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Hyvät kirkkoherrat

Kesä on hiippakunnassamme sujunut saamieni raporttien mukaan hyvin. Seurakuntien toiminta leireineen on toteutunut mahdollisuuksien mukaan, koronavirusepidemian torjuntatoimet huomioon ottaen. Kesätoiminnan turvallisessa järjestämisessä on onnistuttu, siitä kiitos
teille seurakunnissa.
Pian seurakunnissa on edessä syystoimintakausi. Sitä varten on tuomiokapituliin tullut tiedusteluja mahdollisista uusista ohjeista. Tässä kirjeessä on tietoa seurakuntien taloudellisesta tuesta, raportoinnista ja suojainten käytöstä sekä näkökohtia syyskauden toiminnan käynnistämiseen.

1. Koronaepidemiasta johtuva taloudellinen tuki seurakunnille
Kirkolliskokous on hyväksynyt Kirkon keskusrahaston talousarvion muutoksen, jossa lisätään
vuonna 2020 avustuksiin käytettävää määrärahaa neljällä miljoonalla eurolla. Tästä kolme miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille ja miljoona euroa kirkollisille järjestöille. Seurakuntien
avustus jaetaan laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. Järjestöille jaettavasta avustuksesta kirkkohallitus laatii esityksen marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle. Järjestöjen avustuskriteereitä laadittaessa on painotettava työtä, joka tavoittaa koronapandemian keskellä kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset.
Valtion lisätalousarvioon on otettu 4,5 miljoonan euron erityisavustus Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon diakoniatoimintaan. Avustus jaetaan kirkkojen jäsenmäärän
suhteessa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osuus (4 434 312 euroa) jaetaan edelleen
seurakunnille laskennallisin perustein seurakunnan alueen kunnan tai kuntien väkilukujen
suhteessa.
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2. Raportointi seurakunnista
Hiippakunnallisen tilannekuvan vuoksi seurakuntien on edellytetty raportoivan lääninrovastien kautta tuomiokapitulille kahden viikon välein. Kesän aikana raportoinnissa oli pitempi
väli ja pyyntöni mukaan sain raportit 15.8. käyttöön. Kiitos vaivannäöstänne.
Tilannekuvan ajantasaisuus on edelleen tärkeä. Koska syyskausi alkaa ja koronavirusepidemia
on osoittanut nousun merkkejä, pyydän seurakunnista raportteja aiemman kysymyspohjan
mukaisesti entiseen tapaan lääninrovastien kokoamana kahden viikon välein siten, että raportit ovat tuomiokapitulin käytettävissä kuukauden 1. ja 15. päivä.
3. Kasvomaskien käyttö seurakuntatyössä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi 13.8.2020 suosituksen suu-nenäsuojainten (kasvomaskien) käytöstä. Lähtökohtana suosituksissa on, että maskeja suositellaan käytettäviksi
tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, kuten joukkoliikenteessä ja
suurissa joukkotilaisuuksissa.
Seurakunnissa suositellaan kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida
välttää. Työnantajan on hankittava työntekijöille tarvittavat suojaimet. Sen sijaan seurakuntalaiset hankkivat lähtökohtaisesti itse kasvomaskinsa. Kasvomaskeja on kuitenkin syytä olla
seurakunnissa tarjolla seurakuntalaisille, joilla ei sellaista ole.
THL:n kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita sekä tilanteita, joissa lähikontakti
kestää yli 15 minuuttia. Suositus ei koske tilanteita ja tilaisuuksia, joissa lähikontaktien välttäminen on mahdollista tai lähikontaktin kesto on lyhytaikainen. Esimerkiksi ehtoollisjumalanpalveluksessa terveysturvallisuus voidaan taata myös muilla toimilla, eikä kasvomaskia välttämättä tällöin tarvita.
Henkilöstön kasvomaskin käyttöä suositellaan tilanteessa (esimerkiksi kotikäynnit tai vastaanotot), jossa seurakunnan henkilöstö on lähikontaktissa yli 15 minuutin ajan seurakuntalaisten,
erityisesti riskiryhmään kuuluvien, kanssa.
Ensisijaisen tärkeää on edelleen, että töihin tai seurakunnan tilaisuuksiin tullaan vain terveenä
ja huolehditaan 1–2 metrin turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta sekä oikeasta yskimis- ja aivastamistavasta. Seurakuntien tiloissa on tarjottava hyvät mahdollisuudet käyttää käsidesiä ja
ihmisiä tulee muistuttaa sen käytöstä eri tavoin.

4. Syyskauden seurakuntatoiminta
Seurakunnista on tullut kysymyksiä, voiko syyskaudella pitää kerhoja ja muita pienryhmiä, järjestää leirejä ja kuorotoimintaa tai antaa erilaisten ryhmien kokoontua seurakunnan tiloissa.
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Yleisohjeen mukaan seurakunnissa voidaan järjestää sellaista toimintaa, jossa annetut turvallisuusohjeet täyttyvät. Aiemmin annetut ohjeistukset ovat tältä osin voimassa. Mikäli koronavirusepidemia laajenee uudelleen ja viranomaisohjeistukset muuttuvat, tarkennetaan annettua
ohjeistusta myös seurakunnille.
Tarjous työntekijöiden lyhytkestoisesta työnohjauksesta on edelleen voimassa. Lisätietoja antavat tuomiokapitulissa Ulla-Maija Harju ja Merja Vuorikari.

***
Koronavirusepidemian toinen aalto on todennäköinen maassamme syksyllä, ainakin jonkinlaisella voimakkuudella. Seurakuntien on omalta osaltaan ja omilla toimillaan pyrittävä hillitsemään ja hidastamaan viruksen leviämistä. Se merkitsee varautumista.
Varautuminen tulevaan on kristityn tehtävä. Se vaatii vaivannäköä, mutta tuo myös turvallisuutta. Kristittyinä voimme luottaa siihen, että lupauksensa mukaan Herra itse on kanssamme
kaikissa tilanteissa (Matt. 28:20).
Toivotan teille viisautta ja voimia ja ennen kaikkea hyvän Jumalan siunausta alkavaan syyskauteen.

Seppo Häkkinen

