perhesiteiden vahvistamisessa. Esitelmän jälkeen käydyn kes-

kustelun aikana asessori Sipilä puheenvuorossaan oli todennut Hirvelän nä-

kemystä korostaen, että vaikka lakisääteisessä huollossa päästäisiin kuinka 

suuriin saavutuksiin tahansa, diakonia ei koskaan kävisi tarpeettomaksi, sillä 

se kohdistui koko ihmiseen.528 Tällä ilmauksellaan Sipilä halusi painottaa 

diakoniatyön erikoislaatuisuutta verrattuna lakisääteiseen sosiaalihuoltoon.  

 

Diakoniavuosikokouksessa Kempeleessä 1960-luvun alussa, korostettiin ky-

lätoimikuntien toiminnan kehittämistä siten, että ne muuttaisivat rakkauden-

palveluksen persoonallisen läheiseksi. Tässä mielessä se korostaisi vasta-

kohtaa persoonattomaan sosiaalihuoltoon.529 Näkemyksen taustalla lienee 

ollut vanhusten asema maaseudulla, sillä sodan jälkeisinä vuosina Suomen 

muuttuessa yhä enemmän teollisuusmaaksi, maa- ja metsätalouden osuus 

väestön toimeentulon antajana väheni ja työikäiset muuttivat maaseudulta 

kasvukeskuksiin teollisuuden pariin. Oulun tuomiorovastikunnassa muutto-

suunta oli Oulu tai Etelä-Suomen suuret kaupungit. Maaseutuseurakunnista 

Oulunsalo hyötyi sijainnistaan kaupungin läheisyydessä, sillä työssä käy-

minen ulkopaikkakunnalla oli sieltä helppoa.530 Muualla rovastikunnan maa-

seutuseurakunnissa tilanne oli toinen, sillä jos muu perhe muutti työn perässä 

toiselle paikkakunnalle vanhukset jäivät yksin sivukylille.  

                                                 
                     527 Tiedot koottu Oulun tuomiorovastikunnan diakoniavuosikokousten pöytäkirjoista. 

                     528 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 11.9.1955. Diakoniakertomus vuodelta 

                     1954. 

                     529 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta  

                     1960.    

                     530 Hiltunen 1987, 24. 
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Tilastotieto Muhoksen seurakunnasta aivan tutkimusajan lopulta osoittaa, 

miten kotikäyntejä oli tehty heinäkuun alusta vuoden loppuun mennessä 

yhteensä 414, joista eniten marraskuussa. Kun kotona hoidettuja sairaita oli 

156, eikä huoltokäynneistä ollut mitään mainintaa voi siitä päätellä sielun-

hoitodiakoniaan liittyviä käyntejä olleen runsaasti. Luonnon ollessa ankeim-

millaan yksinäisyyskin koettiin raskaammin. Silloin diakonissan käynnit olivat 

erityisen tervetulleita.531  

 

Sairaanhoito murroksessa 

 

Suomen Diakonissalaitosten Liitto perustettiin joulukuussa 1951. Liiton tehtä-

vänä nähtiin suhteiden hoitaminen valtiovaltaan ja kirkkoon, mutta myös kan-

sainvälisiä suhteita. Toisaalta oli haluttu selvyyttä siihen, missä laitosdiako-

nian asioita käsiteltiin. Arvioitaessa Liiton toimintaa viiden vuoden jälkeen 

nähtiin, että Liitto oli hoitanut laitosten yhteisiä asioita, kehittänyt työnteki-

jöiden työolosuhteita, ylläpitänyt kutsumustietoisuutta ja tahtonut olla omalta 

osaltaan kirkon diakonian rintamassa sekä vienyt Jumalan valtakuntaa kan-

san keskuuteen.532 

 

Kansainvälisistä suhteista pohjoismaiset yhteydet muodostuivat Liiton tär-

keimmiksi tehtäviksi. Tästä merkkinä oli erilaiset kokoukset. Yhteyttä pidettiin 

myös Saksaan kaiserswerthiläiseen diakoniaan ja diakonian maailmanjär-

jestöön. Pohjoismaisia kokouksia pidettiin vuorovuosin kussakin Pohjois-

maassa ja niissä oli paljon osallistujia myös Suomesta. Kansainvälisten ko-

kousten lisäksi järjestettiin myös kotimaisia sisarkokouksia. Liitto työskenteli 

laitosten toiminnan taloudellisten edellytysten turvaamiseksi. Laitosten toimin-

taa varten pyydettiin avustusta kirkkohallitukselta ja seurakunnilta. Seura-

kuntien toivottiin varaavan määrärahan Diakonissalaitosten Liittoa varten, 

mutta vain harva seurakunta sen teki. Kirkkohallitus myönsi diakonissa-

laitoksille kirkkokolehdin, jonka tulot jaettiin laitosten kesken.533 

  

                                                 
                     531 MKA IV:1 D.b Diakonian viranhaltijan toimintakertomus 1.7-31.12.1972. 

                     532 Vappula 2002, 22, 23. 

                     533 Vappula 2002, 23, 24, 28. 
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Sairaanhoitajakoulutusta varten pyrittiin saamaan valtionapua jo 1950-luvulla. 

Mutta vasta vuonna 1961 valtionapu viimein saatiin kuitenkin vain neljännes 

siitä, mitä oli anottu. Seurakuntasisarten eläkekysymys  ja  sisarten  palkkaus- 

asiat olivat myös Diakonissalaitosten Liiton toiminnan piiriin kuuluvia. Kirkol-

liskokous teki vuonna 1958 päätöksen seurakuntasisarten oikeudesta kirkon 

eläkkeeseen. Seuraavana vuonna heinäkuun alusta tulivat voimaan myös 

seurakuntasisarten lakiin perustuvat palkat ja laitoksen palveluksessa oleville 

sisarille oli diakonissalaitosten suunniteltava eläkesääntö. Vanha sisarko-

tijärjestelmä oli olennaisilta kohdin hajonnut, joten  laitosdiakonian ja Diako-

nissalaitosten Liiton oli nyt sopeuduttava uuteen aikaan.534   

 

Tultaessa 1960-luvulle monet diakoniatyömuodot olivat jo vakiintuneet ja 

uutena ryhmätyö alkanut kasvattaa suosiotaan seurakuntien diakoniatyössä. 

Tämä kehitys oli nähtävissä rovastikunnassa niin kaupunki- kuin maaseu-

tuseurakunnissakin. Niissäkin seurakunnissa, missä taloudellisista syistä ei 

diakoniatyöntekijää oltu voitu palkata, mutta joilla kuitenkin oli diakoniatoi-

mikunta, joka pyrki pitämään toimintaa yllä. 

 

Vielä tutkimusajan lopulla diakontyöntekijä puuttui Temmeksen, Lumijoen, 

Hailuodon ja Oulunsalon seurakunnista.535 Temmeksellä oli 1960-luvun lopul-

la kahden vuoden ajan toiminut kunnan kanssa yhteinen kätilö-diakonissa, 

mutta hänen irtisanouduttuaan diakoniatyöntekijää seurakunnassa ei enää 

ollut.536 Kempeleen seurakunnassa oli pitkään oltu vailla työntekijää, mutta 

joulukuussa 1966 tilanne muuttui, kun kirkkoneuvosto valitsi diakonissan,537 

joka oli toimessa elokuun puoleen väliin 1969.538 Uusi diakonissa valittiin hei-

näkuussa samana vuonna, mutta kun hänkin irtisanoutui vain kaksi vuotta 

työssä oltuaan, diakonissan virka pyrittiin muuttamaan diakonin viraksi. Siihen 

                                                 
                     534 Vappula 2002, 28, 29. 

                     535 OMA OTRA Ccb:1 Oulun tuomiork. diakoniakertomus vuodelta 1972. Vuosikertomuksen tiedot  

                     saatu tuomiokapitulille lähetetyistä A 6-tilastolomakkeista.  

                     536 TKA II C 8 Kkovalt. kok. pk 26.11.1967 10 § ja Kn kok. pk 15.7.1970 2 §. 

                     537 KKA Ca:3 Kn kok. pk 22.12.1966. 

                     538 KKA Ca:3 Kn kok. pk 2.5.1969. 
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muutokseen ei kuitenkaan kirkkovaltuusto suostunut ja edessä oli jälleen uu-

den diakonissan valinta.539  

 

Vielä 1960-luvulla diakoniatyö oli painottunut sairaanhoitoon. Tämä oli luet-

tavissa vuosikertomuksissa, joita diakonissat olivat laatineet ja joissa hoidet-

tujen sairaiden lukumäärien lisäksi on kirjattu millaiseen työhön diakoniatyö 

painottui. Oulussa työn tehokkuutta oli pyritty lisäämään jakamalla kaupunki 

diakoniapiireihin, joissa kussakin työskenteli diakonissa. Tätä piirijakoa vah-

vistettiin vielä sillä, että työtekijän oli asuttava piirinsä alueella.540 Maaseu-

tuseurakunnissa näitä piirejä vastasivat kylien kansakoulupiirit, joissa toimi 

kylätoimikunta.     

