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Hyvät kirkkoherrat

Valtioneuvosto teki 6.5.2020 yleisistunnossaan periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Päätös oli aiemmin julkaistun hallituksen 4.5.2020 linjauksen
mukainen. Päätöksen mukaan kokoontumisrajoitusten hallittu ja asteittainen purkaminen sallii enintään 50 hengen kokoontumiset 1.6.2020 alkaen.
Aluehallintovirastot tekevät sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen perusteella valtioneuvoston päätöksen mukaiset ratkaisut tartuntatautilain nojalla. Seurakuntien toimintaa tullaan
toteuttamaan aluehallintovirastojen ohjeiden mukaisesti. Tätä kirjettä lähetettäessä ei näitä
ohjeita vielä ole käytettävissä, vaan kirjeen ohjeistus perustuu tämän hetken tietoon.
Ymmärrettävästi seurakunnissa on suuri tiedon tarve tarkemmista kesäaikaa koskevista ohjeista. Niitä lähetetään sen mukaan, kun saamme tiedon viranomaispäätöksistä ja niiden pohjalta valmisteltua ohjeistukset. Lähiaikoina annetaan lisäohjeita muun muassa jumalanpalveluksista ja ehtoollisenvietosta 1.6.2020 jälkeen.
Toistan asian, jota olen usein kirjeissäni tuonut esille: Vaikka monia rajoituksia lievennetään
kesäkuun alusta lähtien, koronavirusepidemia ei ole ohi. Siksi kaikkien yhteiskunnan toimijoiden, seurakunnat mukaan lukien, tulee edelleen olla vastuullisia ja pitää kiinni turvallisuutta ja
hygieniaa koskevista ohjeista.
Seurakuntiin 5.5.2020 lähettämäni kirje sisälsi piispojen yleisohjeistuksen seurakuntien toimintaan 1.6.2020 lukien. Tässä kirjeessä on tarkempia ohjeita lasten ja nuorten kesätoiminnasta. Lisäksi vastaan seurakunnista tulleisiin kysymyksiin kirkkojen aukiolosta kesällä sekä
diakoniatyön saamista rahalahjoituksista.

1. Seurakuntien lasten ja nuorten kesätoiminta poikkeustilanteessa
Valtioneuvoston 6.5.2020 periaatepäätös ja piispojen 5.5.2020 antama ohjeistus avaavat mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan kokoavaa kesätoimintaa annetut henkilörajoitukset ja
muut turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
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Liitteenä on Kirkkohallituksessa valmisteltu ohjeistus seurakuntien lasten ja nuorten kesätoiminnan järjestämiseksi poikkeustilanteessa. Seurakuntien leiritoimintaa tullaan toteuttamaan
aluehallintovirastojen ohjeiden mukaisesti. Tätä kirjettä lähetettäessä ei näitä ohjeita ole vielä
käytettävissä, joskin ohje on valmisteltu laajassa yhteistyössä tuomiokapitulien asiantuntijoiden kanssa ja eri viranomaistahoja konsultoiden.
Ohjeessa suositellaan asteittaista ja hallittua kokoavan toiminnan avaamista kesällä 2020. Kesätoimintaa linjattaessa on tärkeää ottaa huomioon lapsen oikeudet ja perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Samalla on muistettava, että kokoava toiminta pitää aina sisällään riskin koronaviruksen leviämisestä. Turvallisuusriskit on kartoitettava huolellisesti ja ratkaistava paikallisesti, koska olosuhteet vaihtelevat seurakunnittain.

2. Kirkkojen aukiolo kesäaikana
Tulevan kesän 2020 Tiekirkkokausi on peruttu koronavirusepidemian vuoksi. Kesäkuun
alussa tapahtuvien rajoitusten purun vuoksi on kuitenkin oletettavaa, että kotimaan matkailu
elpyy. Matkailijoita voi olla liikkeellä runsaastikin, kun ulkomaanmatkailu ei ole mahdollista.
Tämän vuoksi on toivottavaa, että seurakuntien kirkot olisivat mahdollisuuksien mukaan
avoinna aiempien kesäkausien tapaan.
Mikäli seurakunta on ollut mukana tiekirkkotoiminnassa, teiden varsilla on mahdollista pitää
Tiekirkko-opasteita, mikäli kirkko on avoinna. Poikkeustilanteen huomioon ottava rukousmateriaali kirkossa on toivottavaa.

3. Rahalahjoitusten vastaanottamisesta diakoniatyöhön
Koronaviruskriisi on herättänyt yksittäisten ihmisten, järjestöjen ja yritysten halun auttaa epidemian vuoksi vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Seurakunnat ovat saaneet jonkin verran rahalahjoituksia. Kirkon diakoniatyö on koettu luotettavaksi kanavaksi avun jakamiseksi apua tarvitseville.
Diakoniatyöntekijöissä on herännyt huoli lahjoitusten rahastoinnista siten, että ne päätyvät
oikeaan tarkoitukseensa ja olisivat käytettävissä useamman vuoden aikana koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien hoitamisessa asiakastyössä. Ohje lahjoitusten
rahastointiin löytyy KIPA:n sivuilta: KIPAN etusivu/ ohjeet/kirjanpito/Kolehtien, keräysten ja
lahjoitusten ohje 3 2/20.
Mikäli lahjoituksessa on määritelty käyttötarkoitus ja lahjoitus on kooltaan erittäin suuri, voi
olla perusteltua muodostaa siitä erityiskatteinen rahasto. Ohje löytyy KIPAN etusivu/ohjeet/kirjanpito/Erityiskatteisten rahastojen kirjanpito v. 5.0./2019.
Kirjeessä 9.4.2020 on informoitu seurakunnan rahankeräysmahdollisuuksista. Keräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus. Rahankeräysvaroilla
ei korvata diakoniatyön budjettivaroja.
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Seurakunta voi uuden rahankeräyslain perusteella anoa itselleen rahankeräyslupaa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 5/2020
(https://evl.fi/documents/1327140/60545655/5_2020+Seurakunnille+mahdollisuus+rahanke
r%C3%A4ysten+j%C3%A4rjest%C3%A4miseen.pdf/9821b3a9-eb0e-2b1c-182a7935759edb06?t=1582551299635).
Kirkkopalvelut on avannut kaikille jäsenseurakunnilleen mahdollisuuden toteuttaa Kirkkopalvelujen hallinnoiman rahankeräysluvan turvin Kotimaanavun paikalliskeräyksiä, jotka tehdään
diakonisiin tarkoituksiin vähävaraisten tai muutoin vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi. Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta info@kotimaanapu.fi.

***
Viime aikoina olen useammassa viranomaisyhteistyön neuvottelussa tai kokouksessa kuullut
mainittavan seurakuntien toiminnan. Se on merkki työmme arvostuksesta. Lämmin kiitos sinulle ja työtovereillesi jaksamisesta tärkeässä tehtävässä ihmisten parhaaksi. Toivon sinun välittävän kiitokseni myös työyhteisöllesi.
Apostoli Paavali neuvoo olemaan vahva ja järkähtämätön sekä tekemään Herran työtä aina innokkaasti. Varsinkin poikkeusoloissa tuntuu, että vahvuus, järkähtämättömyys ja innokkuus
välillä puuttuvat. Pikemmin tilalla on kokemus heikkoudesta, epävarmuudesta ja väsymyksestä. Silloin motivaatiota antaa jakeen loppu:
”Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.” (1. Kor. 15:58).
Hyvän Jumalan siunausta toivottaen

Seppo Häkkinen

