DTS Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Toimintavuosi on Diakonian tutkimuksen seuran 20-vuotis juhlavuosi. Seura on perustettu
huhtikuussa 2002. Syksyllä 2002 järjestettiin ensimmäinen Diakonian tutkimuksen päivä.
Seuran 20-v juhlavuoden lisäksi vuosi 2022 on myös Diakonian juhlavuosi, sillä
ensimmäisestä diakoniavihkimyksestä Suomessa on syyskuussa kulunut 150 vuotta.
Diakonian tutkimuksen seura viettää juhlavuotta tavanomaista hieman laajemmalla
toiminnalla.

Tutkimus ja tiedontuotanto
1) Diakonian tutkimus -aikakauskirja. Julkaistaan vertaisarvioituja laadukkaita
artikkeleita sekä diakonian tutkimukseen liittyviä kirjoituksia ja kirja-arvosteluja.
Ensimmäinen numero painottuu kotisaattohoitoon.
2) Diakoniabarometri 2022. Tuotetaan barometrikysely yhteistyössä Diakonia
ammattikorkeakoulun, Diakoniatyöntekijöiden Liiton, Kirkon diakonia ja sielunhoito yksikön sekä Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön kanssa. Barometriraportti
julkaistaan Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön julkaisusarjassa. Tulokset esitellään
ja barometriraportti julkistetaan Kirkon diakonian päivillä Helsingissä syyskuussa.

Tapahtumat
1) Vuosikokous järjestetään huhtikuussa teamsissa. Pyydetään vuosikokousesitelmän
pitäjäksi Mikko Malkavaara.
2) Juhlistetaan pienimuotoisesti seuran perustamisen päivää huhtikuussa. Pyrimme
olemaan koolla Helsingin tuomiokirkon kryptassa, kuten silloin keväällä 2002 oltiin.
3) Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät toukokuussa, DTS järjestää työryhmän
otsikolla Ajankohtaista Diakonian tutkimuksesta, johon kutsutaan esitelmiä tekeillä
olevista tai hiljattain valmistuneista tutkimuksista, jotka tarkastelevat joko
Suomen evl.lut kirkon diakoniatyötä tai diakoniaan liittyvää aihepiiriä (mm.
ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, osallisuus, kestävä diakonia, huono-osaisuus,
työttömyys, köyhyys jne.). Vastuuhenkilöt Titi Gävert ja Suvi-Maria Saarelainen.
4) Kirkon diakonian päivät syyskuussa. DTS järjestää kanavan otsikolla Tutkiva diakonia.
Ajankohtaista tutkimuksesta – kuulumisia viimeisimmistä diakonian tutkimuksista.
Vastuuhenkilöt Titi Gävert, Veera Wallenius sekä Esko Ryökäs.
5) Diakonian tutkimuksen päivä marraskuussa. Seuralle vuoden 2022 seminaari on 20v
juhlaseminaari. Tämän vuoksi järjestämme päivän tällä kertaa itsenäisesti. Kolmena
edellisenä vuonna olemme tehneet hyvää yhteistyötä UKKT-seuran kanssa järjestäen
Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän. Palaamme toivottavasti yhteistyöhön
jälleen vuonna 2023.
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6) Sivellin-palkinnon julkaisu. Myönnämme Sivellin-palkinnon ansioituneesta
opinnäytetyöstä. Julkaisemme palkinnon Diakonian tutkimuksen päivässä.

Verkostoyhteistyö
1) Tieteellisten seurain valtuuskunta: tilan käyttö Helsingin yliopiston seurojen
huonessa (lähinnä varastotilaa muutama hyllymetri), avustuksen haku
julkaisutoimintaa varten
2) Society for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice (ReDi):
Suvi-Maria Saarelainen ReDin hallituksessa.
3) Yhteistyö Diakoniatyöntekijöiden Liiton ja Suomen kirkon pappisliiton kanssa.
4) Yhteistyö teologisten tutkimusseurojen kanssa: TUTP päivien järjestäminen,
mahdollisesti podcast sarja
5) Yhteistyö Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran (UKKT) kanssa
jatkuu, vaikka tutkimuksen päivän järjestämmekin yksin
6) Diakonian tutkijoiden verkosto Facebook-ryhmä kokoaa eri tieteenalojen tutkijoita.
7) Mahdollisesti tuen tarjoamista väitöskirjaa suunnitteleville YAMK-opiskelijoille
yhteistyössä DIAKin kanssa.

Viestintä
1) Verkkosivut. Päivitetään seuran tapahtumien tiedot ja materiaalit verkkosivuille
käyttöön.
2) Facebook-tili
3) Diakonian tutkijoiden verkosto -faceryhmä
4) Jäsentiedotteita 2-3 / vuosi tarpeen mukaan
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