 

Terveydenhoitajia seurakuntien alueella oli yksi tai useampia ja heidän 

asemapaikkansa joissakin seurakunnissa oli sijoitettu vielä pitäjän eri kulmille, 

mutta helpotusta diakonissan työhön järjestely ei kuitenkaan tuonut. Työtä oli 

niin paljon, että sitä riitti niin diakonissoille kuin kunnallisille terveydenhoi-

tajillekin. Jonkinlaista työtehtävien jakoa oli kyllä tehty, kuten on jo tullut esille, 

mutta siitä huolimatta tarkkaa rajaa ei tehtäville voitu vetää.541 Asia oli esillä 

myös rovastikunnan diakoniavuosikokouksessa, missä seurakuntasisarten 

toiminnasta lasten sairaanhoidon osalta todettiin, että vaikka se kuuluukin 

terveydenhoitajille, ovat he monissa tapauksissa joutuneet sitäkin tekemään 

muun muassa omalla vastaanotollaan.542 

 

Toisin ajoin maaseutuseurakuntia vaivasi lääkäripula ja se toi oman lisänsä 

diakonissan työpaineisiin. Varsinkin kun sairaalahoitoa tarvitsevat oli saatava 

hoitoon, vaikka lääkäriä ei ollut antamassa lähetettä. Kotona kuolleet oli dia-

konissan laitettava arkkuun ja toimittava odottamattomissa tilanteissa kuten 

tapaturmissa, joita työmailla saattoi sattua tai jokin muu onnettomuus, jonka 

seurauksena uhri menehtyi. Utajärven diakonissan työvuosien aikana 1960-

luvulla sattui tapaturma metsätyössä seurakunnan sivukylällä. Autotien puut-

                                                 
                     539 KKA Ca:3 Kkovalt. kok. pk 18.5.1969. 

                     540 OKA Kn kok. pk 16.9.1964.  

                     541 Liisa Poutiaisen haastattelu 12.9.2019. 

                     542 OMA OTRA CCb:6 Oulun tuomiork. diak. vuosikok. pk 2.10.1961. 
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tuessa vainaja oli kuljetettava metsästä traktorikyydillä kirkonkylään, mutta 

ennen kuljetusta diakonissan oli hankittava siihen lupa Oulusta ja saatava 

lääkäri katsomaan kirkonkylään vainajaa.543    

 

Diakonissan työ sairaiden parissa ei ollut yksinomaan hoitamista, vaan siihen 

sisältyi myös aivohalvauspotilaiden kuntouttamista. Kotiutuva potilas sai sai-

raalasta lähtiessään ohjeet liikesarjasta, joka päivittäin olisi suoritettava useita 

kertoja. Kun diakonissa tuli toipilasta katsomaan, auttoi hän myös liikkeiden 

tekemisessä. Tehokkuutta kotikuntoutukseen antoi, jos joku omaisista osal-

listui tehtävään diakonissan poissa ollessa.544 

 

Vuosittaisia tilastoja tarkastellessa seurakuntasisarten hoitamista sairaista ei 

yleensä käy selville minkä ikäinen potilas oli ollut, vaan kuinka monta sairasta 

oli hoidettu kotona tai vastaanottokäyntien aikana sisaren luona. Tilasto Mu-

hoksen seurakunnasta tutkimusajan lopulta tekee kuitenkin poikkeuksen. 

Kirjaus on vain vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta, heinäkuun alusta joulu-

kuun loppuun, mikä aiheutui diakonian viranhaltijan vaihtumisesta. Siinä sai-

raat on jaoteltu ikäryhmittäin siten, että lapsipotilaita oli 3, aikuisia 50 ja 

vanhuksia 143. Heistä aikuiset sairastivat eniten marraskuussa ja vanhukset 

heinä- ja elokuussa kesän kuumimpina kuukausina.545   

 

Oulun hiippakunnan diakoniatoimikunta kokouksessaan 10.4.1958 oli hyväk-

synyt rovastikunnan diakoniakertomuksen laatimisohjeet ja taulukkomallit, jot-

ka joiltain osin poikkesivat edellisvuonna laadituista ohjeista. Diakoniaker-

tomuksen tarkoituksena oli antaa yleiskatsaus rovastikunnan seurakuntien 

diakoniatyöstä. Siksi diakoniakertomuksen tuli olla riittävän yleisluontoinen, 

jossa ei olisi kaikkia yksityiskohtia eikä liian paljon lukuja. 546 

 

Joulukuussa 1969 Laajennettu piispainkokous hyväksyi kirkon diakoniatoi-

mikunnan laatimat ehdotukset seurakunnan diakoniatyön ohjesäännön ja 

                                                 
                     543 Liisa Poutiaisen haastattelu 27.10.2014. 

                     544 Liisa Poutiaisen haastattelu 27.10 2014. 

                     545 MKA IV:1 D.b Diakonian viranhaltijan toimintakertomus 1.7-31.12.1972.    

                     546 OKA Hd:1 Diakoniakertomuksen laadintaohjeita vuodelta 1958.  
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seurakunnan diakonian viran johtosäännön uusiksi mallisäännöiksi. Nyt 

luovuttiin aikaisemmista työmuotojen ja työn kohteiden luettelemisesta ja 

tilalle tulivat yleisluonteiset esitykset.547  

 

Vuoden  1960  Oulun  tuomiorovastikunnan  diakoniavuosikertomuksessa  ei  

enää tilastoitu kotona hoidettuja sairaita erikseen vaan yhdessä huoltokäyn-

tien kanssa. Tässä tilastointitavassa noudatettiin vuonna 1958 annettuja oh-

jeita. Näin ollen tuomiorovastikunnan alueella kotikäyntejä tehtiin yhteensä 8 

324, joista Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 5 816, Oulujoella 300, Limin-

gassa 416, Temmeksellä 100, Tyrnävällä 910, Muhoksella 389 ja Utajärvellä 

393.  

 

Tilasto 11. Sairas- ja huoltokäynnit yhteensä vuonna 1960. 

 

 

  Seurakunta 

     

     Kotikäynnit  

      Oulu           5 816 

     Oulujoki   300 

     Liminka    416 

     Temmes              100 

     Tyrnävä   910 

     Muhos              389 

     Utajärvi              393 

    Yhteensä           8 324 

                  

Tiedot puuttuivat Oulunsalosta, Lumijoelta, Kempeleestä ja Hailuodosta. Ou-

lujoen ja Temmeksen lukuja luonnehditaan vain likiarvoiksi, koska molem-

missa seurakunnissa diakonissa oli ollut työssä vain osan vuotta. Tilastosta 

mainitaan myös, että vaikka työhön rovastikunnassa oli tullut yksi diakonissa 

lisää ja työmäärä kasvanut, olivat lukumäärät silti pienentyneet. Tähän syynä 

olivat olleet kaavakkeiden epäselvät sanonnat, jotka osaltaan johtivat vääriin 

                                                 
                     547 Lppk pk 1969; Rintaniemi 2002, 63. 
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kirjauksiin. Epätietoisuutta oli ollut myös siinä tuliko diakoniaoppilaiden työtä 

tilastoida vai ei.548 

 

Aivan tutkimusajan lopulta vuoden 1971 tilastosta, puuttuvat sairaanhoitoa 

koskevat merkinnät kokonaan.549 Samana vuonna kun tilastoa laadittiin Kan-

santerveyslaki astui voimaan, joten ilmeisesti ei pidetty enää mielekkäänä 

kirjata hoidettujen sairaiden lukumääriä. Vielä heinäkuun 4. päivänä vuonna 

1963 Suomen tasavallan presidentti oli vahvistanut Sairausvakuutuslain, 

jonka voimaan tulosta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta Kansaneläke-

laitoksen oikeudellisen toimiston päällikkö, lakit. lis. Jaakko Pajula tiedotti 

kirjeellä seurakuntia. Diakonissan asemaa julkisen terveydenhoidon piirissä 

Sairausvakuutuslaissa ei kiistetty550 niin kuin tehtiin Kansanterveyslaissa, 

jossa vain kunnat velvoitettiin huolehtimaan kansanterveystyöstä. Laissa 

sanotaan: ”Kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan kuin 

tässä laissa säädetään.551 

  

Kotisairaanhoito, josta diakonissat olivat aiemmin huolehtineet, siirtyi nyt 

kuntien vastuulle eivätkä seurakunnissa työskentelevät diakonissat saaneet 

enää harjoittaa työssään sairaanhoitajan tehtäviä. Kuitenkaan muutos ei ollut 

äkillinen. Tosin diakoniaviranhaltijain yksilökohtaista palvelua ei enää tilastoitu 

taulukoin. Kotikäyntien ja diakonissan vastaaotolla käyneiden määriä 

seurakunnilta ei edes kysytty. Joitain tietoja siitä huolimatta on ollut käytet-

tävissä. Niiden mukaan asiakaskontakteja vuonna 1975 oli koko rovastikun-

nassa yhteensä 27 430 kertaa, kun vielä 1973 määrä oli 34 708. Asiakas-

kontaktien väheneminen ei ollut pelkästään Kansanterveyslaista riippuvaa 

vaan siitä, ettei kaikissa seurakunnissa ollut koko vuoden ajan työssä 

diakonissaa. Sairaanhoidollista apua oli kyseisellä kertomuskaudella saanut 

15 012 henkilöä. Terveydenhoitolain tarkoittama yhteiskunnan suorittama 

koti- ja avosairaanhoito ei vielä ollut poistanut diakonissojen tekemää sai-

                                                 
                     548 Oulun tuomiork. diak.vuosikok. pk 2.10.1961. Diakoniakertomus vuodelta 1960. 

                     549 TyKA Oulun tuomiork. diakoniatilastoja seurakunnittain vuosilta 1971-1975. 

                     550 Sairausvakuutuslaki 1963; TyKA Kansaneläkelaitoksen oikeudellisen toimiston päällikkö, lakit. lis.       

                     Jaakko Pajulan kirje.  

                     551 Kansanterveyslaki 66/1972 5 § 2. luku Hallinto. 
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raanhoidon tarvetta. Mutta vähitellen diakonissojen työn painopiste siirtyi sai-

raanhoidosta muun hädän lievittämiseen.552 

 

Vaikka diakonissat joutuivat nyt luopumaan sairaanhoitodiakoniasta, ei luteri-

lainen kirkko muutoksesta huolimatta luopunut seurakuntadiakoniasta, vaan 

tehtävää oli edelleen vanhusten ja vammaisten sekä sosiaalisesti häiriin-

tyneiden parissa. Diakoniatyö alkoi entistä selvemmin toimia yhteiskunnassa 

niin sanotun kolmannen sektorin osana. Taloudellinen kriisi ja työttömyys 

toivat diakonialle yhä uusia työkohteita.553   

 

 

V  TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut tarkastella seurakunnallista diakonia-

työtä, jota tehtiin Oulun tuomiorovastikunnassa vuosien 1944-1972 aikana. 

Tutkimuksessa näkökulmana on ollut käytännön diakoniatyö, jonka tarkas-

telussa kysymykset ovat kohdistuneet diakonityön järjestäytymiseen, eri työ-

muotojen käyttöönottoon sekä ryhmämuotoiseen toimintaan. Lisäksi on selvi-

tetty diakoniatyön  rahoitusta, seurakuntien diakoniatyöntekijätilannetta sekä 

yhteistyötahoja ja niiden toimintaa seurakunnan diakoniatoimen kanssa. 

