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Tervehdys diakonian ammattilainen arkkihiippakunnassa!
Lähestymme sinua, koska poikkeustilan aiheuttamien muutosten keskellä myös oma jaksaminen on
koetuksella ja asioiden jakaminen on tärkeää. Ensimmäisen poikkeustilaviikon jälkeen on hyvä aloittaa työt
rauhassa. Korona-virus on muuttanut meidän kirkkomme työntekijöiden töitä, mutta kaikilla työntekijöillä
on tärkeä tehtävä ja jokaista tarvitaan tässä uudessa tilanteessa. Poikkeustilan vallitessa on tärkeää
muistaa, että kirkkoherra ohjaa mahdollisia työnkuvien muutoksia, johtaa kriisiviestintää ja seurakunnan
toimintaa. Kaikista työnkuvien muutoksista tulee sopia oman esimiehen johdolla ja epäselvistä tilanteista
keskustellaan paikallisen johdon kanssa.
Kuulemamme viestit ympäri hiippakuntaa kertovat, miten hienosti diakoniassa on lähdetty liikkeelle
uudessa tilanteessa. Jo nyt huomaamme, miten hyvää työtä on tehty. Monien viestien keskellä on tärkeää
miettiä, mikä juuri nyt on tärkeää omassa seurakunnassa ja miten voi vahvistaa yhteistyötä toisten
seurakuntien ja verkostojen kanssa. Diakoniatyön tarve kasvaa, kun kriisin aikana ihmisten hätä on suuri.
Jaathan omat voimasi viisaasti, sillä diakonian rooli ja tarve on poikkeustilanteessa ja sen jälkeen
merkittävä. Poikkeusoloissa yritykset joutuvat lomauttamaan työntekijöitään ja monet perheet tarvitsevat
tukea. Sairaat, vanhukset ja monet muut tarvitsevat edelleen tukeamme.
Ruoka-avun jakoa ei ole syytä lopettaa kokonaan, vaan etsiä uusia toimintatapoja ja toimia yhdessä yli
työalarajojen, toisten seurakuntien ja erityisesti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kun ehkäistään
koronaviruksen leviämistä ja riskiryhmien sairastumista, voi vastaus löytyä ruoka-avun jakelun
hajauttamisesta. Tällöin asioidaan ajanvarauksella ja jakamalla valmiiksi pakattuja kasseja tai jopa
toimittamalla kotiovelle. Lue lisää ruoka-avun jakamisesta poikkeusaikana ja liity esimerkiksi Sininauhaliiton
ja Osallistava yhteisö -hankkeen verkkotapaamiseen tästä linkistä: Ruoka-apu poikkeusaikana
Muistilistaa ja linkkejä:
Vanha hyvä tapa rohkaista ja tukea on soittaa asiakkaille puhelimella.
Arkkihiippakunnan Korona-info (kirkkohallituksen ja hiippakunnan ohjeistukset koottuna), josta myös
diakonian ohjeet löytyvät: Turun arkkihiippakunnan koronainfo
Liity, seuraa Facebookissa ryhmää Kirkon diakonia ja sielunhoito Ryhmässä jaetaan virikkeeksi monia hyviä
käytänteitä ympäri maan.
Seuraa Facebookissa: @Arkkihiippakunta ja ryhmää Arkkihiippakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät
Evl.plus sisäinen palvelu kaikille kirkon työntekijöille (mm. koronainfo)
Sielunhoidon ja keskusteluavun tarve on lisääntynyt ja esimerkiksi kirkon verkkoauttamisen chat-palvelun
keskustelumäärät ovat kasvaneet viimeisen kuukauden aikana. Turun arkkihiippakunnan seurakunnat ovat
mukana verkkoauttamisessa valtakunnallisen koko kirkon keskusteluavun kautta. Toimimme tämän
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan Diakonian ohjeita koronavirusepidemian aikana muutamalla
hiippakunnallisilla lisäohjeella varustettuna. Turun arkkihiippakunnan keskusteluavun työtä koordinoivat:
- Porin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien puhelin- ja verkkoauttamista koordinoi diakonian
viranhaltija ja Palvelevan puhelimen sihteeri Heli Lukka, heli.lukka@evl.fi
- Harjavallassa vastuuhenkilönä toimii pastori Anniina Salminen, anniina.salminen@evl.fi.
- Muiden arkkihiippakuntien seurakuntien verkko- ja puhelinauttamista koordinoi palvelevan
puhelimen toiminnanjohtaja Riitta Räsänen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä,
riitta.rasanen@evl.fi, sekä tarvittaessa hiippakuntasihteeri Minna Törrönen,
minna.torronen@evl.fi, tuomiokapitulista.

Tässä uudessa tilanteessa seurakuntien työntekijät voivat oman esimiehensä luvalla ilmoittautua
keskusteluavun päivystäjiksi yllä mainittujen koordinoijien kautta. Kaikille avoimet palvelevan puhelimen,
chatin ja netin yhteystiedot (keskusteluapua.fi) kannattaa nostaa esille myös seurakunnan somessa ja
nettisivuilla.
Kun olet yhteydessä toisiin työntekijöihin, tiedustele, ovatko diakonian työtoverisi saaneet tämän viestin ja
pyydämme sinua tarvittaessa välittämään sen.
Tuomiokapitulissa on kaksi työntekijää tukenasi: Diakoniaan liittyviin kysymyksiin vastaa ja työtä tukee kaksi
hiippakuntasihteeriä: Anssi Nurmi puh. 040 1782616, anssi.nurmi@evl.fi ja Minna Törrönen puh. 040
6881941, minna.torronen@evl.fi. Ole rohkeasti meihin yhteydessä. Kysele ja jaa kokemuksia.
Hiippakuntasihteereiltä saat myös työnohjauksellista tukea.
Siunausta, tsemppiä ja rauhaa meneillään olevaan aikaan työn ja muun elämän tilanteissa. Pitäkää hyvää
huolta itsestänne, toisistanne ja erityisesti niistä, joihin muu apu ei ulotu!
Terveisin Anssi ja Minna

