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Vertaus linja-auton-
kuljettajasta
”Omavaraisuushanke on 
kuin linja-auto, johon tar-
vitaan ajokortin suoritta-
nut kuljettaja.

Linja-auton rakentavat 
omavaraisuuspalvelujen 
työntekijät. Sen toimittaa 
perille omavaraisuus-
resurssikeskus, ja vaarnan 
omavaraisuuskomitea 
tekee huoltotyöt. 
Vaarnan omavaraisuus-
asiantuntijat ja ryhmien 
avustajat auttavat jäseniä 
nousemaan linja-autoon 
(mutta jäsenten on nous-
tava linja-autoon itse). 
Vaarnanjohtaja ja piispat 
ovat tämän linja-auton 
kuljettajia.

Kaikkien täytyy tehdä 
oma osansa jäsenten 
auttamisessa kohti oma-
varaisuutta, mutta jos 
vaarnanjohtaja ja piispat 
eivät käännä avaimiaan 
käynnistääkseen mootto-
rin ja ajaakseen linja-
autoa, kukaan ei kulje 
mihinkään.”

RONALD ABAN, oma-
varaisuuspalvelujen 
johtaja Taclobanissa 
Filippiineillä

ALKUSANAT
Joukossamme on paljon apua tarvitsevia. On monia jäseniä, jotka eivät ole 
omavaraisia ja joilta puuttuu kyky ”huolehtia omista ja perheen hengellisistä 
ja ajallisista elämän perustarpeista” 1. Ihmisten auttaminen omavaraisiksi on 
pelastuksen työtä. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut: ”[Omavaraisuus] 
on olennaisen tärkeä osa niin hengellistä kuin ajallistakin hyvinvointiamme. – – 
’Olkaamme omavaraisia ja riippumattomia. Pelastusta ei voi saavuttaa minkään 
muun periaatteen nojalla.’” 2

Niiden joukossa, jotka tarvitsevat apua tullakseen omavaraisemmiksi, saattaa olla 
paastouhriavun saajia, kotiin palaavia lähetyssaarnaajia, uusia käännynnäisiä, 
vähemmän aktiivisia jäseniä sekä paikallisia pappeusjohtajia, jotka tarvitsevat 
paremman työpaikan. Kirkkonsa kautta Herra tarjoaa nyt uusia voimallisia 
apuvälineitä, resursseja ja menettelytapoja, joita kuvataan tässä oppaassa, jotta 
jäseniä voidaan auttaa heidän polullaan omavaraisuuteen.3

Sinä olet pappeusjohtajana yksi niistä, joille Herra on sanonut: ”Minä olen 
antanut teille – – avaimet – – palvelutyöhön ja pyhieni tekemiseksi täydellisiksi” 
(OL 124:143) ja ”sen, jolle nämä avaimet on annettu, ei ole lainkaan vaikeaa 
saada tietoa ihmislasten pelastusta koskevista tosiasioista” (OL 128:11). Lue 
oikealla oleva ”Vertaus linja-autonkuljettajasta”. Pohdi tarkoin rooliasi ajaa tätä 
elintärkeää hanketta eteenpäin.

Tämä johtajan opas on laadittu avuksesi, kun käytät avaimiasi, otat käyttöön 
näitä uusia apuvälineitä ja autat jäseniä auttamaan itseään kohti omavaraisuutta. 
Niin tehdessäsi Pyhä Henki opastaa sinua ja Herran avulla sinusta tulee Hänen 
välineensä köyhien ja apua tarvitsevien kohottamiseksi ja Hänen pelastavan 
työnsä jouduttamiseksi.

 1. Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 6.1.1.
 2. Ks. Thomas S. Monson (lainaten Marion G. Romneyn sanoja), ”Yksilöä ja perhettä koskevan 

huoltotyön pääperiaatteet”, Valkeus, helmikuu 1987, s. 3.
 3. Katso lisätietoja sivustolta srs. lds. org.
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”Omavaraisuus on 
työmme tulosta, ja se on 
yhdistävä tekijä kaikille 
muille huoltotyön mene-
telmille. – – ’Tehkäämme 
työtä saadaksemme 
sen, mitä tarvitsemme. 
Olkaamme omavaraisia 
ja riippumattomia. Pelas-
tusta ei voi saavuttaa 
minkään muun periaat-
teen nojalla.’ ”

THOMAS S. MONSON 
(lainaten Marion G. Rom-
neyn sanoja), ks. ”Yksilöä 
ja perhettä koskevan 
huoltotyön pääperiaat-
teet”, Valkeus, helmikuu 
1987, s. 3.

PAPPEUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Vaarnan johtokunta (tai piirin johtokunta)
 1. Oppikaa omavaraisuuden opit ja periaatteet ja opettakaa niitä (ks. takakansi). 

Ohjatkaa piispoja ja vaarnan omavaraisuuskomitean jäseniä heidän omavarai-
suuteen liittyvissä tehtävissään.

 2. Määrittäkää vaarnaa koskevat omavaraisuustavoitteet.
 3. Perustakaa vaarnan omavaraisuuskomitea, joka voi laatia vaarnalle omavarai-

suussuunnitelman, toimeenpanna sen sekä valvoa sen toteutumista.
 4. Asettakaa etusijalle kotiin palaavien lähetyssaarnaajien ja uusien käännynnäis-

ten (tarpeen mukaan) osallistuminen omavaraisuustoimintoihin.
 5. Ottakaa omavaraisuusasiat vaarnaneuvoston esityslistalle.
 6. Kutsukaa tehtävään vaarnan omavaraisuusasiantuntija.
 7. Kutsukaa tarpeen mukaan kirkon palvelulähetyssaarnaajia.
 8. Käykää läpi vaarnan omavaraisuuden edistymisraportit sekä jatkuvan koulutus-

rahaston lainaraportit ja toimikaa niiden pohjalta.
 9. Antakaa tarvittaessa ohjausta sukututkimuskeskuksen käyttämisessä 

omavaraisuustarkoituksiin.

Vaarnan omavaraisuuskomitea
Vaarnan omavaraisuuskomiteaan kuuluvat seuraavat henkilöt: vaarnan johto-
kunnan jäsen (puheenjohtaja), korkean neuvoston jäsen, jonka tehtäväalueena 
on omavaraisuus, vaarnan Apuyhdistyksen johtokunnan jäsen, piispojen huolto-
työneuvoston puheenjohtaja sekä vaarnan omavaraisuusasiantuntija. Valinnai-
siin osallistujiin voi kuulua vaarnan Nuorten Miesten johtokunnan ja vaarnan 
Nuorten Naisten johtokunnan jäseniä, muita vaarnan asiantuntijoita, kokoaikai-
sia vanhempia lähetyssaarnaajia sekä kirkon palvelulähetyssaarnaajia.

 1. Katsokaa video ”Laboring unto Self-Reliance” [Työskenteleminen kohti 
omavarai suutta] (saatavilla osoitteessa srs. lds. org/ videos).

 2. Laatikaa vaarnalle omavaraisuussuunnitelma, ottakaa se käyttöön ja valvokaa 
sen toteutumista.

 3. Järjestäkää säännöllisiä Polkuni kohti omavaraisuutta -tilaisuuksia (ks. s. 4).
 4. Järjestäkää vaarnan omavaraisuusresurssikeskus ja kutsukaa siihen henkilö-

kunta. Nimittäkää kirkon palvelulähetyssaarnaaja-aviopari tai omavaraisuus-
asiantuntija johtamaan keskuksen toimintaa ja perustamaan omavaraisuus-
ryhmiä (ks. s. 2).

 5. Opettakaa seurakuntaneuvostoille heidän omavaraisuuteen liittyvät 
velvollisuutensa.

 6. Hyödyntäkää omavaraisuuspalvelujen työntekijöiden kehittämiä resursseja 
ja palveluja.

 7. Kutsukaa kotiin palaavia lähetyssaarnaajia ja uusia käännynnäisiä (tarpeen 
mukaan) osallistumaan Polkuni -tilaisuuksiin ja liittymään omavaraisuusryhmiin.
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Vaarnan omavaraisuusasiantuntija
Asiantuntija palvelee kaikkien omavaraisuuspalveluista vastaavien tahojen (vaar-
nan omavaraisuuskomitea, vaarnan omavaraisuusresurssikeskus ja omavaraisuus-
palvelujen johtaja) välisenä linkkinä.

