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OIKEASSA ASUSSA
Viranhaltijoiden asianmukainen pukeutuminen sekä huoliteltu ja siisti ulkonäkö ovat osa diakonian viran hoitoa.
Virkapukeutumisessa on otettava huomioon kulloisenkin
tilaisuuden luonne. Virkaan vihkimisessä saatavia tunnuksia (virka-asu ja -merkit) käytettäessä diakoniatyöntekijä
edustaa kirkkoa ja diakoniatyöntekijöitä ammattikuntana.
Piispainkokouksen 12.9.2001 hyväksymässä asiakirjassa
Viran tunnukset ja virkapukeutumisen ohjeet on kirjattu
muun muassa diakoniatyöntekijöiden virkapukeutuminen
(Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto, Sarja B 2001:4).
Suositus vastaa edellä mainittuja kirjauksia. Piispainkokous päätti palata viran tunnuksia ja virkapukeutumista
koskevan ohjeistuksen laatimiseen kirkon virkarakenteen
ratkettua.

Virkapuku ja -paidat

Diakonissat käyttävät juhlavissa tilanteissa mustaa diakonissan juhlapukua. Sen kanssa käytetään mustia tai
harmaita sukkia sekä mustia kenkiä, joissa on umpinainen
kanta ja kärki. Diakonikoulutetut naiset käyttävät vastaavissa tilanteissa vihreää tai sinistä virkapaitaa yhtenäisen
hame- tai housuasun kanssa. Juhlatilanteissa miehet käyttävät vihreää tai sinistä virkapaitaa tumman puvun kanssa.

Muun asustuksen tulee vastata juhlatilaisuuden luonnetta.
Vihreä virkapaita, jota vihityt diakoniatyöntekijät käyttävät tilanteeseen sopivan asukokonaisuuden kanssa. Paitaa
ei käytetä hameen tai housujen päällä. Vihreään virkapaitaan
rinnastetaan tässä lyhyt ja pitkähihainen paita, niistä kaulurimalli sekä tunika.
Sininen virkapaita on valkoisin kaulus- ja hihansuuterein somistettu, pitkähihainen. Sitä käytetään kuten vihreää virkapaitaa.

Diakonian virkaan vihityn
diakonissan ja diakonin virkamerkki

Virkamerkkejä käytetään virkapaitojen ja diakonissan
juhlapuvun kanssa. Diakonissa juhlapukua käytettäessä
merkin paikka on keskellä, kauluksen alapuolella. Virkapaidan yhteydessä merkin paikka on ylhäällä vasemmalla
rinnassa. Lisäksi merkkejä on mahdollista käyttää muun
viran hoitoon sopivan vaatetuksen kanssa.

Diakoniariipus

Diakonian virkaan vihityt voivat käyttää riipusta kuten virallista diakonin ja diakonissan merkkiä.
Kirkosta eronneen ja diakonikirjan piispalle palauttaneen henkilön ei tule enää käyttää diakonissan eikä diakonin pätevyysmerkkiä, diakoniriipusta, diakonissan juhlapukua, eikä vihreää virkapaitaa. Vihreää virkapaitaa käyttävät
Pohjoismaissa ev.lut. kirkon diakonian virkaan vihityt.

• Vihreää virkapaitaa valmistaa ja myy muun muassa
solemnis@kotimaa.fi ja www.kotimaakauppa.fi
• Sinistä virkapaitaa ja diakonissan juhlapukua
(tarvikepaketti juhlapuvun valmistamiseen sisältää
materiaalit sekä kaava-arkin) valmistaa ja myy vain
edellä mainittu taho.
• Diakonissan ja diakonin virkamerkkiä sekä
diakoniariipusta valmistuttaa ja toimittaa postiennakolla Diakoniatyöntekijöiden Liitto toimisto@dtl.fi
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