Huomiota on kiinnitetty myös siihen ilmeneekö diakoniatyössä piirteitä, joita 

voisi pitää omaleimaisina vain Oulun tuomiorovastikunnassa tehdylle diako-

niatyölle. Tutkimusaineisto on pääosin koostunut seurakuntien arkistoissa 

olevista hallintoelinten pöytäkirjoista ja diakonissojen toimintakertomuksista 

sekä maakunta-arkistossa säilytettävistä tuomiokapitulin kokousten ja rovasti-

kunnan diakoniavuosikokousten pöytäkirjoista sekä niiden yhteydessä ole-

vista seurakuntien diakonityöstä laadituista vuosikertomuksista. Lisäksi haas-

tattelut ovat antaneet suoran kosketuksen tutkimusaikaan. 

   

Tutkimusmenetelmänä on käytetty historiantutkimukselle ominaista tutkimus-

menetelmää, lähteiden kriittistä analyysiä. Tutkimuksessa pääluvut ovat ra-

                                                 
                     552 Oulun tuomiorovastikunnan diakoniavuosikertomus vuodelta 1975. Laatinut Jorma Kiviranta.  

                     553 Heikkilä & Heininen 2017, 187. 
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kentuneet kronologisesti ja alaluvuissa edetty diakoniatyön kausien mukaan.  

Jokainen työmuoto ja sen tarkastelu muodostavat tällaisen kauden. Johdan-

toluvun lisäksi tutkimus sisältää kolme päälukua, joista ensimmäisessä on 

selvitetty diakonatyön organisoimista kokonaiskirkon taholta annettujen ohjei-

den mukaisesti ja diakoniatoiminnan ylläpitämiseen liittyviä seikkoja. Toisessa 

pääluvussa on käsitelty uusien työmuotojen käyttöönottoa ja niiden vakiin-

tumista sekä kolmannessa pääluvussa diakoniatyön muuntumista kirkon sosi-

aalityöksi ja ryhmätyöksi. Työn painottuminen sairaanhoitoon ja huoltotyöhön 

on ollut ominaista koko tutkimusajan diakoniatyölle.    

 

Tutkimusajan alkupuolella Oulun tuomiorovastikunta käsitti kymmenen seura-

kuntaa, joista Oulu ainoana kaupunkiseurakuntana ja sen läheisyydessä 

sijaitsevat yhdeksän maaseutuseurakuntaa, jotka olivat Oulujoki, Liminka, 

Oulunsalo, Kempele, Lumijoki, Tyrnävä, Temmes, Muhos ja Utajärvi. Seu-

rakuntien lukumäärään tuli jonkin verran lisäystä, kun Hailuodon saariseu-

rakunta siirtyi Raahen rovastikunnasta Oulun tuomiorovastikuntaan vuoden 

1957 alussa. Tutkimusajan lopulla, vuonna 1966 Oulun seurakuntajako to-

teutettiin. Oulujoki oli tuolloin jo vuotta aiemmin liitetty Oulun tuomiokirkko-

seurakuntaan ja nyt koko tämä alue jaettiin neljäksi kaupunkiseurakunnaksi, 

jotka olivat Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulun Karjasillan seurakunta, 

Oulun Tuiran seurakunta ja Oulujoen seurakunta. 

 

Kirkkolaissa oli määritelty perusohjeet diakoniatyölle, mutta koska seurakun-

nat olivat diakoniatyön varsinaisia toimeenpanijoita, tarvittiin vielä yksityiskoh-

taisempia ohjeita seurakuntia varten. Näitä ohjeita antoi Laajennettu piispain-

kokous ja sen tultua lakkautetuksi tehtävä siirtyi piispainkokoukselle. Laa-

jennettu piispainkokous oli hyväksynyt piispainkokouksen asettaman toimi-

kunnan laatimat malliohjesääntöehdotukset seurakuntia varten jo kohta kirk-

kolain voimaan tulon jälkeen. Tuomiokapitulin tehtävänä oli saattaa nämä 

sääntöehdotukset seurakunnille tiedoksi. Malliohjesääntöjen tarkoituksena oli, 

että niitä apuna käyttäen seurakunnat voisivat laatia omat sääntönsä, jotka 

olisivat niiden oloihin sopivat. Ohjesääntöehdotusten mukaan kirkkoneuvosto-

jen oli valittava seurakuntaansa myös diakoniatoimikunta, jonka muodostivat 
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yksi seurakunnan papeista ja määräajaksi valitut jäsenet, joiden joukossa oli 

oltava myös naisia ja yhden jäsenistä kuuluttava kirkkoneuvostoon.  

  

Oulun tuomiokapitulin kirje saapui seurakuntiin heinäkuussa ja lähes välittö-

mästi niissä ryhdyttiin ohjesääntöjä laatimaan ja valitsemaan diakoniatoimi-

kunta. Useat seurakunnat saivat tehtävän toteutettua kuluvan syksyn aikana, 

osa jo elokuun loppuun mennessä. Nämä seurakunnat olivat hväksyneet 

ohjesääntönsä malliohjesääntöehdotuksen mukaisesti tuntematta tarvetta 

muuttaa sitä mitenkään. Jostain syystä diakoniatoimikunnan valinta saattoi 

viivästyä jopa vuosia. Näin kävi Oulujoen seurakunnassa, jossa annettu 

tehtävä saatiin täytettyä vasta vuonna 1947. Kuitenkin nekin seurakunnista, 

jotka diakoniatyöntekijää taloudellista syistä eivät voineet palkata eikä var-

sinainen diakoniatyö näin ollen päässyt alkuun, valitsivat diakoniatoimikun-

nan. Ainoastaan toimikunta puuttui vielä vuonna 1948 Temmeksen ja Kem-

peleen seurakunnista, mikä todettiin Oulun tuomiorovastikunnan diakonia-

vuosikokouksessa, mutta jo kahden vuoden kuluttua molemmilla seurakun-

nilla toimikunta oli jo perustettu. 

 

Vielä 1940-luvulla diakonissa oli palkattuna vain neljässä maaseutuseura-

kunnassa kuten Oulujoella, Tyrnävällä, Muhoksella ja Utajärvellä. Näistä 

seurakunnista Oulujoki, Muhos ja Utajärvi saivat diakonissan palkkaamiseen 

valtionapua. Tyrnävän diakonissan palkan maksoi seurakunta puoleksi ja 

toisen puolen kunta. Oulun seurakunnassa diakonissalaitoksen kaupunkilähe-

tyksessä toimi viisi diakonissaa  ja heidän lisäkseen työssä oli kaksi sisar-

oppilasta. Diakonissojen palkan maksoi seurakunta. Uusien diakoniajär-

jestelyjen myötä Oulun diakonissat tulivat nyt kirkkoneuvoston alaisuuteen, 

mistä oli neuvoteltava diakonissalaitoksen kanssa. Diakoniatoimikunnan Ou-

lun seurakunta oli valinnut jo helmikuussa kuukausia ennen kuin tuomio-

kapituli oli kiertokirjeensä seurakuntiin lähettänyt.   

 

Maaseutuseurakunnista viisi oli kokonaan vailla seurakunnallista diakonissaa. 

Nämä seurakunnat olivat Oulusalo, Liminka, Kempele, Temmes ja Lumijoki. 

Lukuunottamatta Lumijokea kaikissa muissa seurakunnissa oli sairaanhoita-
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jana diakonissan koulutuksen saanut henkilö. Kuitenkin koulutuksesta huoli-

matta he olivat kunnallisia työntekijöitä.    

  

Tutkimusajan alkuaikoina diakoniatyötä seurakunnissa pyrittiin rahoittamaan 

vapaaehtoisilla varoilla muun muassa kolehdeilla, joita kannettiin useita kerto-

ja vuodessa. Kolehdeista tuottoisimmat olivat suurina juhlapyhinä kootut ko-

lehdit. Noina pyhinä kirkossa oli paljon väkeä ja kolehtitulot sen mukaiset, 

kuten Muhoksella molempina joulupäivinä kannetut kolehdit osoittavat. 

Toisaalta kolehtitulot eivät olleet suhteessa seurakunnan asukaslukuun. 

Rovastikunnan väkimäärältään suurimman maaseutuseurakunnan, Utajärven 

vuotuinen kolehtitulo saattoi olla pienin koko rovastikunnan alueella.  

 

Vapaaehtoiset varat olivat kuitenkin niukat, joten kirkkolain velvoittamana 

seurakunnat alkoivat 1940-luvun puolenvälin jälkeen osoittamaan talousar-

vioissaan määrärahoja diakoniatyölle. Sodan köyhdyttämät pienet seurakun-

nat eivät aluksi kovin suuria määrärahoja voineet myöntää, mutta vähitellen 

tilanne parani. Kolehteja diakoniatyölle määrärahat eivät kuitenkaan lopetta-

neet vaan niitä kannettiin yhä. 

  

Diakoniakylätoimikuntia ryhdyttiin rovastikunnassa perustamaan 1940-luvun 

puolivälin jälkeen. Pienetkin seurakunnat kylätoimikuntia perustivat joko yh-

den tai useampia. Eniten niitä oli Utajärvellä, joka oli rovastikunnan maaseu-

tuseurakunnista asukasluvultaan suurin ja alueeltaan laajin seurakunta. 

Diakoniakylätoimikuntia oli useita myös Muhoksella, Tyrnävällä ja Limingas-

sa. Kylätoimikuntien verkosto mahdollisti sen, että kaukaisimmankin kyläkul-

man asukkaan avuntarve voitiin saattaa diakonissan tietoon. Verkosto toimi 

myös toisin päin, sillä kun sodan jälkeisinä vuosina maahamme saatiin 

ulkomaisia avustuksia, niin kylätoimikuntien välityksellä hiippakuntien kautta 

seurakuntiin tulleet avustukset voitiin toimittaa niitä eniten tarvitseville.   

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa järjestelyt olivat toisenlaiset, sillä yhtään 

kaupunginosatoimikuntaa ei siellä perustettu. Sen sijaan kaupunginalue oli 

jaettu diakoniapiireihin, joiden toimintaa pyrittiin tehostamaan sillä, että 
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diakonissan oli myös asuttava piirinsä alueella. Tämä vaatimus ei ollut 

ongelmaton, sillä rajoitetulta alueelta oli vaikea löytää diakonissalle sopivaa 

asuntoa. 