 1. Laadi vaarnan omavaraisuuskomitean esityslista.
 2. Kouluta kirkon palvelulähetyssaarnaajia ja vapaaehtoisia hoitamaan 

omavaraisuusresurssikeskusta.
 3. Kouluta ja valvo muita omavaraisuusasiantuntijoita vaarnassa.
 4. Tilaa omavaraisuuteen liittyvää aineistoa tarpeen mukaan.
 5. Kouluta ja avusta piispoja ja seurakuntaneuvostoja pyydettäessä.
 6. Auta jäseniä rekisteröitymään osoitteessa srs. lds. org/ register.
 7. Järjestä, valvo, tue ja avusta omavaraisuusryhmiä. (Muita jäseniä voidaan 

kutsua avustamaan ryhmiä tarpeen mukaan.)
 8. Tutki periaatteita, jotka ovat verkossa osoitteessa srs. lds. org/ facilitator, ja 

noudata niitä.

Piispakunta (tai seurakunnan johtokunta)
 1. Opettakaa seurakunnan jäsenille omavaraisuuden oppeja ja periaatteita (ks. 

takakansi).
 2. Johtakaa omavaraisuusponnisteluja seurakuntaneuvoston avulla:

• Ottakaa selville, ketkä jäsenet tarvitsevat apua, ottakaa heidät mukaan ja 
kutsukaa heitä kaikkia tulemaan omavaraisiksi. Tätä tehdessä saatatte hyö-
tyä lomakkeesta Adult Member Self-Reliance Tool [aikuisen jäsenen omava-
raisuustyöväline] osoitteessa leader. lds. org/ self -reliance.

• Tarjotkaa koorumien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden välityksellä tukea, 
ohjaajia ja apua sitä tarvitseville.

 3. Kehottakaa avun tarpeessa olevia täyttämään Polkuni kohti omavaraisuutta  
-kirjanen ja liittymään omavaraisuusryhmään.

 4. Kutsukaa seurakunnan omavaraisuusasiantuntijoita avustamaan ryhmiä tar-
peen mukaan.

 5. Pitäkää puhutteluja jatkuvan koulutusrahaston lainojen hyväksymistä varten 
(ks. srs. lds. org/ loans).

 6. Käykää läpi seurakunnan omavaraisuuden edistymisraportit sekä jatkuvan 
koulutusrahaston lainaraportit ja toimikaa niiden pohjalta. Piispat eivät saa olla 
tekemisissä jatkuvan koulutusrahaston lainojen takaisinperinnän kanssa.

 7. Pyytäkää tarvittaessa lisäapua vaarnan omavaraisuuskomitealta.

RESURSSEJA

Omavaraisuusresurssikeskukset
Vaarnoja kannustetaan perustamaan omavaraisuusresurssikeskuksia kirkon 
rakennuksiin, yleensä samaan tilaan sukututkimuskeskuksen kanssa. Omavarai-
suusresurssikeskusten henkilökuntana toimii kirkon palvelulähetyssaarnaajia 
ja vapaaehtoisia. Keskuksissa tarjotaan internetyhteys, ohjausta ja muita hyö-
dyllisiä resursseja työnhakijoille, itsenäisille ammatinharjoittajille ja tuleville 
opiskelijoille.

”Perheessä, seurakun-
nassa tai vaarnassa ei ole 
mitään ongelmaa, jota 
ei voitaisi ratkaista, jos 
etsimme ratkaisuja Her-
ran tavalla eli neuvotte-
lemme – todella neuvot-
telemme – toistemme 
kanssa.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, uudistettu laitos, 
2012, s. 4

”Mikään uusi organisaatio 
ei ole tarpeen tämän 
kansan tarpeista huo-
lehtimiseksi. Ei tarvita 
muuta kuin panna Juma-
lan pappeus työhön.”

