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BEREDSKAPSFRÅGOR OCH KYRKANS STÖD I KRIS
1. Riksomfattande seminariedag för kyrkans Stöd i kris
Kyrkostyrelsen och huvudstadsregionens Stöd i kris (Henkinen Huolto/HeHu)
ordnar en temadag kring denna form av krisarbete onsdagen den 17 mars 2010.
Dagen går under namnet ”Kirkon henkisen huollon ja kriisityön päivä” och hålls
på finska. Syftet med seminariet är att stödja existerande grupper för stöd i kris
och även de församlingar som funderar på att inleda denna typ av verksamhet.
Inbjudan till seminariet riktas till ansvarspersoner inom krisstödet och till präster,
diakoniarbetare och ungdomsarbetsledare som arbetar med krishjälp.
Det kostar ingenting att delta i seminariet. Under dagen finns möjlighet att äta
lunch i Kyrkostyrelsens matsal (lunch 8,20 euro/soppa 5,00 euro).
Plats
Tid
Program
09.30
10.00
10.30
11.30
12.00
12.45
13.30
14.15
14.45
15.15
15.30

Kyrkostyrelsen, Helsingfors, Hamngatan 11 A, festsalen (7 vån.)
Onsdag 17.3.2010 kl. 9.30–16.00
Kaffe
Öppning, chefen för kyrkans familjefrågor Martti Esko
Planeringsgruppens presentation av de frågor som dagens upplägg
kretsar kring
Kyrkans roll i det psykosociala stödet
Markus Henriksson, docent, överläkare, Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården
Diskussion
Lunch
Huvudstadsregionens HeHu/Stöd i kris presenteras, Pirkko Poisuo
och Heikki Heikurinen
Hur Östra Nylands HeHu/Stöd i kris kom till, diakonichef Pasi Nieminen, Borgå finska församling
Kaffe
Erfarenheter från skolskjutningarna i Jokela och Kauhajoki,
Outi Kuusisto, diakon, kris- och traumapsykoterapeut, Tusby församling och Markku Orsila, projektansvarig för kyrkans Kauhajokiprojekt
Plan för kyrkans kristelefon
Sammanfattning och avslutning
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Anmälan senast den 8 mars till byråsekreterare Kristina Liusvaara, tfn (09)
1802 417 eller kristina.liusvaara@evl.fi. Uppge vid anmälan huruvida du äter vid
Kyrkostyrelsen och eventuella matallergier.
Närmare information ger branschsekreterare Helena Samulin, tfn (09) 1802 261,
helena.samulin@evl.fi.
2. Mångprofessionell beredskapsutbildning
Inom statsförvaltningen lyder kyrkan administrativt under undervisningsministeriet. I fråga om beredskap och krisstöd är emellertid räddningsväsendet samt social- och hälsovården på kommunnivå de närmaste samarbetsinstanserna. I socialoch hälsovårdsministeriets nya publikation Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut. Opas kunnille ja kuntayhtymille nämns Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vid sidan av yrkespersonal inom social- och hälsovården som en av
de centrala aktörerna inom det psykosociala stödet. Social- och hälsovårdsministeriet och Räddningsinstitutet ordnar riksomfattande mångprofessionell beredskapsutbildning. Utbildningsutbudet år 2010 finns på adresserna:
http://www.stm.fi/valmiusasiat/koulutuskalenteri och
http://www.pelastusopisto.fi/pelastus/home.nsf/pages/E8DB042108925BBCC2
25715D002CC412?opendocument . Vi uppmanar församlingarna att studera utbudet och i mån av möjlighet låta anställda delta i utbildningen. Räddningsinstitutet
ordnar beredskapskurser och övningar som skräddarsys enligt deltagarnas behov.
3. Församlingarnas stöd i kris
Under de senaste åren har en del församlingar organiserat sitt krisstöd. På många
orter deltar församlingarnas anställda i kommunala krisgrupper. För att Kyrkostyrelsen ska ha tillgång till så täckande information som möjligt om församlingarnas
krisberedskap ber vi er skicka oss information om era krisstödsorganisationer och
deltagande i krisgrupper. Skicka informationen per e-post till branschsekreterare
Helena Samulin (helena.samulin(at)evl.fi), som koordinerar verksamheten. Det är
bra att ge en kort beskrivning av hur organisationen fungerar och uppge vem som
är kontaktperson. Vi ber er skicka uppgifterna före slutet av februari.
4. Plan för kyrkans kristelefon
Kyrkostyrelsen arbetar med en plan för en riksomfattande kyrklig kristelefon.
Jourtelefonen skulle öppnas vid kriser och storolyckor och under en begränsad tid
fungera 24 timmar per dygn på finska. Kristelefonen ordnas i praktiken så att
Samtalstjänstens jourtider förlängs och samma telefonsystem används. Utöver
Samtalstjänstens egen bemanning söks församlingsanställda som arbetar med stöd
i kris, krisgrupper, själavård och specialområden inom diakonin. Jourlistan görs
upp som bäst. Enligt planen sträcker sig jourlistan över fem dygn, så att fyra jourturer arbetar parallellt dagtid och två nattetid. Närmare information: branschsekreterare Helena Samulin, (09) 1802 261, helena.samulin(at)evl.fi.
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5. Krisinformation
På webbadressen evl.fi/kriisi-info finns krisinformation för kyrkans anställda med
bland annat basinformation om kyrkans beredskap och krisarbete. I krissituationer uppdateras sidan med aktuell information och nödvändiga anvisningar.
Vi ber församlingarna se till att det på de egna webbsidorna finns information om
krishjälp för församlingsmedlemmarna och aktuell information om Samtalstjänstens telefonjour. Vi ber er också lägga in Samtalstjänstens nummer i anslutning till
församlingens nummer i telefonkatalogerna.
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