 

Vuosi 1944 merkitsi seurakunnalle ja kunnalle uutta yhteistyöhaastetta. Köy-

häinhoito, josta nyt käytettiin nimitystä huoltotyö, oli liittänyt jo aiemmin seu-

rakunnan ja kunnan tavalla tai toisella yhteistyöhön. Sodan seurauksena 

tehtäväkenttä entisestäänkin laajeni. Lisää haasteita yhteistyölle vielä antoi, 

kun samanaikaisesti diakoniasäännösten kanssa tuli voimaan uusi terveyden-

hoitolaki ja sen velvoitukset. Sairaanhoitajakysynnän kasvaessa voimak-

kaasti, ei virkoja saatu aina täytetyksi.  Kun osalla seurakunnista työntekijän 

palkkaamisen esteenä oli taloudelliset syyt, niin yhteistyö kunnan kanssa oli 

ratkaisu tilanteessa. Seurakunnan kannalta tämä ratkaisu ei ollut paras mah-

dollinen, sillä sairaanhoito lisäsi diakonissan työtaakkaa ja vei ajan muulta 

seurakuntatyöltä. 

 

Sodan seurauksena moni perhe oli jäänyt ilman huoltajaa. Seurakunnissa 

koettiin, että leskien ja orpojen huoltaminen oli nyt ensisijainen tehtävä. Kui-

tenkaan se ei jäänyt yksinomaan diakoniatoimen vastuulle, vaan toiminnassa 

oli mukana seurakunnan lisäksi myös yksityisiä henkilöitä, järjestöjä ja yri-

tyksiä. Seurakunnat osallistuivat myös kummitoimintaan, mikä merkitsi avus-

tusten jakamista sotakummilapsille. Vuonna 1944 Oulun tuomiokirkkoseura-

kunnalla oli kummilapsia neljätoista ja heidän avustustensa yhteissumma oli 

50 400 sen ajan Suomen markkaa.  

 

Yhteistyötä järjestöjen kanssa, muiden kuin Marttayhdistyksen, joka Karjalan 

siirtolaisten saapuessa oli suureksi avuksi, tehtiin lähinnä virkistystoiminnan 

alalla. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, SPR ja Maatalousnaiset auttoivat 

vanhusten kirkkopyhän kahvituksissa ja Lions Clubin jäsenet huolehtivat 

vanhusten kuljetuksista kirkkoon. Joissakin seurakunnissa SPR yhdessä 

seurakuntien diakoniatoimikunnan kanssa oli avustamassa äitien pääsyä 

virkistysleireille.   
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Tultaessa 1950-luvulle diakonissojen työ painottui sairaanhoitoon ja huolto-

työhön, jotka molemmat olivat olleet jo perinteisesti diakoniatyömuotoja. 

Toisaalta sairaanhoidon ylivoimainen asema oli käytännön sanelemaa. Hoi-

dettavia sairaita oli niin paljon, että kaikki muu oli tehtävä siinä sivussa, kuten 

Utajärven seurakunnan eläkkeellä oleva diakonissa silloista tilannetta kuvasi. 

Maaseutuseurakunnissa diakonissan työpäivää kuormittivat vielä pitkät etäi-

syydet seurakunnan eri puolille ja vaikeat kulkuyhteydet. Jonkinlaista työn-

jakoa oli kyllä jo tehty, niin että kunnallinen työntekijä hoitaisi lapset ja 

työikäiset ja diakonissa vanhukset, mutta siitä huolimatta diakonissoilla oli yhä 

kaikenikäisiä hoidettavana. 

 

Sairaanhoidon ohella diakonissojen työ 1950-luvulla kohdistui yhä enene-

vässä määrin vanhuksiin ja monenlaista hätää kärsiviin. Käytännössä tämä 

tarkoitti sitä, että huolehdittiin autettavan puhtaudesta, asunnon valosta ja 

lämmöstä sekä opastettiin saamaan tarvittaessa hoitoa ja avustusta. Diako-

niatyöntekijän oli työssään kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten autet-

tavan ongelmia voitaisiin poistaa. Tämän vuoksi diakonissa oli itseoikeutettu 

jäsen kodinhoitotoimikunnan ja sosiaalilautakunnan kokouksissa, jotta hän 

olisi ollut paremmin tietoinen autettavan tilanteesta. Eikä pelkästään sairaan-

hoito ja huoltotyö olleet yksilökäyntien tarkoituksena, vaan yksinäisten ja van-

husten sekä vammaisten luona käytiin keskustelemassa, lukemassa heille 

Raamattua, laulamassa virsiä ja autettiin pääsemään kirkkoon. Hengellistä 

hätää kärsivän luo diakoniatyöntekijä pyysi pappia, eikä tämä hengellinen 

hoitaminen ollut poissa diakonissankaan työstä. 

 

Vuonna 1950 alkaneesta ja sen jälkeen vuosittain toteutetusta Yhteisvastuu-

keräyksestä tuli seurakuntien diakoniatyölle ensiarvoisen tärkeä tukija, sillä 

puolet keräyksen tuotosta jäi keräävän seurakunnan käyttöön. Tämän lisäksi 

osa tuloista meni hiippakuntien niin sanottuun tasausrahastoon, josta seura-

kunnilla oli mahdollisuus anoa varoja, jos auttamiseen tarvittiin enemmän kuin 

mitä seurakunnat omista diakoniarahastoista olisivat voineet antaa. Osan va-

roista sai hiippakunnan diakoniatoimikunta. Niillä varoilla järjestetyille äitilei-
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reille myös Oulun tuomiorovastikunnan seurakunnat lähettivät äitejä virkistäy-

tymään. 

  

Ennen keräyksen alkua seurakunnille oli asetettu tavoitteet, jotka niiden oli 

pyrittävä täyttämään. Samoin oli valittu kohde, jota keräystuloilla ensisijaisesti 

autettaisiin. Ensimmäisen keräyksen tuotolla autettiin 1940-luvun lopun kah-

den katovuoden ja työttömyyden aiheuttamista vaikeuksista kärsiviä perheitä 

Pohjois- ja Itä-Suomessa. Erityisesti Lapin aliravitut ja sairaat lapset olivat 

tehneet vaikutuksen Toivo Laitiseen ja Lauri Tuomeen heidän tarkastusmat-

kansa yhteydessä näillä alueilla. Tarkastusmatkan Laitinen ja Tuomi olivat 

tehneet ennen kuin keräyksestä oli päätetty Laajennetussa piispainkokouk-

sessa. Osan tuloista saivat myös diakonissalaitokset. 

 

Ensimmäinen Yhteisvastuukeräys oli menestys, sillä koko maan alueella 

keräystulos oli kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Oulun tuomiorovasti-

kunnassa seurakunnat osallistuivat kyllä keräykseen, mutta kaikista seura-

kunnista ei tietoja oltu lähetetty rovastikunnan diakoniavuosikokouksessa 

kuultavaa diakonivuosikertomusta varten niin kuin olisi pitänyt. Seuraavan 

vuoden keräyksessä toimittiin paremmin ja rovastikunnan tulosta pidettiin 

erinomaisena. Tässäkään tapauksessa seurakunnan asukasluku ei ollut ver-

rannollinen keräystulokseen, lukuun ottamatta Oulun tuomiokirkkoseurakun-

taa, sillä parhaimman tuloksen väkilukuun suhteutettuna teki pieni Temmek-

sen seurakunta. 

 

Diakoniatyö monipuolistui 1950-luvulla, kun uusia työmuotoja otettiin käyttöön 

ja ne saivat vakiintuneen paikkansa diakoniatyössä. Näistä yhtenä tärkeim-

pänä toimintamuotona pidettiin ompeluseuroja, joita ryhdyttiin perustamaan. 

Ompeluseurojen lisäksi perustettiin työseuroja, joiden osalta ei käynyt selville, 

millä tavoin ne erosivat ompeluseuroista vai oliko kysymyksessä vain nimi-

tysero. Kuitenkin näillä kummallakin oli merkitystä diakoniatyön vapaaehtoi-

sina rahoittajina. Ompeluseurojen tuki oli ollut huomattava jo Helsingin ja Ou-

lun diakonissalaitosten aloittaessa toimintaansa, sillä ne olivat vastanneet lai-

tosten liinavaatteiden ja taloustarpeiden hankinnasta.  
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Seurakunnallisen diakoniatyön ottaessa ensiaskeleitaan ompeluseurat saat-

toivat toimia seurakunnan tukena diakonissan palkan maksussa. Näin oli toi-

mittu 1900-luvun alkupuolella Oulujoen seurakunnassa, jonka diakonissan 

palkasta maksoi suuren osan ompeluseura. Tilanne 1950-luvun alkupuolella 

oli se, että ompelu- ja työseuroja toimi tuomiorovastikunnan seitsemässä seu-

rakunnassa. Vastaavasti vuosikymmenen lopulta tilastoitiin vain ompeluseu-

rat, joita toimi viidessä seurakunnassa ja näistä eniten Oulussa ja Tyrnävällä.  

Ompelu- ja työseurailloissa valmistettuja käsitöitä myytiin myyjäisissä ja tulot 

jaettiin ostokortteina eniten apua tarvitseville. Aina ei pidetty myyjäisiä, vaan 

valmistetut sukat ja käsineet vietiin köyhiin koteihin. Joissakin seurakunnissa 

tulivat kuvaan joulunalusaikaan ajoittuvat joulumyyjäiset, joista saadut varat 

jaettiin jouluavustuksina. Mutta muulloinkin syksyn kuluessa, myyjäisiä järjes-

tettiin toisinaan yhdessä lähetystyön kanssa ja näin toimittaessa saadut tulot 

jaettiin puoleksi kummankin työmuodon kesken. Lähimmäisen päivän vietto 

alkoi vuonna 1947. Päivän aattopäivän ohjelmaan kuuluivat myös myyjäiset.  

 

Raamatun esimerkkiä noudattaen ryhdyttiin 1950-luvulla muistamaan myös 

laitoksissa olevia oman seurakunnan jäseniä. Diakoniaväen toimesta vierail-

tiin vanhainkodeissa ja sairaaloissa. Erityisesti Marttilan vnhainkotiin Limin-

gassa tehtiin runsaasti vierailukäyntejä. Rovastikunnan alueella Muhoksella 

sijaitsevaan Päivärinteen parantolaan tehtäviä käyntejä varten, oli hiippakun-

nan diakoniatoimikunta laatinut seurakunnille listan vierailujen ajankohdasta. 