HAROLD B. LEE, ”Keho-
tuksia Jumalan pappeu-
den haltijoille”, Valkeus, 
syyskuu 1973, s. 375
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Kuinka voin mitata 
jäsenten edistymistä 
omavaraiseksi tulemi-
sessa seurakunnassani 
tai vaarnassani?
Kun autat seurakuntaasi 
tai vaarnaasi edistymään 
kohti omavaraisuutta, 
voisit aika ajoin laskea 
niiden jäsenten lukumää-
rän, jotka

 1. piispojen ilmoituksen 
mukaan eivät ole 
omavaraisia

 2. ovat täyttäneet 
Polkuni -arvioinnin

 3. ovat suorittaneet 
Perustukseni -kurssin

 4. ovat aloittaneet yritys-
toiminnan, saaneet 
hyvän työpaikan tai 
aloittaneet koulu-
tukseen tähtäävän 
opiskelun.

Omavaraisuusryhmät
Omavaraisuusryhmän kokouksissa toimitaan neuvoston mallin mukaan, ja ne 
ovat erilaisia kuin useimmat kirkon luokat, oppitunnit ja työpajat. Opettajia tai 
kouluttajia ei ole. Sen sijaan ryhmän jäsenet neuvottelevat keskenään, oppivat 
yhdessä, ohjaavat toisiaan, sitoutuvat toimimaan oppimansa mukaan ja pitävät 
toisiaan tilivelvollisina sitoumuksistaan. Tämä ryhmässä tapahtuva ohjaus ja neu-
vonpito yhdessä työkirjojen ja videoiden kanssa saa aikaan dynaamisen oppimis-
ympäristön, joka vahvistaa kunkin jäsenen edistymistä kohti omavaraista elämää.

Vaarnan ja seurakunnan johtohenkilöt kutsuvat omavaraisuusasiantuntijoita 
järjestämään ja avustamaan omavaraisuusryhmiä. Ryhmien avustajat eivät ole 
opettajia vaan he auttavat ryhmää noudattamaan kirjasissa esiteltyä omavarai-
suusprosessia. Avustajat tarvitsevat toisinaan pääsyn internetiin ja keinon näyt-
tää videoita ryhmän kokouksissa. Johtohenkilöt voivat muodostaa tarvittavan 
määrän ryhmiä ja kutsua tarvittavan määrän asiantuntijoita. Ryhmän jäseniä 
voidaan kutsua tarvittaessa avustamaan. Kukin ryhmä kokoontuu ainakin 12 
kertaa kaksituntiseen tapaamiseen. Ryhmään kuuluu 8–14 jäsentä. Ryhmät voivat 
kokoontua vaarnan omavaraisuusresurssikeskuksissa, kirkon rakennuksissa tai 
muissa asianmukaisissa paikoissa, jotka sopivat jäsenten käyttöön.

Paikalliset johtohenkilöt päättävät, mitä seuraavista ryhmistä tarvitaan heidän 
yksikössään.

 1. Oman liikeyrityksen aloittaminen ja liiketoiminnan laajentaminen -ryhmät autta-
vat ihmisiä aloittamaan liikeyrityksen tai laajentamaan toimintaansa. Nämä 
ryhmät korvaavat yrittäjyyskurssin.

 2. Työnhakuni -ryhmät auttavat ihmisiä löytämään uuden tai paremman työpai-
kan. Nämä ryhmät korvaavat työhön valmentavan kurssin.

 3. Koulutusta paremman työn saamiseksi -ryhmät auttavat ihmisiä löytämään kou-
lutuspolun, joka lisäisi heidän tulojaan. Nämä ryhmät korvaavat Menestyksen 
suunnittelu -työpajan.

Kussakin ryhmässä jäsenet tutkivat myös kirjasen Perustukseni – periaatteita, tai-
toja, tapoja kahtatoista opillista aihetta, jotka liittyvät omavaraisuuteen.

