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KYRKANS STÖD I KRIS OCH KYRKANS KRISTELEFON
1. Principerna för kyrkans stöd i kris
2. Plan för kyrkans kristelefon
1. PRINCIPERNA FÖR KYRKANS STÖD I KRIS
Till församlingarnas beredskapsplanering hör också en plan för stöd i kris vid storolyckor. Kyrkostyrelsen utarbetade 2006 en anvisning för krisstöd för församlingarna. Redan tidigare har det funnits nätverk som aktiverats vid storolyckor och kriser.
I huvudstadsregionen har kyrkans stöd i kris (Henkinen huolto, HeHu) funnits redan cirka 20 år. Efter de olyckor som inträffat under de senaste åren har det bildats
fler organisationer och på många orter planerar man verksamhet.
När stöd i kris-verksamheten sprids har det uppstått ett behov av gemensamma
principer för att säkra kvaliteten på verksamheten i hela landet. Samma syfte fyller
också en väst som utgör gemensamt kännetecken och används vid aktionerna. Det
finns också ett behov av att Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning koordinerar och
utvecklar arbetet.
Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har den 7 juni 2011 godkänt principerna för kyrkans stöd i kris (bilaga) och gett verksamhetsavdelningen i uppgift att koordinera
verksamheten. För detta arbete ansvarar branschsekreterare Seppo Lusikka vid
Kyrkostyrelsen, seppo.lusikka@evl.fi, tfn (09) 1803 301.
2. PLAN FÖR KYRKANS KRISTELEFON
Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelnings beredskapsarbetsgrupp har arbetat med en
plan för en riksomfattande kyrklig kristelefon. Jourtelefonen är tänkt att öppnas vid
kriser och storolyckor, så att den under en begränsad tid fungerar 24 timmar per
dygn på finska. Kristelefonen ordnas i praktiken så att den finska samtalstjänstens
(Palveleva puhelin) jourtider förlängs och samma telefonsystem används. På svenska följer Samtalstjänsten sina normala jourtider. Utöver samtalstjänstens egna medarbetare har ett antal församlingsanställda lovat vara med och sköta jouren. Jourlistan har gjorts upp för fyra dygn, så att fyra jourturer arbetar parallellt dagtid och två
nattetid. Kristelefonen ska enligt planerna vara klar för användning i januari 2012.
Den branschsekreterartjänst vid Kyrkostyrelsen som har ansvaret för kristelefonen
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är för närvarande vakant. Tills ny branschsekreterare anställs innehas ansvaret av
sjukhussjälavårdens chef Sampo Muurinen, sampo.muurinen@evl.fi, tfn (09)
1802 357.
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