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Hyvät kirkkoherrat

Koronaviruksen omikron-variantin myötä epidemiatilanne on nopeasti heikentynyt.
Maamme on kokonaisuudessaan leviämisaluetta. Huonontuneiden tilanteiden vuoksi aluehallintovirastot ovat antaneet uusia määräyksiä. Aikaisemmin lähettämieni kirjeiden ohjeistuksia voidaan hyvin soveltaa nykyisessä tilanteessa. Tässä kirjeessä on muutama tarkennus
ja lisäohjeistus.

Seurakunnan ydintoiminta
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Kirkoille on turvattu
mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon
osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa.
Aluehallintovirastojen asettamat henkilömäärärajat eivät koske uskonnollisen yhdyskunnan
tavanomaista toimintaa, joka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön
omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi
näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja muu seurakunnan ydintehtäviin liittyvä toiminta.
Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa voidaan soveltaa aiemmin annettua ohjetta 1/3- tai sektorimallista. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä on hyvä seurata kuntien
vastaavien toimialojen linjauksia. Konserteissa ja muissa yleisötilaisuuksissa sovelletaan aluehallintovirastojen määräyksiä ja kuntien vastaavia ohjeistuksia sellaisenaan. Seurakunnan hallinto toimii normaalisti, tällöin on toki hyvä muistaa mahdollisuus etäkokoukseen.
Jumalanpalvelukset ja kristittyjen yhteisen aterian viettäminen ovat seurakuntien keskeisintä toimintaa. Koronaepidemian alkuvaiheessa päädyttiin ratkaisuun, jossa kirkot olivat
suljettuja ja ehtoollista ei ollut tarjolla. Ehtoollisen tarjoaminen seurakuntalaisille tulee turvata. Toivon, ettei seurakunnissa siirryttäisi viettämään pelkästään sanajumalanpalveluksia.
Rokoteturvan merkitystä on syytä pitää esillä ja huolehtia terveysturvallisista käytännöistä.
Olen kannustanut seurakuntia striimaamaan tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisimman laajasti. Näin nekin, jotka eivät pääse tai eivät halua tulla kirkkoon, pääsevät
osallisiksi Jumalan sanan lupauksista ja voivat hiljentyä yhteiseen rukoukseen.
Lähtökohta seurakunnan jumalanpalveluselämässä on, että kirkon ovet jumalanpalveluksiin
ovat auki. Tilaisuuksien striimaus on lisä normaaliin fyysisesti vietettyyn
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jumalanpalvelukseen. Paikalliselle harkinnalle jää paljon tilaa ja vastuuta, sillä epidemiatilanne sekä annetut ohjeet ja määräykset poikkeavat paljon toisistaan. Silti toivon, ettei kirkosta välity viesti, että ”seurakunta on kiinni” aikana, jolloin erityisesti tarvitaan toivon välittäjää.

Virka-apu sairaanhoitopiireille
Useat sairaanhoitopiirit ovat pyytäneet seurakunnilta virka-apua rokotuksiin, jäljityksiin jamuuhun epidemian torjuntatyöhön. Rovastikunnittain on jo nimetty yhteyshenkilöt ja kartoitettu työntekijät, jotka voivat olla auttamassa. Seurakunnissa on hyvä arvioida tätä asiaa
myös laajemmin kuin vain oman toiminnan resurssien näkökulmasta. On tärkeää, että
olemme kirkkona ja seurakuntina epidemiatilanteessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa
yhteisessä työssä. Toivon, että mahdollisuuksien mukaan seurakunnat vastaavat myönteisesti
sairaanhoitopiirien pyyntöihin.
Aiemmin on pyydetty kartoittamaan virka-apuun erityisesti seurakuntien diakonissoja. Luonnollisesti kartoitukseen on hyvä ottaa mukaan myös muiden ammattiryhmien edustajat, mikäli näistä ryhmistä löytyy terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä. Tarvittaessa
sairaanhoitopiirit järjestävät lisäkoulutusta tehtävään.

Kirkkoherrojen Teams-kokous
Nykyinen epidemiatilanne on nostanut mieleen monia kysymyksiä ja olemme saaneet joitakin yhteydenottoja myös tuomiokapituliin. Siksi järjestämme kirkkoherrojen kokouksen
Teams-neuvotteluna tiistaina 8.2.2022 klo 16-17.
Voitte lähettää etukäteen kysymyksenne erityisavustajalleni sähköpostilla osoitteeseen kalervo.poykko@evl.fi. Entiseen tapaan kokouksesta laaditaan muistio ja se lähetetään kaikille
kirkkoherroille. Joten ei haittaa, jos kaikki eivät pääse mukaan.

****
Kirkkovuosi muistuttaa kristittynä elämisen perustasta, kasteen lahjasta. Kaste ja sen lupaukset eivät petä – ei koronan eikä muidenkaan vaikeuksien keskellä:
Koskaan en ota häneltä pois armoani, minun liittoni kestää horjumatta. (Ps. 89:29).
Siunattua alkanutta vuotta toivottaen ja teitä lämmöllä muistaen
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