Kirkon työntekijöiden tuki ja luettelot 
suositeltavista resursseista
Kirkolla on työntekijöitä jokaisella vyöhykkeellä auttamassa omavaraisuuspon-
nisteluja. Niihin kuuluvat vyöhykkeen omavaraisuusjohtaja, omavaraisuus-
asioista vastaava operaatiopäällikkö, omavaraisuuspalvelujen johtajia sekä muuta 
henkilökuntaa. Nämä työntekijät auttavat vaarnan omavaraisuusresurssikeskus-
ten tarpeiden koordinoinnissa ja tarjoavat vaarnoille resursseja ja koulutusta. 
Näitä resursseja voivat olla ohjaajat sekä luettelot suositeltavista ohjelmista ja 
oppilaitoksista, paikallisista työnsaantimahdollisuuksista sekä sellaisten rahoitus-
laitosten nimistä, joista voi saada pääomaa liikeyrityksen perustamiseen.

Omavaraisuuden verkkosivusto
Lisätietoja johtohenkilöille ja jäsenille on verkossa osoitteessa srs. lds. org.
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Johtohenkilön ja kirjurin työvälineet
Adult Member Self-Reliance Tool [aikuisen jäsenen omavaraisuustyöväline] voi 
olla avuksi piispoille, kun he tunnistavat jäseniä, joilta puuttuu elämän perustar-
peita, ja keskittyvät heihin. Tämä työväline on käytettävissä osoitteessa leader. 
lds. org/ self -reliance.

Polkuni kohti omavaraisuutta -tilaisuudet
Vaarnat tai seurakunnat järjestävät säännöllisiä Polkuni kohti omavaraisuutta -tilai-
suuksia. Tämä tilaisuus johtaa jäseniä polulle kohti omavaraisuutta auttamalla heitä 
ymmärtämään omavaraisuuden opillisen merkityksen, arvioimaan senhetkisen oma-
varaisuutensa tason, päättämään, mitä taitoja tai tuloja tarvitaan ajallisesti omavarai-
seksi tulemiseen, ja valitsemaan omavaraisuusryhmän, joka auttaa heitä saavutta-
maan tuon tavoitteen. Polkuni kohti omavaraisuutta -kirjanen auttaa tässä prosessissa. 
Arviointi voidaan myös tehdä omin neuvoin, yhdessä pappeusjohtajan tai omava-
raisuusasiantuntijan kanssa, omavaraisuuskeskuksessa tai muualla. Katso video ”How 
to Use My Path” [Kuinka voin käyttää Polkuni-arviointia] osoitteessa srs. lds. org/ videos.

Koulutusvideot
Katso seuraavat videot verkossa osoitteessa srs. lds. org/ videos.

Palaute on tervetullutta
Voit lähettää ajatuksiasi, palautetta, ehdotuksia ja kokemuksia osoitteeseen 
SRSfeedback@ ldschurch. org tai srs. lds. org/ feedback.

KENELLE 
TARKOITETTU

VIDEON NIMI

Johtohenkilöt I Will Provide for My Saints [Minä huolehdin pyhistäni]

The Stake Self-Reliance Committee [Vaarnan omavaraisuuskomitea]

The Stake Self-Reliance Committee Meeting [Vaarnan omavaraisuuskomitean kokous]

Stake Self-Reliance Specialists [Vaarnan omavaraisuusasiantuntijat]

Helping Ward Councils [Seurakuntaneuvostojen auttaminen]

How to Form Self-Reliance Groups [Omavaraisuusryhmien muodostaminen]

Laboring unto Self-Reliance [Työskenteleminen kohti omavaraisuutta]

Perustukseni -videot (12)

Avustajatt My Purpose [Tarkoitukseni]

How to Facilitate a Group [Omavaraisuusryhmien avustaminen]

How to Prepare [Kuinka voin valmistautua]

How to Lead: My Foundation [Kuinka voin ohjata Perustukseni-ryhmää]

How to Lead: Report [Kuinka voin ohjata raportoimista]

How to Lead: Learn [Kuinka voin ohjata oppimista]

How to Lead: Ponder [Kuinka voin ohjata pohtimista]

How to Lead: Commit [Kuinka voin ohjata sitoutumista]

How to: Manage Meetings [Kuinka voin ohjata kokouksia]

”Go and Do” Learning [”Mene ja tee” -oppiminen]
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Ryhmän aineistot
Aineistot, videot ja koulutus ovat saatavana Evankeliumiaiheinen kirjasto  
-mobiilisovelluksessa ja verkossa osoitteessa srs. lds. org. Aineistoa voi tilata myös 
kirkon jakelukeskuksista.

