Koronavirusepidemian edellyttämiä toimenpiteitä. Tämä tiedote korvaa 13.3.2020 julkaistun
tiedotteen.
TIEDOTE SUOMEN VAPAASEURAKUNNILLE 16.3.2020 klo 20.00
Suomen Valtioneuvosto ilmoitti maanantaina 16.3.2020 uusista linjauksistaan
koronavirustilanteen hoitamiseksi. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä
sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta
2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa
vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus antaa valmiuslain
käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.
Suomen Vapaakirkossa ja sen seurakunnissa noudatetaan valtioneuvoston antamia linjauksia.
Jatkossakin seurakunnissa tulee tarkasti seurata Suomen hallituksen ja terveysviranomaisten (THL,
AVI) antamia ohjeita ja määräyksiä.
•

Kaikista julkisista kokoontumisista, jotka kokoavat enemmän kuin kymmenen henkilöä, tulee
luopua. Seurakuntien osalta tämä tarkoittaa taukoa kaikessa toiminnassa 13.4.2020 saakka.
Seurakuntia kehotetaan toimimaan virtuaalisesti digitaalisessa ympäristössä niin paljon kuin
mahdollista.

•

ViaDia-paikallisyhdistysten yhteisiä kokoontumisia, kahvittelu- ja ruokailuhetkiä ei järjestetä.
Ruoka-aputyö voi jatkua ainoastaan siten, että jaettavat tuotteet ovat valmiiksi pakattuja ja ne
viedään asiakkaan kotiovelle tai luovutetaan yhdelle asiakkaalle kerrallaan ilman lähikontaktia.
Julkisia kokoontumisia tai jonoja ei saa muodostua.

•

Seurakuntia kehotetaan käyttämään välttämättömissä neuvotteluissa (vanhimmistot,
johtoryhmät jne.) digitaalisia välineitä, jos suinkin mahdollista. Jos tapaaminen on välttämätön,
huolehditaan riittävästä hygieniasta ja henkilöiden välisestä etäisyydestä.

•

Vanhuksiin ja sairaisiin pidetään yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja muilla sopivilla tavoilla.
Huolehditaan yhdessä, että kauppa- ja apteekkiasiat hoituvat vaikkapa toimittamalla
esimerkiksi kauppakassi ovelle. ViaDia-toiminta ja muu diakoniatyö on pyrittävä turvaamaan
teknologiaa hyödyntäen ja sillä tavalla, ettei tarvita suoraa fyysistä kontaktia.

•

Vapaakirkon henkilökunnan tulee hoitaa tehtävänsä etätyönä, jos tehtävät sen suinkin sallivat.
Jos henkilökunnalla on asiaan liittyviä kysymyksiä, he voivat olla yhteydessä lähiesimieheensä.
Teopoliksen tiloihin Sairaalankadulla tulee mennä sisään omalla avaimella (ovet lukittu).

•

Kaikki Vapaakirkon järjestämät tapahtumat ja kokoontumiset on peruttu 13.4.2020 saakka.

•

Kun seurakuntien toiminta on tauolla, kustannukset pysyvät entisellään (työntekijät, toimitilat,
juoksevat kulut jne.). Seurakuntalaisten ja työmme ystävien toivotaan käyttävän erilaisia
rahalahjan antamisen tapoja (pankkisiirrot, netti- ja mobiilipankki, MobilePay, Pivo jne.).
Huolehditaan yhdessä seurakunnistamme ja niiden toimintakyvystä sekä nyt että tulevaisuutta
ajatellen.

•

Vapaakirkko on esittänyt rukoushaasteen: rukoillaan päivittäin klo 12, jos suinkin mahdollista,
virusepidemiatilanteen puolesta. Jumala hallitsee edelleen kaikkea niin taivaassa kuin maan
päällä, ja saamme vedota hänen armoonsa, jotta tautiepidemia talttuisi mahdollisimman pian
ja ihmiset varjeltuisivat sen vakavimmilta seurauksilta! Rukousaiheita voi seurata 19.3. lähtien
Suomen Viikkolehden nettisivulta svl.fi. Samalla sivulla julkaisemme linkkejä
vapaaseurakuntien videoituihin jumalanpalveluksiin ja saarnoihin sekä Suomen teologisen
opiston netistä katsottavaan materiaaliin.

•

Jumalan lapsina saamme luottaa siihen, että taivaallisen Isä on kanssamme joka hetki. Hänelle
maailman tilanne koronaviruksen levitessä ei ole yllätys. Hänen sanansa ohjaa meitä
murehtimisen ja huolehtimisen sijaan luottamaan rukouksia kuulevaan Jumalaan: ”Älkää olko
mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa
Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil.4:6-7)

