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10. maaliskuuta 2022, Mikkeli  
 

Hyvät kirkkoherrat 
 
Samaan aikaan kun edellinen, pandemiasta johtuva poikkeava tilanne tuntuu vähitellen hel-
pottavan ja elämä normalisoituvan, olemme Euroopassa sodan keskellä. Vaikka Suomessa 
saamme elää rauhassa eikä meihin kohdistu sotilaallista uhkaa, sota Ukrainassa vaikuttaa 
myös meihin.  
 
Pitkäaikainen poikkeavissa olosuhteissa eläminen on syönyt voimavaroja. Silti varautuminen 
uudenlaiseen kriisiin on olennaisen tärkeää. Tähän tilanteeseen liittyen nostan tässä kirjeessä 
muutaman asian esille.  
 
 
Ukrainalaisten ja pakolaisten avustaminen 
 
Suomalaisten tahto auttaa on ollut ennätyksellistä. Ihmisillä on ollut halu tukea ukrainalaisia 
eri tavoin ja keräykset ovat tuottaneet ennätystuloksia. Hädässä olevien auttaminen on tär-
keää ja jokaisen kristityn velvollisuus. Kiitos, että olette seurakunnissa olleet aktiivisia. 
 
Samalla on olennaista muistaa auttamisen suunnitelmallisuus, jotta kaivattu apu saadaan oi-
keaan kohteeseen. Tässä tilanteessa seurakuntien paras keino on tukea Kirkon Ulkomaan-
avun ja kirkkomme lähetysjärjestöjen avustustyötä, varsinkin jos ajatus on lähettää apua Uk-
rainaan ja sen rajoille. Järjestöillä on kansainväliset verkostot ja apu menee siten parhaiten 
perille ja oikeisiin kohteisiin. Seurakunnissa kannattaa pitää esillä linkkiä lahjoituskanaviin. 
Kirkkohallitus on ohjeistanut kolehdeista yleiskirjeessä 8/2022. 
 
Suomeen saapuvien ukrainalaisten avustamisessa seurakuntien normaalit diakonian keinot 
ovat ensisijaisia. Lisäksi seurakunnat voivat järjestää avustusprojekteja Kotimaanavun kautta. 
Maahan saapuvien pakolaisten majoittamisesta ensisijainen vastuu on Maahanmuuttoviras-
tolla ja kunnilla. Paikkakunnalle itsenäisesti saapuvien pakolaisten auttamisessa seurakuntien 
tulee toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden auttamistahojen kanssa. Pakolaiset ohja-
taan rekisteröitymään Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaisesti. Kriisin keskeltä tulevat 
ihmiset tarvitsevat usein ammatillista osaamista ja kriisiapua. 
 
Tavaralahjoitusten kohdalla on hyvä muistaa, että lahjoitetaan juuri sitä mitä tarvitaan, ja että 
yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ottaa avustukset vastaan ja voimavarat niiden jaka-
miseen. Eleos-avustusjärjestö Puolassa ottaa vastaan tavaralahjoituksia esimerkiksi Varso-
vaan saapuneiden pakolaisten auttamiseksi. Lisätietoja tästä saa hiippakuntasihteeri Timo 
Rosqvistilta.  
 
 

https://evl.fi/osallistu/lahjoita
https://evl.fi/documents/1327140/97032515/8_2022+Suositus+kolehdin+ker%C3%A4%C3%A4misest%C3%A4+ukrainalaisten+tueksi.pdf
https://kotimaanapu.fi/
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Valmiussuunnitelma ja varautuminen pakolaistilanteeseen 
 
Suomeen on tullut jo eri reittejä pakolaisia. Monet ovat saapuneet ystävien ja sukulaisten 
luo. Seurakuntien tulee varmistaa oma valmius, mikäli seurakuntien apua tarvitaan. Yhteis-
työ kuntien kanssa on tässä tärkeää. Aluehallintovirastojen johdolla kunnat ja maahanmuut-
tovirasto kantavat päävastuun pakolaisista. Seurakuntien konkreettista apuakin voidaan tar-
vita. Kirkkohallitus on ohjeistanut asiasta yleiskirjeessään 9/2022. 
 
Tilanteen niin vaatiessa seurakunnassa tukeudutaan valmiussuunnitelmaan ja toimitaan sen 
mukaisesti. Valmiussuunnitelmaan voidaan samalla tehdä tilanteen vaatimia tarkennuksia ja 
muutoksia. Valmiussuunnitelman toimeenpanosta vastaa valmiuspäällikkö.  
 
