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Kirkon henkinen huolto

• Henkinen huolto (HeHu) on osa julkisen sektorin 
järjestämisvastuun piiriin kuuluvaa 
psykososiaalista tukea ja palvelua.

• Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017): 
– Kirkon mahdollisuus auttaa kriisin uhreja sekä 

antaa henkistä huoltoa on turvattava kaikissa 
turvallisuustilanteissa.

• Suuronnettomuustilanteessa HeHu-organisaatio 
on osa pelastustoiminnan kokonaisuutta ja toimii 
pelastusjohdon alaisuudessa. 
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Kirkon henkinen huolto

• Henkisen huollon valmiusryhmän jäsenet ovat 
seurakuntien viranhaltijoita.
– Työntekijät hoitavat kutsun tullessa 

HeHu-tehtäviä virkatehtävänä.

– Myös HeHu-koulutukset ovat virkatehtäviä.

• Valmiusryhmät lähtevät liikkeelle, kun
a) pelastusviranomaiset kutsuvat HeHun

suuronnettomuuspaikalle tai

b) seurakunnan omat voimavarat loppuvat paikallisessa 
kriisitilanteessa.
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Lapuan hiippakunnan HeHu

• Valmiusryhmät toimivat koko hiippakunnan 
alueella
– Etelä-Pohjanmaalla (Seinäjoen seutu)

– Keski-Suomessa (Jyväskylän seutu) sekä

– Pohjanmaalla (Vaasan seutu).

• Valmiusryhmät koostuvat useiden 
seurakuntien työntekijöistä.

• Seurakunta antaa työntekijälleen luvan 
osallistua HeHu-toimintaan.
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Lapuan hiippakunnan HeHu
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Pohjanmaan HeHu
Vastaava työntekijä

Hanna Ehrnrooth,
Ma. diakoniajohtaja
Vaasan suomalainen seurakunta
hanna.ehrnrooth@evl.fi, 044 480 8260

Keski-Suomen HeHu
Vastaava työntekijä

Harri Romar,
Kirkkoherra
Laukaan seurakunta
harri.romar@evl.fi, 040 516 6332

Etelä-Pohjanmaan HeHu
Vastaava työntekijä

Pete Ketola,
Nuorisotyön johtaja
Seinäjoen seurakunta
pete.ketola@evl.fi, 044 477 7777

Lapuan hiippakunta

Johanna Korkeaniemi
johanna.korkeaniemi@evl.fi, 040 6720962

Jukka Helin
jukka.helin@evl.fi, 040 646 1906
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HeHu-ryhmät

• antavat henkistä tukea 
onnettomuuden uhreille ja 
omaisille

• tukevat pelastustyöhön 
osallistuvaa henkilöstöä

• tukevat kaikkia, joita 
tapahtuma on koskettanut

• vastaavat hengelliseen 
tarpeisiin, esimerkiksi 
mahdollisuudella 
kokoontua kirkkoon 
hiljentymään.
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HeHun tärkeitä periaatteita

• Työntekijä sitoutuu toimimaan työnjaon 
mukaisesti osana HeHu-ryhmää ja 
pelastustoiminnan kokonaisuutta.

• Onnettomuustilanteessa mukana oleva 
kohdataan lämmöllä ja hänen vakaumustaan 
kunnioitetaan.

• Ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

• HeHulaiset huolehtivat ammattitaidostaan ja 
osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin ja 
harjoituksiin.
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Osaamisen 
kehittäminen
• Alueelliset HeHu-

ryhmät kokoontuvat 
vähintään kerran 
vuodessa.
– harjoituksia, vierailuja, 

koulutuksia, 
verkostoitumista

• Hiippakunnan yhteinen 
koulutustilaisuus kerran 
vuodessa Haapaniemen 
hiippakuntakartanossa.
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Henkinen huolto 
seurakunnassa
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Henkinen huolto seurakunnissa

• Henkisen huollon suunnitelma on osa 
seurakunnan valmiussuunnittelun kokonaisuutta.

• Seurakunnan kriisisuunnitelma luo pohjan

– nopealle toiminnalle onnettomuustilanteessa

– tehokkaalle yhteistyölle muiden auttajatahojen kanssa.

• Kirkkoherrat vastaavat seurakuntansa 
valmiustoiminnasta.

• Valmius kohdata kriisi luodaan rauhantilassa. 
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Kirkon henkisen huollon 
osaamista tarvitaan 
myös arkielämän 
traumaattisissa 
tilanteissa sekä 

valtakunnallisesti 
pienissä, mutta 

paikallisesti isoissa 
kriisitilanteissa. 
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Osaamisen jakaminen kannattaa

• Seurakuntiin kertynyttä henkisen huollon 
osaamista kannattaa 

– jakaa aktiivisesti työntekijöiden kesken 

– hyödyntää monipuolisesti oman seurakunnan 
sururyhmissä ja sielunhoidossa sekä

– kuntien ja työpaikkojen kanssa tehtävässä 
kriisityössä.

• Kysy rohkeasti HeHu-valmiusryhmäläisiltä 
vinkkejä seurakuntasi kriisityöhön, koulutuksiin 
ja toimintamallien kehittämiseen.
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Jos seurakunnan omat 
voimavarat loppuvat 

paikallisen kriisin 
kohdatessa, tulee 
henkisen huollon 

valmiusryhmä kutsusta 
tueksi.
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www.lapuanhiippakunta.fi/
hiippakunnan-toiminta/kriisi-info/
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