Vuorolista oli laadittu yhdessä Kuopion hiippakunnan kanssa. Varsinaisia 

vankilavierailuja ei vielä tuohon aikaan tehty, mutta vankien perheitä tuettiin ja 

vapautuvia vankeja pääsemään elämän alkuun. Joulunaikaan vangeille lähe-

tettiin joulupaketteja kirjeen kera. Myös työttömiä ja heidän perheitään muis-

tettiin jouluna, samoin kuin kotona tai vanhainkodeissa asuvia vanhuksia. 

Vanhainkodeissa asuville vanhuksille saatettiin järjestää myös joulujuhla. 

 

Sodan jälkeinen aika oli kansallisen identiteetin rakentamisen aikaa. Uudet 

sukupolvet nähtiin kansakunnan pääomana, joten äitien ja syntyvien lasten 

hyvinvointia pidettiin tärkeänä. Äitien hyvinvointiin katsottiin kuuluvan myös 

virkistyksen. Vielä tuohon aikaan ei seurakunnilla ollut omia äitileirejä, mutta 
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hiippakunnan diakoniatoimikunnan taholta niitä tiedotettiin mahdollisuudesta 

lähettää äitejä hiippakunnallisille äitileireille, joita pidettiin kristillisillä kansan-

opistoilla Kalajoella ja Raudaskylässä, myöhemmin myös Reisjärvellä ja 

Ylitorniolla. Aluksi ei kovin monta äitiä kesässään leireille voitu lähettää, sillä 

seurakunta joutui maksamaan äitien matkat leirille ja oleskelun siellä. Toinen 

ongelma oli, miten äidin poissaolon ajaksi apua kotiin saatiin järjestettyä.   

 

Ensimmäiset seurakunnat, jotka rovastikunnassa äitejä leireille lähettivät oli-

vat Liminka ja Lumijoki, joista oli lähetetty leirille Limingasta kaksikymmentä 

äitiä ja Lumijoelta kuusi. Molemmat luvut vaikuttavat korkeilta. Varsinkin kun 

vielä tuolloin, vuonna 1951, ei  yhdestäkään väkimäärältään suuremmasta 

seurakunnasta ollut mainintaa leireistä. Ilmeisesti Limingassa Suomen Punai-

sen Ristin paikallisosasto auttoi äitejä pääsemään leirille. Olihan se antanut 

tukeaan seurakunnalle jo Yhteysvastuukeräyksen aikana. Vuosikymmenen 

lopulla suurin osa seurakunnista oli jo mukana äitileiritoiminnassa. Kesällä 

1958 oli Oulun tuomiorovastikunnan äideistä päässyt leirille jo 113 äitiä, joista 

75 äitiä Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta.  

 

Vanhusten ongelmiin ja asemaan alettiin kiinnittämään yleistä huomiota yh-

teiskunnassa. Vuonna 1949 oli perustettu Vanhainsuojelun keskusliitto ry, 

jonka tavoitteena oli nostaa vanhukset siihen kunnioitettuun asemaan, mikä 

heille yksilöinä ja yhteiskunnan hyväksi tekemänsä työn vuoksi kuuluisi. 

Seurakuntien vastaus tähän oli, että ryhdyttiin järjestämään erityisiä van-

husten kirkkopyhiä. Oulun tuomiorovastikunnassa kirkkopyhän vietto alkoi 

1950-luvun alussa. Aluksi näitä pyhiä järjestettiin vain muutamassa seu-

rakunnassa, mutta vuosikymmenen lopulle tultaessa ne olivat vakiintuneet 

seurakunnissa jokavuotisiksi tapahtumiksi. Kehitys kulki samansuuntaisesti 

koko Oulun hiippakunnan alueella.  

 

Vuosikymmenen vaihtuessa 1960-luvulle, oli käyttöönotetuilla työmuodoilla 

edelleen paikkansa diakoniatyössä. Niiden rinnalla korostui erilaisten tavara- 

ja rahalahjoitusten antaminen niin kotimaan kuin ulkomaan apua tarviseville ja 

ryhmätyö kasvattaa suosiotaan.  
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Yhteisvastuukeräyksiä järjestettiin yhä vuosittain. Keräyksen jatkamisesta oli 

ollut kädenvääntöä jo vuonna 1954 Lppk:ssa ja lähinnä laitosdiakonian 

osuuksista, mutta keräystä oli päätetty jatkaa diakoniakeräyksenä. SKSK teki 

edelleen päätökset keräystulojen jakoperusteista, mutta nyt kymmenen vuotta 

myöhemmin seurakunnat eivät enää olleet suurimmat keräystulojen saajat. 

Suurin oli Kirkon ulkomaanapu, joka sai tuloista 40 % ja jolle suunnatuilla 

varoilla autettiin katastrofialueilla olevia ihmisiä tai muuten vaikeissa olo-

suhteissa eläviä. Seurakuntien osuus keräystuloista oli 30 % ja loppujen 

tuomiokapitulien diakoniarahastojen, kehitysvammaisten koulutuksen tukemi-

nen ja kirkon katastrofirahastot ja keräyskulut saivat jokainen 10 % keräys-

tuloista. Oulun tuomiorovastikunnalla oli oma auttamiskohde Algeria Boul-

helet´ssa, jonka maataloutta haluttiin tukea 40 000 markalla. 

 

Keräystulot kasvoivat eniten Oulun hiippakunnassa, mutta silti se oli viimei-

sella sijalla maamme muihin hiippakuntiin verrattuna. Vastaavasti Oulun hiip-

pakunnan sisällä olevista rovastikunnista Oulun tuomiorovastikunta oli kuu-

dentena. Yksittäisistä seurakunnista Temmeksen pieni seurakunta oli hiippa-

kunnan seurakunnista vuoden 1969 keräyksen paras tuloksellaan 71 penniä 

asukasta kohti. Kaupunkiseurakunnista Oulun tuomiokirkkoseurakunta oli si-

jalla 23 ja sen keräystuotto 39 penniä henkilöä kohti. Muutto maalta kau-

punkiin oli alkanut jo 1960-luvulla ja vähentänyt kylien asukkaita ja samalla 

huonontanut Yhteisvastuukeräyksen tulosta maaseutuseurakunnissa. Kuiten-

kaan rovastikunnan kokonaistulokseen sillä ei ollut vaikutusta. Ei vielä vuoden 

1971 keräyksenkään aikana.   

 

Yhteisvastuukeräyksen lisäksi ihmisten elämää pyrittiin helpottamaan vapaa- 

ehtoisella toiminnalla saaduilla tuloilla. Pidettiin ompelu- ja työseuroja, kerät-

tiin kolehteja ja järjestettiin keräyksiä ja myyjäisiä. Oulun tuomiorovastikun-

nassa 1960-luvun puolivälin tienoilla tällä tavoin hankittuja varoja käytettiin 

auttamiseen kutakin rovastikunnan asukasta kohti 19 penniä. 

 

Seurakunnissa tavaralahjoituksia annettiin monenlaisiin tarkoituksiin. Joko 

todelliseen tarpeeseen, olemaan saajalleen hyödyksi tai tuottamaan pelkäs-
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tään iloa. Saatettiin viedä traktorikuorma halkoja seurakunnan halkovaras-

tosta niitä tarvitseville tai avustaa toisella tavoin polttopuiden hankinnassa, 

lahjoittaa rippipukuja, hankkia erilaisia apuvälineitä vammaisille, ostaa lahjat 

kehitysvammaisten pikkujoulujuhlaan tai tuliaispaketteja laitosvierailuja varten 

ja vanhukselle radio. Tilattiin lehtien vuosikertoja laitoksiin tai muihin sopiviksi 

katsottuihin paikkoihin. Osa lehdistä oli kirkollisia sanoma- tai aikauslehtiä. 

Nuoret ilahduttivat vanhuksia nauhoittamalla jumalanpalveluksia heidän kuul-

tavakseen.   

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta, jolla oli enemmän käyttövaroja diakoniatyössä 

kuin maaseutuseurakunnilla, oli lahjoitusten antajana täysin omassa sarjas-

saan ja antoi runsaasti erilaisia apuvälineitä niitä tarvitseville. Jouluna seura-

kunnasta vietiin lahjapaketteja yksinäisille vanhuksille ja varattomille perheille. 

Limingassa diakoniatoimikunta halusi auttaa perhettä osallistumalla lehmän 

ostoon.  

  

Vanhusten virkistystoiminta alkoi saada huomiota jo 1940-luvun lopulla. Täs-

sä edelläkävijänä toimi Oulun tuomiokirkkoseurakunta. Pidettiin vanhusten 

lukuiltoja ja järjestettiin ompeluseuroja, joihin myös vähävaraiset äidit saivat 

osallistua. Erityisen suosituksi tuli kesävirkistyskoti, jossa kymmenen van-

husta kerrallaan sai oleskella viikon ajan meren rannalla. Kesäkodista tuli niin 

suosittu, että oli aiheellista erottaa äitileireistä omat mummoleirit ja järjestää 

myös miehille oma niin sanottu ukkoleiri. 

 

Kesätoiminnan lisäksi vanhuksilla oli mahdollisuus osallistua piireihin, jotka 

toimivat säännöllisesti. Varsinaisia vanhustenkerhoja Oulun tuomiorovastikun-

nassa ryhdyttiin perustamaan 1950-luvun puolivälin jälkeen. Ensimmäisinä 

toimintansa aloitti Oulun ja Lumijoen kerhot. Seuraavana vuonna Lumijoen 

kerho ei enää toiminut, mutta sen sijaan kerho alkoi Oulujoella ja vuoden 

päästä toimintaan tulivat mukaan Hailuoto ja Tyrnävä.  Muhoksellakin kerho 

pyrittiin aloittamaan kirkonkylässä. Vanhusten kerhot pysyivät pitkään lähinnä 

kaupunkiseurakuntien toimintamuotona. Vasta tutkimusajan viimeisenä vuote-

na 1972 kerhot käynnistyivät niissäkin maaseutuseurakunnissa, missä niitä ei 
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vielä ollut kuten Lumijoella, Tyrnävällä ja Utajärvellä. Ainoastaan Temmek-

sellä ja Kempeleessä kerho ei toiminut  ja Limingan ja Hailuodon tiedot puut-

tuivat. Oulujoen seurakunta ei tutkimuksen tässä vaiheessa ollut enää maa-

seutuseurakunta vaan yksi kaupunkiseurakunnista. 