Mikäli seurakunnassanne työskennellään aktiivisesti pakolaiskysymyksen kanssa (esimer-
kiksi alueelle saapuneiden pakolaisten majoittamisessa), toivon, että kerrotte tästä Timo 
Rosqvistille, jotta tuomiokapitulissa säilyisi ajantasainen tilannekuva.  
 
 
Henkisen kriisinsietokyvyn ylläpitäminen 
 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan kirkon tehtävä on toimia väestön henkisen tasa-
painon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä.  
 
Tähän tehtävään paneutumista tarvitaan jälleen. Pandemian aikana korostin kirkon tehtävää 
toivon näköalojen luojana. Tätä tarvitaan myös nyt, kun Euroopassa syttynyt sota luo epävar-
muutta ja turvattomuutta. Monet ihmiset ovat huolissaan ja peloissaan.  
 
Kirkon työssä kriisinsietokyvyn ylläpitämistä on se, että pidämme kiinni totutuista rutiineista 
ja seurakunnan perustoiminnasta. Tämä rakentaa sisäistä turvallisuutta. Jumalanpalvelusten ja 
rukoushetkien yhteydessä on hyvä antaa mahdollisuus kirkkotilassa vietettävään hiljaisuuteen 
tai sielunhoitoon. Kirkon keskusteluapua kannattaa pitää esillä laajasti. Jos oman seurakunnan 
voimavarat psykososiaalisen tuen järjestämiseen ovat riittämättömät, voi apua saada hiippa-
kuntamme henkisen huollon (HeHu) ryhmiltä.  

Kirkon sanoma on toivon ja luottamuksen sanoma. Kristus sekä kärsii kärsivien kanssa että 
rohkaisee toimimaan kärsimyksen lievittämiseksi ja rauhan puolesta. 
 
Myös auttajat voivat tarvita apua. Työntekijöinä meiltä kysytään voimavaroja, joiden avulla 
pystymme kohtaamaan muutokset elämässämme ja työssämme joustavasti ilman, että uu-
vumme tai ajaudumme toimintakyvyttömäksi. Jotta näin ei tapahtuisi, muistetaan tietyt pe-
rusasiat. Näitä ovat muun muassa seuraavat: 
 

- Rauhoita itseäsi ja muita  
- Luota selviytymiseen  
- Puhu, kerro, pura  
- Syö, nuku, liiku  
- Älä pelkää isojakaan tunteita  
- Ole yhteydessä toisiin  
- Pidä kiinni rutiineista, luo uusia  

https://evl.fi/documents/1327140/97032515/9_2022+Ukrainasta+tulevien+pakolaisten+vastaanottaminen+seurakunnissa.pdf
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- Ole läsnä läheisillesi  
- Ole hyvä ja lempeä itsellesi  
- Huomaa hyvät hetket ja viivy niissä  
- Muista, että rukous kantaa ja luottamus Jumalaan rohkaisee  
- Muista toivo 

 
 
Piispojen kannanotot 
 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan piispat ovat kehottaneet rukoilemaan rauhan ja Ukrainan puo-
lesta sekä ottaneet kantaa sotaan. ”Venäjän hyökkäys on rikos kansainvälistä oikeutta ja 
synti Jumalaa vastaan.” Olen myös osaltani käsitellyt tätä teemaa eri kirjoituksissa, jotka löy-
tyvät piispan kotisivuilta.  
 
Kirkollamme on pitkäaikaiset yhteydet kirkkoliittojen sekä useiden Venäjällä toimivien kirk-
kojen välillä. Näiden ekumeenisten yhteyksien kautta piispat ovat edistäneet rauhaa.  
 
Hiippakuntamme monilla seurakunnilla on ystävyysseurakuntasuhde Inkerin kirkon seura-
kuntien kanssa. Yksityistä rukousta ja seurakunnan yhteistä esirukousta ystävyysseurakun-
nan puolesta sekä ruohonjuuritason yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin on syytä jatkaa 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
**** 
 
Sunnuntain antifoni lupasi: Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan 
ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. (Ps. 91:15) Tämä on Jumalan sanan 
vahva lupaus siitä, että Jumala kuulee rukoukset ja avunpyyntömme. Hän on tukemme ja 
turvamme.  

Siunattua paaston aikaa toivottaen ja teitä lämmöllä muistaen  
 

 
Seppo Häkkinen 
 

 

https://www.mikkelinpiispa.fi/uusimmat/

