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VALMIUSASIAT, KIRKON HENKINEN HUOLTO JA KRIISITYÖ
1. Valtakunnallinen kirkon henkisen huollon ja kriisityön päivä
Kirkkohallitus ja Pääkaupunkiseudun Henkinen Huolto järjestävät keskiviikkona
17.3.2010 valtakunnallisen Kirkon henkisen huollon ja kriisityön päivän. Päivän
tarkoituksena on palvella olemassa olevia kirkon henkisen huollon organisaatioita
sekä niitä seurakuntia, jotka suunnittelevat sellaisen perustamista. Tilaisuuteen
kutsutaan henkisessä huollossa vastuuta kantavia sekä kriisityötä tekeviä pappeja,
diakoniatyöntekijöitä ja nuorisotyönohjaajia.
Osallistuminen on maksutonta. Päivän aikana on mahdollisuus ruokailla Kirkkohallituksen ruokalassa (lounas 8,20 eur / keitto 5,00 eur).
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Kirkkohallitus, Helsinki, Satamakatu 11, juhlasali (7. krs.)
Keskiviikko 17.3.2010 klo 9.30–16.00
Kahvi
Avaus, kirkon perheasiain johtaja Martti Esko
”Ähkyvartti”: millaisten kysymysten kanssa päivää on valmisteltu,
suunnitteluryhmän mietinnät
Kirkon rooli psykososiaalisen tuen kokonaisuudessa
Markus Henriksson, dosentti, ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto
Keskustelua
Lounas
Pääkaupunkiseudun HeHu:n esittely, Pirkko Poisuo ja Heikki Heikurinen.
Itä-Uudenmaan HeHu:n synty, diakoniajohtaja Pasi Nieminen, Porvoon suomalainen seurakunta
Kahvi
Kokemuksia Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisista,
Outi Kuusisto, diakoni, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, Tuusulan
seurakunta sekä Markku Orsila, kirkon Kauhajoki-hankkeen hankevastaava.
Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma
Yhteenveto ja päätös
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Ilmoittautuminen 8.3.2010 mennessä toimistosihteeri Kristina Liusvaaralle puh.
(09) 1802 417 tai kristina.liusvaara@evl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava ruokailuun osallistumisesta ja mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Tarkempia tietoja antaa työalasihteeri Helena Samulin, puh. (09) 1802 261,
helena.samulin@evl.fi.
2. Moniammatillista varautumis- ja valmiuskoulutusta
Valtionhallinnossa kirkko kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan. Valmiusasioissa ja henkisen huollon järjestämisessä lähimpiä yhteistyötahoja kuntatasolla
ovat kuitenkin pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Sosiaali- ja terveysministeriön uudessa julkaisussa Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut. Opas kunnille ja kuntayhtymille Suomen evankelis-luterilainen kirkko mainitaan
keskeisenä toimijatahona psykososiaalisen tuen antamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen lisäksi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Pelastusopisto järjestävät valtakunnallista moniammatillista valmius- ja varautumiskoulutusta.
Vuoden 2010 koulutustarjonta löytyy osoitteista:
http://www.stm.fi/valmiusasiat/koulutuskalenteri sekä
http://www.pelastusopisto.fi/pelastus/home.nsf/pages/E8DB042108925BBCC2
25715D002CC412?opendocument. Seurakuntia kehotetaan tutustumaan tarjontaan
ja lähettämään mahdollisuuksien mukaan työntekijöitä koulutustilaisuuksiin. Pelastusopisto järjestää myös osallistujien tarpeen mukaan räätälöityjä valmiuskoulutuksia ja -harjoituksia.
3. Henkisen huollon organisaatiot seurakunnissa
Seurakuntiin on viime vuosina perustettu henkisen huollon organisaatioita. Monilla paikkakunnilla seurakuntien työntekijöitä on mukana kunnallisten kriisiryhmien toiminnassa. Jotta Kirkkohallituksessa olisi mahdollisimman kattavat
tiedot seurakuntien kriisivalmiudesta, seurakuntia pyydetään lähettämään tiedot
olemassa olevista henkisen huollon organisaatioista sekä kriisiryhmien työskentelyyn osallistumisesta sähköpostitse työalasihteeri Helena Samulinille (helena.samulin(at)evl.fi), joka koordinoi toimintaa. Mukana olisi hyvä olla lyhyt kuvaus organisaation toimintatavoista sekä tiedot yhteyshenkilöstä. Tietoja pyydetään helmikuun loppuun mennessä.
4. Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma
Kirkkohallituksessa on vireillä suunnitelma kirkon valtakunnalliseksi kriisipuhelimeksi. Sen päivystys avattaisiin kriisi- tai suuronnettomuustilanteessa, ja se toimisi määräajan 24 tuntia vuorokaudessa. Kriisipuhelin on tarkoitus toteuttaa siten,
että Palvelevan puhelimen päivystysaikaa pidennetään ja toteutuksessa käytetään
samaa puhelinjärjestelmää. Palvelevan puhelimen oman päivystäjäkunnan lisäksi
päivystäjiksi etsitään seurakuntien työntekijöitä muun muassa olemassa olevista
henkisen huollon ryhmistä, kriisiryhmien jäsenistä sekä sielunhoidon ja diakonian
erityistyömuotojen työntekijöistä. Päivystyslistaa laaditaan parhaillaan. Se on tarkoitus tehdä viideksi vuorokaudeksi siten, että muutaman tunnin vuoroja olisi
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päiväsaikaan rinnakkain neljä ja yöllä kaksi. Lisätietoja: työalasihteeri Helena Samulin, (09) 1802 261, helena.samulin(at)evl.fi.
5. Kriisitietoa ja tiedotettavaa
Verkko-osoitteessa evl.fi/kriisi-info on kirkon työntekijöille tarkoitettu kriisisivusto, josta löytyy perustietoa kirkon valmiusasioista ja kriisityöstä. Kriisitilanteessa
sivustolle päivitetään ajankohtaista tietoa sekä tarvittavia toimintaohjeita.
Seurakuntia pyydetään huolehtimaan siitä, että sen omilla verkkosivuilla on tietoa
seurakuntalaisille tarkoitetusta kriisiavusta sekä myös ajantasaiset tiedot Palvelevan puhelimen päivystyksestä. Puhelinluetteloihin pyydetään liittämään seurakunnan tietojen kohdalle myös Palvelevan puhelimen numerot.
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