Perjantain kanavat 13.30-15.00

1. Eksistentiaalisen tuen merkitys elämän päättymisen kohtaamisessa (60 hlö)
Vuorovaikutteinen luento käsittelee palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan
eksistentiaalisia kysymyksiä ja tuen tarvetta. Puheenvuorossa tarkastellaan annettavaa tukea erilaisista
viitekehyksistä käsin. Yhtenä teemana myös henkiset ja hengelliset tarpeet ja niihin vastaaminen.
Virpi Sipola, Sielunhoidon johtava asiantuntija, sairaalapappi, TtM, diakonissa

2. Omaehtoinen toiminta
Voit halutessasi käyttää tämän ajan kiinnostuksesi mukaan.

3. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot kirkossa. (100 hlö)
Päivitä tietosi, mitä uusi kirkon virka- ja työehtosopimus sanoo palkkauksesta, työajasta, vuosilomasta jne.
Marko Pasma, asiamies, Diakoniatyöntekijöiden Liitto.

4. Mielenterveyskuntoutuja seurakunnassa (30 hlö)

5.Omaishoidon näytelmä/tarina. (50 hlö)
Omaishoitajuuden äärellä-vertaistukena-läsnä ja lähellä.
Teatteriryhmä Virtapiiri.

6. Elokuvallinenmatka valmennuksen maailmaan (60 hlö)
Matkaan johdattelee Mikkelin hiippakunnan dekaani Marko Marttila.

7. Sinä olet tärkeä ja luotu liikkumaan (40 hlö)
Miten ilon kautta voin hyödyntää liikettä itse sekä työssäni.
Liikunta agentit ja Mikko Mäkelä, asiantuntija Kirkkohallitus.

8 Diakoniabarometri 2020 (40 hlö)
Kanavassa julkistetaan vuoden 2020 diakoniabarometrin tulokset sekä keskeiset havainnot ja
johtopäätökset.

Mukana Diakin ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoiden muodostama
tutkijatiimi Anni Nikkanen, Auli Kela, Pirjo Paloviita ja Hanna Alava.

9. Miten tunnistaa seksuaalinen häirintä ja miten siihen pitäisi puuttua? (20 hlö)
Porvoon suomalaisen seurakunnan lapsi- ja perhetyön kappalainen Minna Tuominen ohjaa työskentelyä
Turvallinen seurakunta asiakirjan ja Helsingin hiippakunnan häirintäyhdyshenkilöiden ohjeistusten pohjalta.
Tuominen toimii oman seurakuntansa yhteyshenkilönä seksuaalisen häirinnän tunnistamisessa ja siihen
puuttumisessa.

10. Huumeisiin liittyvä turvattomuus yhteiskunnan ja diakonian haasteena (30 hlö)
Huumeet ja niihin liittyvä turvattomuus (mm. rikoshaitat) on Suomen EU-puheenjohtajakauden yksi
vastuuaihe, jonka huomioinnista Suomessa ja EU-maissa maissa vastaa osaltaan valtioneuvoston asettama
Rikoksentorjuntaneuvosto, jonka työskentelyyn myös Kirkkohallitus osallistuu. Kirkkohallitus ja
Rikoksentorjuntaneuvosto tarjoavat tässä kanavatyöskentelyssä ajankohtaista tietoa huumeisiin liittyvästä
turvattomuudesta sekä kokemustietoa vaikuttaviksi havaituista työmenetelmistä huumeturvattomuuden
vähentämisessä. Kanavan työskentelyyn sisältyy kaksi lyhyehköä alustusta sekä yhteistoiminnallista
työskentelyä, tavoitteena tukea osallistujia omassa työssään aihepiiriin liittyvien haasteiden kohtaamisessa.
Kanavasta vastaavat Sami Puumala/Kirkkohallitus ja Saija Sambou/Rikoksentorjuntaneuvosto.

11. Romaniasiat diakoniassa (20 hlö)
Ollakseen niin pieni vähemmistö romanit ovat Suomessa säilyttäneet omaleimaisen kulttuurinsa
tapaperinteensä hyvin. Tule keskustelemaan, mitä diakoniassa olisi hyvä tietää romanikulttuurista.
Paikalla keskustelemassa suunnittelijat Malla Laiti, Henry Lindgren, Tuula Lindberg ja Helena Valentin
Aluehallintovirastoista.

12. Taloudellinen auttaminen (30 hlö)
Paikallisen avustamisen toimintamalli antaa uusia mahdollisuuksia nopeaan ja joustavaan avustamiseen.
Tule kuulemaan ja jakamaan kokemuksia paikallisesta avustamisen mallista.
Asiantuntijana Kirkon diakoniarahaston avustuskäsittelijä Pilvi Kähkönen.

13. Kiinnostaako hankerahoitus? (10 hlö)
Uutta tietoa EU-rahoituskauden ohjelmista.
Asiantuntijana lakimies Lena Kumlin Kirkkohallituksesta.

14. Toivoa maaseudulle (30 hlö)
Katsaus maaseudun tilanteeseen ja haasteisiin sekä siihen, miten
seurakunta voi olla mukana maaseudun arjessa.
MTK-Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Kallio ja Välitä viljelijä -projekti.

15. Kohti muistiystävällistä Suomea-minkälaisia tekoja tarvitaan? (30 hlö)
Keskustellaan asenneilmapiiristä muistisairaita ihmisiä kohtaan, muistisairaan ihmisen osallisuudesta,
toimijuudesta sekä oikeuksista. Tämän lisäksi kerrotaan Iloa ja Voimaa-hankkeen havainnoista liittyen
tuettuun vapaaehtoistoimintaan. Esimerkkeinä ensisijaisesti muistisairaat ihmiset vapaaehtoistoimijoina.
Päivikki Paakkanen, projektisuunnittelija, Iloa ja voimaa –vapaaehtoishankeesta.

16. Vallaton D-liike – miten ja missä diakonia tapahtuu? (20 hlö)
Tule tutkimaan ja sanoittamaan diakoniaa tänään. Tavoitteena on käydä merkityksellistä keskustelua,
innostua, oppia ja vahvistaa diakonian liikkeellä oloa. Työskentelemme yhden ajankohtaisen teeman
äärellä, joka nousee osanottajajoukosta.
Työskentelyä ohjaavat Sari Peltonen, Tampereen hiippakunta ja Airi Raitaranta, Kirkon diakonia ja
sielunhoito.

17. Mitä leipäjonojen jälkeen? (30 hlö)
Suomalainen ruoka-aputoiminta kehittyy. Erilaisia tapahtumia järjestää jopa tuhat toimijaa ja vain harvoin
kyse on enää ulkona ruokakassia odottavista ihmisistä. Nykyaikainen ruoka-apu on monipuolista,
vastuullista ja osallisuutta edistävää. Kehittämällä luodaan uudenlaista toimintakulttuuria alueelliseen
työhön ja vahvistetaan verkostoja. Yhteistyössä kehittyvät monipuoliset ja inhimilliset toimintamuodot,
joissa ruoka-avun saajan toimijuus ja hyvinvointi lisääntyvät. Yksin tekemisen aika on ohi!
Innostajana projektipäällikkö Reetta Nick Osallistava yhteisö -hankkeesta.

