Tervehdys kasvattajat arkkihiippakunnassa
(viesti mennyt aiemmin tiedoksi myös kirkkoherroille)

Tämä viesti liittyy korona-viruksen vaikutuksiin seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä sekä
kasvattajien yhteiseen vuorovaikutukseen. Välitä tätä viestiä kasvatuksen työntekijöille seurakunnassasi,
sillä kaikki eivät ehkä ole jakelulistalla mukana.
Korona-viruksen aiheuttamassa tilanteessa jokaisen työntekijän työt ja työtilanteet ovat muuttuneet
kirkossa. Poikkeusoloissa on tärkeää muistaa, että kirkkoherra ohjaa seurakunnassa työnkuvien muutoksia,
johtaa kriisiviestintä ja seurakunnan toimia. Kaikista työnkuvien muutoksista tulee sopia oman esimiehen
johdolla ja epäselvistä tilanteista keskustellaan paikallisen johdon kanssa.
Kaikilla työntekijöillä seurakunnissa on kuitenkin nyt tärkeä tehtävä ja jokaista työntekijää tarvitaan.
Esimerkiksi poikkeukselliset tilanteet, turvattomuus, sairastaminen sekä yksinäisyys lasten, nuorten sekä
perheiden elämänpiirissä ovat lisääntyneet ja muuttaneet arkea. Meitä seurakuntien kasvattajia tarvitaan
nyt ja meitä kutsutaan nyt toimimaan uusin tavoin. Kysymys meille kaikille on: Miten otamme käyttöön
vanhat ja uudet työtavat poikkeuksellisessa tilanteessa? Miten teemme yhteistyötä seurakunnan sisällä ja
verkostokumppaniemme kanssa? Miten jaamme toimivia ideoita toisillemme? Nyt ei ole syytä lamaantua
vaan on tärkeää, että ymmärrämme tehtävämme kirkon kasvattajina uudella tavalla. Meillä on nyt paljon
tehtävää ja meitä kaikkia tarvitaan!
Koronan aikaansaama poikkeustilanne tulee luultavasti vaikuttamaan pitkään ja se vaikuttaa monin tavoin
perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Se myös vaikuttaa kaikkiin kasvatuksen työtapoihin seurakunnissa keväällä ja
kesällä. Uusin tavoin toiminta onkin jo alkanut, kun kasvokkain tapahtuva toiminta on keskeytetty.
Seurakunnissa on nopeasti alettu toimimaan uusin tavoin. Uutta kasvatuksen työotetta ovat mm. somessa
tapahtuvat kohtaamiset, kokoontumiset ja vuorovaikutus, tekstiviestit ippeläisille tai muille kerholaisille
iltapäivisin, kauppakassitoiminta sairastavan perheen tueksi sekä paljon muuta. On siis mietitty, keitä
kokoavassa toiminnassa kohdataan ja luotu heitä varten uusia kohtaamisen tapoja. On myös kartoitettu,
missä uudessa seurakunnan kasvattajia nyt tarvitaan paikkakunnalla. Jossain on tehty isoja digiloikkia,
hankittu uutta tekniikkaa ja alettu kokeilemaan uusia sovelluksia verkossa.
On myös tärkeää, että lähiseurakuntien kesken ja laajemminkin jaetaan ideoita: Miten toisessa
seurakunnassa toimitaan nyt? Voimmeko tehdä jotain yhdessä? Voisiko tätä materiaalia käyttää myös
muualla? Tällaisia ideoita alamme jakamaan nyt erityisesti arkkihiippakunnan kasvattajat fb-ryhmässä. Ota
osaa jakamiseen, se on nyt monelle kollegalle tärkeää. Mieti myös, mitä tukea läheisen pienemmän
seurakunnan työntekijät voisivat tarvita uudessa tilanteessa, kun kasvatuksen resurssit ovat pienet.
Kaksi työntekijää tukenasi tuomiokapitulissa:
Kriisin aikaan olemme vahvistaneet kasvatuksen tukea tuomiokapitulissa. Kasvatuksen alueen kysymyksiin
vastaa ja työtä tukee kaksi hiippakuntasihteeriä:
Anssi Nurmi puh. 040 1782616, sähköposti
Mirkka Torppa puh. 0400 774314, sähköposti
Ole rohkeasti yhteydessä. Kysele ja jaa kokemuksia. Muutosten keskellä myös oma jaksamisesi on
koetuksella ja asioiden peilaus on tärkeää. Hiippakuntasihteereiltä saat myös työnohjauksellista tukea.

Yhteinen verkkotapaaminen arkkihiippakunnan kasvattajille 26.3.2020:
Aiheena torstaina 26.3: Mikä tässä poikkeustilanteessa on tärkeää kasvatuksen kannalta? Mitä tukea
tarvitsette työhönne? Keskustelu on avoin hiippakunnan kaikille kasvattajille. Verkkotilaisuus korvaa
aiemmin Porin Teljän seurakuntaan koollekutsutun ajankohtaispäivän. Kokoontumista johtaa Katri Vappula
kirkkohallituksesta. Liittymisohjeet arkkihiippakunnan kalenterissa (päivittyy ennen tilaisuutta) tämän linkin
kautta: https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/kasvatuksen-ajankohtaispaiva-porissa-26-3/
Seuraa ajankohtaista viestintää:
• Arkkihiippakunnan Korona-info (kirkkohallituksen ja hiippakunnan ohjeistukset koottuna):
www.arkkihiippakunta.fi/koronainfo
• Liity, seuraa ja jaa fb: Arkkihiippakunnan kasvattajat (vahvistamme ideoiden jakoa täällä)
• Seuraa fb: Arkkihiippakunta, Arkkihiippakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät
• Kirkon kasvatus ja perheasiat: infoa ja uutiskirje: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus
• Evl.plus sisäinen palvelu kaikille kirkon työntekijöille (mm. koronainfo): https://evl.fi/plus
Rippikoulu:
Kirkkohallituksen asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä varaudutaan toteuttamaan kesän intensiivijaksot
suunnitellusti. Mikäli tulevat viikot ja hallituksen linjaukset vaativat toisenlaisia toimenpiteitä, niihin
reagoidaan nopeasti. On helpompaa perua kesän intensiivijaksoja lyhyelläkin varoajalla kuin perua niitä nyt
ja sitten yrittää käynnistää niitä myöhemmin uudelleen. Mikäli kesän intensiivijaksoja joudutaan perumaan,
mietimme yhdessä hiippakuntien ja kirkkohallituksen kanssa suosituksia ja vaihtoehtoja kesän
intensiivijaksojen toteuttamisille. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisessa uudessa
tilanteessa raamit ovat samanlaiset koko Suomessa.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen:
Jos seurakunta on palveluntuottajana aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä, seurakunta seuraa
toiminnasta vastaavan kunnan, OPH:n ja kirkkohallituksen ohjeita poikkeusoloissa. Kaikki opetusta ja
varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet löytyvät: www.oph.fi/fi
**********
Siunausta ja tsemppiä meneillään olevaan aikaan työn ja muun elämän tilanteissa!
Terveisin Anssi ja Mirkka