 

Vaikka 1960-luvulla kehitysvammaisiin oli alettu kiinnittämään uudenlaista 

huomiota ja rovastikunnan diakoniavuosikokouksessa todettu heidän asiansa 

koskettaneen diakoniatyötä läheltä, ei varsinaisia kehitysvammaisten kerhoja 

ollut vielä toiminnassa. Oulun Heinäpäässä toimi kyllä Lähimmäisen kerho, 

joka saattoi olla alkuna myöhemmin perustettaville kehitysvammaisten ker-

hoille. Koko tutkimusaikana kehitysvammaisten leirejä yhdessä kunnan kans-

sa ei yhdessäkään seurakunnassa vielä järjestetty. Seurakunnilla oli kyllä 

mahdollisuus lähettää heitä hiippakunnallisille leireille. Näin oli toimittu Utajär-

vellä ja lähetetty neljä kehitysvammaista Raudaskylän leirille. Asiasta keskus-

teltiin myös Muhoksella diakoniatoimikunnan kokouksessa ja päätökseksi tuli, 

että leirille haluvien tuli ilmoittautua diakonissalle ja neuvotella leirin kustan-

nuksista diakoniatoimikunnan puheenjohtajan ja Eeva Pesola -nimisen henki-

lön kanssa. 

 

Jo 1950-luvulla oli eri kirkkokuntien seurakunnat ryhtyneet järjestämään lei-

rejä mustalaisille. Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyi leirien järjestäjiin 

1960-luvun alussa samanaikaisesti kuin muukin leiritoiminta käynnistyi kuten 

rippikoululeirit. Alkuvuosina leirien järjestämisessä auttoi Mustalaislähetys, 

uudelta nimeltään Romano Missio. Ensimmäinen järjestetty leiri oli perheleiri 

ja se pidettiin Jyväskylän rovastikunnan alueella. Oulun tuomiorovastikun-

nasta mainintoja löytyy vain Oulusta ja sen läheisyydestä olevista seurakun-

nista Temmekseltä ja Kempeleestä. Temmeksellä oli pidetty leiri mustalaisille 

ja Kempeleestä lähetetty kesällä 1967 yksi henkilö hiippakunnalliselle perhe-

leirille. Temmeksen leirillä oli moni mustalainen käynyt rippikoulun. Oulussa 

mustalaisleirit olivat vielä suunnitteluvaiheessa.       

  

Maaseutukylille ominainen auttamistapa talkoot mukautuivat myös diakonia-

työn toimintamuodoksi. Ensimmäiset merkinnät talkoista ovat 1950-luvun 
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alusta, jolloin diakonissat kirjasivat ne seurakuntalaisten vapaaehtoisena 

diakoniatyönä, mutta eivät sitä millaista työtä talkoissa tehtiin. Samoihin 

aikoihin tulivat kuvaan rakennustalkoot, joissa korjattiin vanhusten huono-

kuntoisia asumuksia tai rakennettiin ne joissakin tapauksissa kokonaan 

uudestaan. Yhteisvastuukeräys välillisesti edisti tätä toimintaa, sillä osa jokai-

sen seurakunnan keräyksen tuotosta meni hiippakunnan diakoniatyön tasaus-

rahastoon. Tästä rahastosta seurakunnilla oli mahdollisuus anoa avustusta 

tuomiokapitulilta, kun auttamiseen tarvittiin enemmän varoja kuin mitä ne 

omista diakoniarahastoistaan olisivat voineet antaa. Rakennustarvikkeisiin 

tarvittavat varat olivat muun muassa tällaisia, joita varten avustuksia anottiin.  

 

Ensimmäiset rakennustalkoot pidettiin Temmeksellä ja Oulunsalossa, jopa 

kolmet samana vuonna. Samoihin aikoihin järjestettiin myös Limingan talkoot, 

jotka olivat todellinen osoitus diakonisesta luonteesta, sillä käytiin korjaa-

massa mökki naapuriseurakunnan puolella. Saman vuoden aikana Tyrnävällä 

ei korjattu vanhaa, vaan rakennettiin mökki kokonaan uudesta.  

 

Oulun tuomiorovastikunnassa talkoita 1960-luvulla järjestettiin vaihtelevasti. 

Tilastojen valossa määrä ei ollut suuri. Ilahduttavaa kuitenkin oli talkoo-

perinteen aloittaminen kaupunkiseurakunnassa. Sen jälkeen tapahtui muutos, 

kun Oulussa talkoita järjestettiin jo kymmenen kertaa, niin maaseudulla enää 

vain muutamat. Kun vielä vuoden 1969 aikana oli talkoita järjestetty 

rovastikunnassa kaksikymmentäkaksi kertaa, niin tutkimusajan viimeisenä 

vuotena enää vain kahdessa maaseutuseurakunnassa. Näin voitiin yhtyä jo 

aiemmin lausuttuun toteamukseen, että lämmin, joustava ja nopeatoiminen 

talkoohenki oli häviämässä kokonaan.   

 

Sairaanhoidon asema oli ylivoimainen diakoniatyössä vielä 1960-luvulla, vaik-

ka kunnissa oli jo yksi tai useampi terveydenhoitaja. Työtä oli kuitenkin niin 

paljon, että sitä riitti niin diakonissoille kuin terveydenhoitajillekin. Oman 

lisänsä diakonissan työpaineisiin toi vielä se, että maaseutuseurakuntia 

vaivasi ajoittain lääkäripula. Tästä huolimatta potilaat oli saatava sairaalaan, 

vaikka kukaan ei ollut antamassa lähetettä. Kotona kuolleet oli laitettava 
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arkkuun ja toimittava vaikeissa tilanteissa kuten tapaturmien sattuessa. Dia-

konissojen työ ei ollut pelkästään sairaanhoitoa, vaan siihen saattoi sisältyä 

aivohalvauspotilaiden kuntouttamista. Kotiuttamisen yhteydessä toipilaalle oli 

annettu ohjeet liikesarjasta, jota tuli päivittäin suorittaa. 

 

Vuoden 1960 aikoihin Oulun tuomiorovastikunnan diakoniavuosikertomusta 

varten, ei enää tilastoitu kotona hoidettuja sairaita erikseen, vaan yhdessä 

huoltokäyntien kanssa. Näitä käyntejä oli tehty tuomiorovastikunnan seura-

kunnissa yhteensä 8 324, josta määrästä yksistään tuomiokirkkoseurakun-

nassa oli 5 816 tapausta. Näihin käynteihin ilmeisesti luettiin myös sielunhoi-

totyöhön liittyvät käynnit, joista mitään erillisiä lukuja ei ilmaistu eikä varsinai-

sesti työn luonteesta. Eri yhteyksistä on kuitenkin käynyt selville, että sairai-

den ja yksinäisten luona on vierailtu, keskusteltu heidän kanssaan, luettu 

Raamattua ja laulettu virsiä ja hengellisiä lauluja. Hengellistä hätää kärsivien 

luo diakonissa on pyytänyt pappia keskustelemaan ja jakamaan ehtoollista. 

 

Tutkimusajan lopulta vuoden 1971 tilastosta puuttuvat kokonaan merkinnät 

sairaanhoidosta. Syynä siihen oli se, että seuraavana vuonna Kansanter-

veyslaki astuisi voimaan, eikä laissa diakonissojen sairaanhoitotyöllä ollut si-

jaa julkisen terveydenhoidon piirissä. Kuitenkaan muutos ei ollut äkillinen. 

Sairaita diakonissa hoidettavan oli vielä 1970-luvun puolivälissä, mutta vähi-

tellen ne tapaukset tulisivat loppumaan. 

  

Tutkimuksessa oli tarkasteltavana mahdollinen omaleimaisuus, joka olisi omi-

naista Oulun tuomiorovastikunnassa tehdylle diakoniatyölle. Kuitenkaan tutki-

musaineiston perusteella tällaista ei ollut havaittavissa. Seurakunnilla saattoi 

kyllä olla pieniä eroja työmuotojen toteutuksessa, mutta yleensä ne toimivat 

samansuuntaisesti. Yleinen vaikutelma oli, että työtapoja pyrittiin yhtenäis-

tämään ja ottamaan oppia toisilta seurakunnilta. Diakoniatyötapojen yhtenäis-

täjänä toimivat myös rovastikunnan diakoniavuosikokoukset ja siellä kuullut 

seurakuntien diakoniakertomukset. Hiippakunnan diakoniapappi vierailles-

saan seurakunnissa diakonia- ja kylätoimikuntien kokouksissa, pitämiensä 

esitelmien yhteydessä, kertoi myös niistä työmuodoista, jotka olivat jo käy-
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tössä hiippakunnan alueella. Koulutustilaisuuksissa Helsingin diakonissalai-

toksella, diakoniatyöntekijät kuulivat muualla Suomessa käytössä olevista 

diakoniatyötavoista ja kokeilivat niitä palattuaan työseurakunnassaan.  

 

Rovastikunnan diakonivuosikokouksessa 1950-luvun puolivälin aikoihin käy-

dyn keskustelun aikana asessori Sipilä totesi, että vaikka lakisääteisessä 

huollossa päästäisiin kuinka suuriin saavutuksiin tahansa, diakonia ei kävisi 

koskaan tarpeettomaksi, sillä se kohdistuu koko ihmiseen. Jo kirkkolain mää-

rittely diakonityön luonteesta, sisällöstä ja keihin sen tulee ensisijaisesti koh-

distua ilmaisee sen. Tehtäväksianto on ollut selkeä: ”Kristillisen laupeuden-

toiminnan tarkoituksena on kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, 

ruumiillisen ja aineellisen avun antaminen seurakunnan hädänalaisille ja sen 

tulee ensisijaisesti kohdistua niihin, joiden hätä on suurin tai joihin muu 

avustustoiminta ei ulotu.” Vaikka laki näin velvoittaa seurakuntia toimimaan, 

on vastuu kuitenkin jokaisen seurakuntalaisen ja hänen kristillisestä rakkau-

destaan kumpuava halu auttaa heikoimmassa asemassa olevaa lähimmäis-

tään. Kantaa toisten kuormia ja täyttää näin Kristuksen lain.   

