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Viime viikkojen arvioissa on todettu koronavirusepidemian olevan vaikutuksiltaan pitkäkestoinen ja moniulotteinen. Kyse on samanaikaisesti terveyskriisistä, sosiaalisesta kriisistä ja taloudellisesta kriisistä. Tilannetta vaikeuttaa vielä se, että kriisin eri puolet kietoutuvat monin
tavoin toisiinsa. Pahimmillaan seuraukset voivat olla suurempia kuin varsinainen koronavirusepidemia.
Pitkittyessään epidemia korostaa varsinkin henkisen kriisinkestävyyden merkitystä. Tämä on
kirkon erityistehtävä, joka tulee esille myös yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Luottamuksen ja toivon ylläpitäminen onkin luontevaa seurakunnille jo kirkon perussanomasta lähtien.
Tässä kirjeessä on informaatiota etätyösuosituksesta, kirkkoherrojen Teams-kokouksesta ja
kirkkohallituksen esityksestä sähköisistä kokouksista.

1. Etätyösuositus
Koronavirusepidemia on laajasti kasvussa valtakunnallisesti. Tämän vuoksi valtioneuvosto on
suositellut, että julkisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti,
jos työtehtävät sen mahdollistavat.
Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Suosituksen voimassaoloa tarkastellaan 31. joulukuuta 2020 mennessä.
Valtioneuvoston tekemät linjaukset ja suositukset etätyöstä eivät ole oikeudellisesti työnantajia sitovia. Seurakuntien on kuitenkin hyvä noudattaa suositusta mahdollisuuksien mukaan.
Monin paikoin näin on jo tehtykin.
Tuomiokapitulin henkilöstö on siirtynyt etätyöhön vuoden 2020 loppuun saakka. Myös tuomiokapitulin järjestämät koulutukset ja tilaisuudet ovat pääsääntöisesti siirretty toteutettaviksi etänä.
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2. Kirkkoherrojen Teams-kokous
Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen Teams-kokous järjestetään maanantaina 23.11. klo
15–16. Saatte kokousta varten sähköpostiinne kutsulinkin. Toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus tuolloin osallistua kokoukseen.
Seurakunnista tulleiden palautteiden perusteella Teams-kokouksessa käsitellään työyhteisön
jaksamista pitkittyvän poikkeustilanteen aikana. Kokouksesta laaditaan muistio, joka mahdollistaa käsiteltäviin asioihin perehtymisen niillekin, jotka eivät kokoukseen pysty osallistumaan.
Etukäteistehtävänä pyydän teitä pohtimaan kysymystä, mitä olette tehneet seurakunnissa
henkilöstön jaksamisen hyväksi. Kokouksessa hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harju käyttää
puheenvuoron työhyvinvoinnin edistämisestä seurakunnassa.

3. Kauneimmat joululaulut
Kirkkoherrojen Teams-kokouksessa 5.10. käsiteltiin muun muassa adventin ja joulun ajan jumalanpalvelusten ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien toteutusvaihtoehtoja korona-ajan
keskellä. Keskustelussa viitattiin Suomen Lähetysseuran järjestämään webinaariin, jossa ideoitiin yhdessä turvallisia toteutusmahdollisuuksia.
Suomen Lähetysseura on julkaissut webinaarissa kootut ideat linkissä https://kauneimmatjoululaulut.fi/wp-content/uploads/2020/10/Kauneimmat-Joululaulut-webinaari-ideat-jakoon.pdf.

4. Sähköiset kokoukset
Kirkkohallitus on esittänyt marraskuun alussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle nykyisen
kirkkolain muuttamista siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon
keskushallinnon toimielimet voisivat kokoontua myös sähköisesti.
Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi kokoukseen osallistuvien yhdenvertainen
näkö- ja ääniyhteys. Esityksessä ehdotettu mahdollisuus kokoontua sähköisesti aiheuttaa
muutostarpeen myös toimielinten päätösvaltaisuutta, kokousten julkisuutta sekä toimielimessä toimitettavaa vaalia koskevaan sääntelyyn.
Kirkkolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Asiasta on oltu yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta lakimuutos etenisi nopeasti eduskunnan käsittelyyn, mikäli kirkolliskokous hyväksyy esityksen.
Sähköisiä kokouksia on järjestetty kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä covid-19-viruspandemian aiheuttaman kevään poikkeusolojen aikana kirk-
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kohallituksen kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n nojalla antaman määräyksen perusteella. Normaalioloissa ei vastaavaa määräystä voida antaa. Siksi seurakunnissa on toivottu lakimuutosta sähköisten kokousten mahdollistamiseksi.

***
Piispat tapasivat kirkollisasioista vastaavan ministeri Annika Saarikon reilu viikko sitten. Hän
antoi kirkollemme tunnustusta vastuullisesta suhtautumisesta ja aktiivisesta toiminnasta koronaepidemian torjunnassa.
Koronaepidemian leviämisen estäminen tapahtuu ennen kaikkea paikallistasolla ja yksittäisten ihmisten valinnoissa ja ratkaisuissa. Ministerin kiitokset kuuluvat siksi seurakunnille ja
siellä tehtävälle työlle. Toivottavasti tämä kiitos välittyy työyhteisöllesi.
Toivon, että valtion johdolta tuleva tunnustus rohkaisisi niin teitä kirkkoherroja kuin muitakin
työntekijöitä ja vastuunkantajia. Työtämme arvostetaan ja meihin luotetaan. Kannustus auttaa
jaksamaan eteenpäin kohti tulevaisuutta, joka on meiltä salattu, mutta johon voimme kulkea
luottaen hyvään Jumalaan.
Teitä rukouksissa muistaen

Seppo Häkkinen