Polkuni kohti omavaraisuutta
Kaikki osallistujat aloittavat tästä kirjasesta määrittämällä 
senhetkisen omavaraisuutensa tason ja päättämällä, mikä 
ryhmistä auttaa heitä tulemaan omavaraisiksi. Ryhmien 
aiheisiin kuuluvat itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
työnhaku ja koulutus.

Perustukseni – periaatteita, taitoja, tapoja
Kaikkien kolmen ryhmän jäsenet käyttävät tätä kirjasta 
jokaisessa kokouksessa keskustellessaan keskeisistä 
hengellisistä omavaraisuuden periaatteista ja soveltaessaan 
niitä käytäntöön.

Oman liikeyrityksen aloittaminen ja 
liiketoiminnan laajentaminen
Niille, joilla on liikeyritys tai jotka haluavat aloittaa 
sellaisen. Ryhmän jäsenet harjoittelevat kirjanpitoa, 
markkinointia ja käteisvarojen käyttöä. He myös kokeilevat 
keinoja lisätä tulojaan pienyrityskokeiluilla.

Työnhakuni
Niille, joilla on taitoja, joilla voi saada hyvän työpaikan. 
Ryhmän jäsenet hankkivat työpaikan etsimällä 
työtilaisuuksia, verkostoitumalla, esittäytymällä tehokkaasti ja 
valmistautumalla työhaastattelukysymyksiin. Osallistuminen 
tähän ryhmään johtaa työpaikan saamiseen.

Koulutusta paremman työn saamiseksi
Niille, jotka tarvitsevat koulutusta tai valmennusta 
saadakseen hyvän työpaikan tai aloittaakseen 
liiketoiminnan. Ryhmän jäsenet etsivät ammatin, joka 
auttaa heitä tulemaan omavaraisiksi, ja sitten etsivät 
oppilaitoksen tai ohjelman (mukaan lukien Polkuni), joka 
johtaa heidät tuohon ammattiin. Osallistuminen tähän 
ryhmään johtaa koulutussuunnitelmaan ja jatkuvan 
koulutusrahaston lainaan (jos tarvitaan).

Ryhmän jäsenet, jotka suorittavat kirjasissa Perustukseni ja Oman liikeyrityksen 
aloittaminen ja liiketoiminnan laajentaminen mainitut vaatimukset, voivat saada 
kurssitodistuksen LDS Business Collegesta.

Polkuni kohti 
omavaraisuutta

Oman liikeyrityksen 
aloittaminen ja 
liiketoiminnan 
laajentaminen

OMAVARAISUUS

Työn
hakuni

OMAVARAISUUS

Koulutusta 
paremman työn 

saamiseksi
OMAVARAISUUS
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OMAVARAISUUDEN OPPEJA JA PERIAATTEITA

Opit
 1. Ajallinen ja hengellinen ovat yhtä

OL 29:34; Alma 37:38–43

 2. Herra käskee meitä olemaan omavaraisia ja Hänellä on kaikki valta 
auttaa meitä
OL 104:15–16; 100:1; 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 27:21, 23; Moosia 4:9; Matt. 28:18

 3. Omavaraisuus on korotuksen periaate
OL 132:20

Periaatteet
Lisätietoja seuraavista periaatteista on omavaraisuutta käsittelevässä kirjasessa 
Perustukseni – periaatteita, taitoja, tapoja.

 1. Osoittakaa uskoa Jeesukseen Kristukseen
1. Nefi 9:6; Hepr. 11

 2. Olkaa kuuliaisia
OL 93:28; 130:20–21; Abr. 3:25; Hepr. 5:8–9

 3. Toimikaa
2. Nefi 2:16, 26

 4. Palvelkaa ja olkaa yhtä
Moos. 7:18; Gal. 5:14