 

 

LYHENTEET 

 
diak. diakonia 
Diss. akateeminen väitöskirja 
khra  kirkkoherra 
KKA   Kempeleen kirkonarkisto 
kn          kirkkoneuvosto 
kok. kokous  
kkok             kirkonkokous 
kkov  kirkkovaltuusto 
kontr.kok. kontrahtikokous      
LiKA   Limingan kirkonarkisto 
LKA     Lumijoen kirkonarkisto 
Lppk  Laajennettu piispainkokous  
MKA   Muhoksen kirkonarkisto 
OKA   Oulun kirkonarkisto 
OMA   Oulun maakunta-arkisto 
OTA       Oulun tuomiokapitulin arkisto 
OTRA   Oulun tuomiorovastikunnan arkisto  
OuKA   Oulunsalon kirkonarkisto  
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pk        pöytäkirja 
SKSK           Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto  
SPR             Suomen Punainen Risti 
SRK             Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys 
TKA             Temmeksen kirkonarkisto  
tkpli              tuomiokapituli 
toimik.          toimikunta 
tuomiork.      tuomiorovastikunta  
TyKA           Tyrnävän kirkonarkisto 
UKA             Utajärven kirkonarkisto    
Ua                 Utajärven kotiseutuarkisto 
vuosikok.      vuosikokous 

 
 
 
VI  LÄHTEET JA KIRJALLISUUS  
 

6.1. LÄHTEET 

 

6.1.1 Painamattomat lähteet 

 

Oulun Maakunta-arkisto ( OMA ) 

     Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto ( OTA )       

         Tuomiokapitulin kokousten pöytäkirjat 1851-1997  ( Ca ) 

     Oulun tuomiorovastikunnan arkisto ( OTRA ) 

          Pappein-, diakonia-, ym kokousten pöytäkirjoja 1935 – 1965  (CCb: 6 ) 

          Diakoniavuosikokousten pöytäkirja 1965 – 1997 ( Ccb:1 ) 

Oulun kirkonarkisto ( OKA )  

         Diakoniakertomukset 1947 – 1961 ( N:I:1 ) 

         Diakoniatyötä koskevia asiakirjoja 1958, 1966, 1969 ( Hd:1 )  

         Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1935 – 1950 ( K III: 4 ) 

         Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1951 - 1965           

         Oulujoen seurakunta  ( OKA ) 

              Diakonaattiompeluseuran johtokunnan pöytäkirjat 1917- 1941 ( N I 1)  

              Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjat 1908-1958  ( K III 1 ) 

              Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat 1966-1984 ( Cc a:1 )               

Kempeleen kirkonarkisto ( KKA ) 

         Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjat 1901-1953 ( C c a:1 ) 
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         Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sekä kirkonkokousten pöytäkirjat   

         1952-1969 ( Ca:3 ) 

Limingan kirkonarkisto ( LiKA ) 

         Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1935 – 1964 ( C a b:5 ) 

Lumijoen kirkonarkisto ( LKA ) 

         Piispantarkastusten pöytäkirjat 1906 – 1982 ( C d 1 ) 

Muhoksen kirkonarkisto ( MKA )  

        Kirkon-, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1944   

        – 1957 ( K II: 6 ) 

        Kirkkoneuvoston pöytäkirjat  1957 - 1976  ( K III: 1 ) 

        Kolehtikirja 1945 – 1948 ( III 6. l m:9 )  

        Piispantarkastusten pöytäkirjat 1901 - 1984 ( II C.d:2 )             

        Diakoniatoimikunnan pöytäkirjat 1956 - 1979 ( C. a :1 )     

        Vuosikertomuksia ja tilastoja 1945 – 1984  ( IV:1 )                 

Oulunsalon kirkonarkisto ( OuKA)   

         Diakoniatoimikunnan pöytäkirjat ( Cn:1 ) 

Temmeksen kirkonarkisto ( TKA ) 

         Kirkon- ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1929-1948 ( II C 5 )  

         Kirkonkokousten pöytäkirjat 1948-1950 ( II C 6 )  

         Piispantarkastuspöytäkirjat ( II C d:2 )  

Tyrnävän kirkonarkisto ( TyKA ) 

         Piispantarkastuspöytäkirja ( P III 21) 

         Välikirjoja ( IV H b a:1 ) 

         Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1944-1980 (C b:3-6 )  

         Kansaneläkelaitoksen oikeudellisen toimiston päällikön lakit. lis. Jaakko   

         Pajulan kirje. 

Utajärven kirkonarkisto ( UKA ) 

         Diakoniatoimikunnan pöytäkirjat 1947-1960 ( K II 1) 

         Diakoniatoimikunnan pöytäkirjat 1961 – 1988 ( IV C. a ) 

         Diakoniatoimikunnan puheenjohtajan tiedotus toimikunnan jäsenille  

         ( IV E.a. ) 

         Kinkeripäiväkirja 1940 – 1952 ( K VI 2 ) 

         Kinkeripöytäkirja alkaen 20.3.1953 ( K VI 3 ) 
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         Kirkonkokousten ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1938 – 1942 ( K III 2 )  

         Kirkonkokousten ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1943 - 1951 ( K III 3 ) 

         Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ( K II 1 ) 

         Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1955 – 1966 ( K II 2 )   

         Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1958 ( D )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Yhteisvastuukeräys ( H.a:1 ) 

                  Keräysjohtaja Leo Tujusen kirje 14.3.1950                   

                  Päätoimikunnan sihteerin, kirkkoherra Lauri Tuomen kirje   

                  6.2.1950.             

         Kirje Jokikylän kylätoimikunnan jäsenille 14.7.1947 ( D )     

         Piirilääkärin kirje khra Matti Kauppiselle 10.5.1937 ( N )                  

Utajärven kotiseutuarkisto ( Ua )         

                  Marttayhdistyksen historiikki 1928-1999.  

 

 

6.1.2. Painetut lähteet   

 

Jokipii, A.E 

1958       Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1952-1956. 

                   Pieksämäki. 

                                                                                                                      

Kirkon kalenteri  

                1952           Kirkon kalenteri 1953. Pieksämäki.                

 

Loimaranta, Yrjö & Heliövaara, O. K 

1939         Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki vuodelta 1869    

                   sekä siihen vahvistetut muutokset aina 16 päivään kesäkuuta      

                  1939. Porvoo. 3. p. 

 

 Malmivaara, Väinö 

 1947        Oulun hiippakunta 1942 – 1946. Oulun hiippakunnan papiston          

        lokakuun 6–9 p pidettävälle synodaalikokoukselle. Oulu. 
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Mannermaa, J. A  

1942        Kansa ja kirkko sotakautena. Oulun hiippakunnan papiston     

                  lokakuun 6-9 p.1942 pidettävälle synodaalikokoukselle. Oulu. 

 

Oulun hiippakunta 

1973          Oulun hiippakunta 1967-1971. Kirj. Hannes Leinonen. Oulu. 

 

Oulun tuomiorovastikunta 

1975  Oulun tuomiorovastikunnan diakoniavuosikertomus vuodelta 1975.    

                  Laatinut Jorma Kiviranta.  

   

Suomen kirkon vuosikirja  

1947 Suomen kirkon vuosikirja XVIII  1.V.1945 - 30.IV.1946. Laatinut K.    

                 Vahermo. Turku. 

                  

                 Kirkkohallituksen määräys kolehdeista 7.5.1945. – Suomen kirkon    

                 vuosikirja XVIII 1.V.1945 - 30.IV.1946. Laatinut K. Vahermo. Turku. 

  

Suomen kirkon vuosikirja 

1950      Suomen kirkon vuosikirja XXI 1.V.1948 - 30.IV.1949. Laatinut    

                 K.Vahermo. Turku. 

  

Lppk pk 

1951      Laajennetun piispain kokouksen pöytäkirja 9.12. 1949. - Suomen   

                 kirkon vuosikirja XXII 1.V.1949-30.1V.1950. Laatinut K. Vahermo.   

                 Pieksämäki.  

 

Lppk pk 

1954      Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirja 11.5.1954. - Suomen        

                 kirkon vuosikirja 1954. 

                ( Helsinki) Suomen kirkon sisälähetysseura. 
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Lppk pk  

1955      Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirja 20.5.1955. - Suomen    

                 kirkon vuosikirja 1955. 

                 ( Helsinki ) Suomen kirkon sisälähetysseura.  

 

Lppk pk 

1964      Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirja 14.5.1964. - Suomen   

                                 kirkon vuosikirja 1964. 

                 ( Helsinki ) Suomen kirkon sisälähetysseura. 

 

Lppk pk 

1968      Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirja 15.5.1968. - Suomen     

                 kirkon vuosikirja 1968.  

                 ( Helsinki )  Suomen kirkon sisälähetysseura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                  

                 Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirja 5.12.1968. - Suomen      

                 kirkon vuosikirja 1968. 

                ( Helsinki ) Suomen kirkon sisälähetysseura. 

 

Lppk pk  

1969      Laajennetun piispainkokouksen pöytäkirja 15.12.1969. - Suomen   

     kirkon vuosikirja 1969.                      

                ( Helsinki ) Suomen kirkon sisälähetysseura. 

 

Kansanterveyslaki 66/1972 

 

KL 1944 

 

Sairausvakuutuslaki 364/1963. 
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Sanoma- ja aikakauslehdet  

 

     Palvelun poluilta 1956 

     Kotimaa 2019 

 

Haastattelut ( haastattelijana Sirkka-Liisa Nissinen ) 

 

     Pikkarainen, Asta  2.4.2013 

     seurakuntasisar  s. 1938 - 

     Poutiainen, Liisa  27.10.2014 ja 12.9.2019 

     seurakuntasisar  s. 1937 - 

     Rantakangas, Ilmari  8.10.2012 

     työnjohtaja  s. 1934  k. 2013   

     Tervonen, Sisko  22.11.1999, 27.3.2013, 7.12.2013 ja 11.7.2016  

     seurakuntasisar  s. 1931 - 

     Varpu, Antti 10.9.2017  

     Pudasjärven paliskunnan poroisäntä s. 1945-   

 

 

6.2.  KIRJALLISUUS 

 

Erkamo, Pentti 

1969       Vuosisata diakoniaa Viipurissa ja Lahdessa. Viipurin - Lahden        

                                diakonissalaitos 1869-1969. Pieksämäki.  

