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Tilat kiinnostavat, tilat viestivät, tilat 
muistuvat mieleen





Seurakuntien hoidossa on yli 8 000 
rakennusta.

Niihin käytetään noin neljännes
seurakuntien käyttötalousmenoista.



Saman katon alle – kirkkotilojen 
monipuolistamista selvittävä hanke
• Kirkkohallituksen täysistunnon asettama
• Tehtävänä valmistella suunnitelma kirkkotilojen kehittämiseksi 

yhteisöjen keskukseksi
• Tulokset valmistuivat 2019 alussa
• Julkaisu tilattavissa: 

http://kopistore.fi/fi/verkkokaupat/kirkkohallitus
• Tekijät: Dhima Sari, Jolkkonen Jari, Anttila Ulla, Ekholm Camilla, Holma 

Juhani, Heikkilä Pekka, Jetsonen Sirkkaliisa, Tammisto Saana, Ryökäs
Riikka, Salo Anneli, Pihkala Antti (toim.)

http://kopistore.fi/fi/verkkokaupat/kirkkohallitus


Saman katon alla, löytöjä:
Kirkkotilojen muuttamisen periaatteita / tavoitteita
• Samalla kertaa PYHÄ ja KODIKAS
• Alttarin keskeisyys
• Liturgisesti ja toiminnallisesti perusteltuja muutoksia
• Kulttuurihistorialliset arvot huomioiden
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• Kaiken ikäisten osallisuuden parantaminen
• Esteettömyys
• Muunneltavuus
• Taloudellisuus
• Nykytekniikka huomioiden
• Käyttö on parasta rakennussuojelua

Lähde: Saman katon alla -esittely (2019)
https://www.kuopionhiippakunta.fi/uploads/2019/10/d36097d2-kirkkotilatyoryhma-saman-katon-alle-2019.pdf

https://www.kuopionhiippakunta.fi/uploads/2019/10/d36097d2-kirkkotilatyoryhma-saman-katon-alle-2019.pdf


Seurakuntien kiinteistökanta on tavattoman 
monipuolinen



Kirkko ja seurakunnat toimivat laajasti myös 
muissa kuin omissa tiloissa
• Muiden tiloissa toimiminen tuo omat haasteensa. Monipuolisia 

ratkaisuja tilanteisiin, joissa seurakunnalla ei ole omaa tilaa 
alueella.

• Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa, yhteiskäyttötilat tai muu 
ratkaisu

• Esimerkki: Kannelmäen ja Vartiokylän Dösä:
uuden asuinalueen haltuunotto ilman tiloja



Lisää uudenlaisista kirkkotiloista kertovat

Tikkurilan kirkkohanke,
kirkkoherra Janne Silvast, Tikkurilan seurakunta

Liedon kirkon ja Littoisten kyläkirkon monimuotoinen käyttö,
kirkkoherra Risto Leppänen, Liedon seurakunta

Yhteiskehittämisen tila Työ 2.0 Lab/Helsinki,
projektipäällikkö Eeva Salonen, Helsingin seurakuntayhtymä 



tyo-2-0-lab.fi



Työ 2.0 Lab – tavoitteena julkishallinnon 
toimijoiden yhteinen työ
• Valtionhallinnon ja yhteistyökumppaneiden yhteistoimintatila, joka 

on avautunut 11.12.19 osoitteessa Yliopistonkatu 5, 3. krs
• Kirkkotoimijat eli Helsingin seurakuntayhtymä ja kirkkohallitus 

ovat mukana tilassa yhteistyökumppaneina











Tule Työ 2.0 Labiin, kun
• olet monimutkaisen ilmiön tai uuden kokonaisuuden äärellä
• etsit valmisteluun uusia näkökulmia ja toimintamalleja
• haluat kokeilla, oppia ja saada aikaan tuloksia nopeasti
• tarvitset mukaan mahdollisimman monenlaista osaamista ja 

kokemusta
• haluat edistää asiaa, jolla ei ole ”virallista” hallinnollista kotipesää



Työ 2.0 Labissa työstetään oikeita asioita 
uudella tavalla
Esimerkkejä prosesseista, joihin kirkkotoimijat voivat liittyä:
• Kestävä kaupunki -ohjelma
• Tulevaisuuden lapsipolitiikka
• Resurssiviisas virasto
• Tulevaisuuden SOTE-keskus

Voimme kirkkona myös tarjota prosesseja yhteiskehittelyyn



Työ 2.0 Labissa opitaan – opit hyödyksi 
omassa kehittämisessä

Tilannehuone



Mikä on 
tilanne-
huone?



Tilannehuone

Tilannehuone on:
• Mentaalinen
• Fyysinen
• Virtuaalinen
• Sosiaalinen



Miten tilat mahdollistavat toimintaa?
Yhteinen kysymyksemme

Miten voin omassa 
seurakunnassani osallistaa ihmisiä 

tilojen käyttöön uusilla tavoilla?



Keskustele naapurin kanssa

• Mitä opin tänään osallisuudesta liittyen 
tilojen käyttöön?

• Mitä voin viedä omaan organisaatiooni?



Kiitos!
Lisätiedot:

• Eeva Salonen, eeva.salonen@evl.fi
• Janne Silvast, janne.silvast@evl.fi
• Risto Leppänen, risto.leppanen@evl.fi

mailto:eeva.salonen@evl.fi
mailto:janne.silvast@evl.fi
mailto:risto.leppanen@evl.fi

	Kiinteistöt toiminnan tukena ja mahdollistajina – monikäyttöisyys tavoitteena
	Tilat kiinnostavat, tilat viestivät, tilat muistuvat mieleen
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Saman katon alle – kirkkotilojen monipuolistamista selvittävä hanke
	Saman katon alla, löytöjä:�Kirkkotilojen muuttamisen periaatteita / tavoitteita
	Seurakuntien kiinteistökanta on tavattoman monipuolinen
	Kirkko ja seurakunnat toimivat laajasti myös muissa kuin omissa tiloissa
	Lisää uudenlaisista kirkkotiloista kertovat
	Dia numero 10
	Työ 2.0 Lab – tavoitteena julkishallinnon toimijoiden yhteinen työ
	Dia numero 12
	Dia numero 13
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	Tule Työ 2.0 Labiin, kun
	Työ 2.0 Labissa työstetään oikeita asioita uudella tavalla
	Työ 2.0 Labissa opitaan – opit hyödyksi omassa kehittämisessä
	Mikä on tilanne-huone?
	Tilannehuone
	Miten tilat mahdollistavat toimintaa?
	Keskustele naapurin kanssa
	Kiitos!