 

Forsius, Arno  

2002     Hinkuyskä eli pertussis. Historiallinen katsaus. Lisäys katsaukseen   

                               2003. e-aineisto.                                                                               

                                                                                                                                        

Haavio, Ari  

1965       Suomen uskonnolliset liikkeet. Porvoo.        
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Hautala, Kustaa 

1982       Oulun kaupungin historia 1918-1945. Oulu. 

 

Heikinheimo, A. I.  

1946       Pohjois-Suomen kirkollisen rakkaudentyön kehto. Oulu.                          

 

Heikkilä, Markku & Heininen, Simo 

2017      Uusi Suomen kirkkohistoria. Helsinki. 

 

Heikkilä, Sanna   

1997   Äiti ja pikkulapsi 50 vuotta sitten. Kotoisia ihanteita Kotilieden    

               sivuilta. –  Elektroloristi  1/1997. e-aineisto.       

 

Hiltunen, Mauno    

1982       Kempeleen historia. Oulu. 

 

1987       Oulunsalon historia. Kemi. 

 

Huhta, Ilkka & Malkavaara, Mikko 

2005       Suomen kirkon sisälähetysseuran historia. Vuodet 1940 - 2004. 

               Pieksämäki. 

 

Hulkko, Kullervo 

1977       Kukistumaton valtakunta. Hämeenlinna. 

 

Hyötylä, Maria  

2011       Mustalaislähetys kristillisenä sosiaalialan järjestönä 1945-1956. -    

               Pro gradu- artikkelit. e-aineisto. 

 

Jaakkola, Jouko etc. 

1994       Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen   

               turvan historia. Jyväskylä. 
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Jalovaara, Ville 

2015       Älä jätä ihmistä yksin. HelsinkiMissio 130 vuotta. Latvia.   

 

2019       On suurempi koti. Martat 120 vuotta. Helsinki.  

 

Juva, Mikko  

1960       Valtiokirkosta kansankirkoksi. Porvoo. 

 

1976       Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten historia 1876-1976.    

               Pieksämäki.          

 

Kalliokoski, Viljami 

1973       Kiitollisena muistaen. Helsinki. 

 

Kallo, Pirita   

2013       Nämä kellot kutsuvat eläviä ja itkevät kuolleita. Piispantarkastukset    

               Kuopion hiippakunnassa jälleenrakennuskaudella 1945 – 1949.  

               Itä-Suomen yliopisto 2013. Filosofinen tiedekunta/ Teologian   

               osasto/  Läntinen Teologia  Pro gradu kirkkohistoria. 

 

Kansanaho, Erkki & Pentti I. Hissa 

1979       Palveleva kirkko. Pieksämäki.  

 

Kansanaho, Erkki 

1960       Sisälähetys ja diakonia Suomen kirkossa 1800-luvulla. Pieksämäki. 

 

1964       Suomen kirkon sisälähetysseuran historia. Pieksämäki. 

 

1991       Papit sodassa. Juva. 

 

Kares, Olavi  

1960    Toivorikas ja uskollinen. Piispa Väinö Rafael Malmivaaran   

               muistokirja. Lapua. 
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Kauhanen, Jouni 

2009       Oulujokilaakson elämää 1950 – 2000. - Tervareitti 50 vuotta.     

               Oulujokilaakson asialla. Oulu.     

                      

Korteniemi, Pirkko & Nissinen, Helena 

2002     Tulevaisuus on teidän. 60 vuotta laitostalousalan koulutusta   

               Rovaniemellä 1941–2002. Vammala. 

 

Koskenvesa, Esko        

2002  Diakonia kirkon elämässä ja toiminnassa. – Diakonian käsikirja.   

               Toim. Riitta Helosvuori etc. Jyväskylä. 

                                                                                                                                                                         

Kulhia, Ali 

2011      Uutta, vanhaa ja lainattua. Tampereen Kaupunkilähetyksen   

               kristillissosiaalisen työn asemoituminen hyvinvointivaltion   

               rakentumisessa vuosina 1939-1973. Akaa. 

 

Kylli, Ritva 

2008       Maalaisseurakunta kaupungin katveessa 1930-1965. - On riemu     

               kun saan tulla. Oulujoen kirkko sata vuotta. Hämeenlinna. 

 

2015        Vapaasta virrasta valjastettuihin vuosiin: Utajärven historia 1865-   

               2015. Mustasaari.  

                   

Lehtonen, Aleksi & Sinnemäki J. 

                1938       Rakkauden tekoja. Piirteitä sisälähetystyön vaiheista. Porvoo.  

 

Lohi, Seppo 

1997  Pohjolan kristillisyys. Lestadiolaisuuden leviäminen Suomessa     

               1870-1899. Jyväskylä.         
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Malkavaara, Mikko 

2000 Yhteisvastuu keräyksen historia. Ei etsi omaansa. -  Tutkimuksia                                 

                altruismista ja yhteisvastuusta. Toim. Mikko Malkavaara.    

                Kirkkopalvelujen julkaisuja 4. Pieksämäki. 

                  

   

2002         Sodasta laman kynnykselle. Köyhyys ja diakonia hyvinvointivaltiota   

rakennettaessa. – Lasaruksesta leipäjonoihin. Toim. Virpi Mäkinen. 

Pieksämäki.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Matinolli, Eeva ja Kyllikki   

1989       Tyrnävän seurakunnan historia. Pieksämäki. 

 

Matinolli, Eero 

1984 Kirkollinen elämä ja koululaitos. - Utajärven vaiheita. Muistojulkaisu   

kirkon 200-vuotisjuhlaan. Helsinki. 2. p. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Meriläinen, Juha 

2009      Suomi ja Euroopan kirkollinen jälleenrakentaminen 1945-1948.     
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Moilanen, Paavo 

2008 Oulun seurakuntayhtymän osana vuodesta 1965. - On riemu kun    
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Murtorinne, Eino  
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               seurakunnissa, erityisesti Iitin ja Tampereen rovastikunnissa 

               vuosina 1897-1923. Diss. Vaajakoski.                             

 

Rintaniemi, Riitta 

2002       Suomalainen diakoniatoiminta vuosina 1879-1972. - Anno  

               Domini 2002. Diakoniatieteen vuosikirja. Toim. Mikko Lahtinen  

                & Tuulikki Toikkanen. ( Tammer-paino ).                                                                                                     

 

Romanit leirillä 

2010        Romanit leirillä. Opas seurakunnille romanileirien järjestämiseen.             

                Suomen ev. lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2010:2.              

                Kirkkohallitus. Helsinki. 

+ 

Sarmela, Matti  

1984 Mustalaisten menneisyys ja tulevaisuus. – Neljä pohjoista yhteisöä.   

Kuvaraportti kolmesta kylästä ja Suomen mustalaisista.  

Toim. Matti Sarmela. Keuruu.      

 

 

 



 
 

173 

Siuruainen, Eino 

1987  Talouselämä Oulussa. – Valkean kaupungin vaiheet. Oulun      

                 historia. Studia historica septentrionalia 13. Toim. Kyösti Julku. 

 

Seppänen, Arvi 

1994  Oulun seudun seurakuntien vaiheita. – Kirkollista elämää Oulun   

                 seudulla. Turkansaaren kirkko 300 vuotta. Toim. Paavo Moilanen     

                 etc. Oulu.                                                                              

 

Sormunen, Eino   

1952        Diakonian käsikirja. Pieksämäki. 2. p.  

 

Talonen, Jouko 

2000        Luentosarja Lestadiolaisuuden hajaannus 8.3.2000. e-aineisto. 

 

Tapahtumia vuosisatojen varrelta  

1987       Tapahtumia vuosisatojen varrelta. Hailuodon seurakunta 400 vuotta. 

               Toim. Helge E. Wigren. Kuusamo.       

 

Suomen tasavallan presidentti.  

                Suomen tasavallan presidentti. Julkiset esiintymiset. e-aineisto. 

 

Tervonen, Antero  

2008        Itsenäisen seurakunnan ensimmäiset vuosikymmenet 1904–1930.      

- On riemu kun saan tulla. Oulujoen kirkko sata vuotta. 

     Hämeenlinna.          

 

Tässä päivässä eilinen 

                 Tässä päivässä eilinen. Herättäjä-yhdistyksen julkaisu. Kirjoittanut    

                 rovasti Tuomo Ruuttunen yhdistyksen aluesihteeri. e-aineisto. 

 

 

  



 
 

174 

Urponen, Kyösti  

1994    Huoltoyhteiskunnasta hyvinvointivaltioon. - Armeliaisuus,    

                 yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia.    

                 Jyväskylä.                     

 

Vahtola, Jouko 

1986         Muhoksen seurakunnan historia. Pieksämäki.     

 

Vainikainen, Matti 

1994 Lumijoki vuosisatojen saatossa. – Lumijoen seurakunnan historiaa    

                 1890-luvulta. Toim. Helge E. Wigren. Kuusamo.                              

 

Vappula, Kari 

2009 Rientäkää, älkää pysähtykö. Laitosdiakoniaa 70 vuotta Viipurissa 

ja  70 vuotta Lahdessa. Forssa.            . 

 

2002           Rakkaudesta laitosdiakoniaan: Suomen Diakonissalaitosten liitto     

                  ry 50 vuotta, 1951 - 2001. – Anno Domini 2002 Diakoniatieteen          

                  vuosikirja. Toimit. Mikko Lahtinen ja Tuulikki Toikkanen.  

                                  ( Tammer- Paino ).  

 

Vauhkonen, Onni     

1992         Terveydenhuollon historia. Jyväskylä.  

        

Wiren, Edvin 

1947  Verraton tie: Diakonian raamatullinen pohja, historiallinen kehitys ja   

                 nykyiset  työmuodot. Helsinki. 

 

Wirilander, Matti 

2011        Hiippakunta diakoniatyön tekijänä ja tukijana. Diakoniatyön    

                kehitys Mikkelin hiippakunnassa 1945–1991. Diss. Helsinki. 

      

                                             



 
 

175 

 

 


