Yksityinen ehtoollinen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa
Palvelun tarkoitus
Vahvistaa potilaan ja hänen läheistensä uskoa, lisätä toivoa ja välittää rakkautta. Ehtoollinen
vahvistaa hengellistä elämää ja lupausta iankaikkisesta elämästä. Se on yhteyden, ilon ja kiitoksen
ateria.
Palvelun kohderyhmä
Rukoushetkeen osallistuvat potilas ja hänen läheisensä sekä mahdollisesti myös henkilökuntaa.
Palvelun sisältö
Potilas tai omaiset saattavat pyytää ehtoollista. Myös hoitaja voi potilaan tilannetta arvioidessaan
ehdottaa sitä. Ehtoollista vietetään Kristuksen kehotuksen mukaisesti Kristuksen ristinkuoleman ja
ylösnousemuksen muistoksi kristittyjen yhteisenä ateriana. Ehtoollisvälineet laitetaan, mikäli
mahdollista, valkoisella liinalla peitetylle pöydälle. Pöydälle voi laittaa myös kukkia ja/tai kynttilän.
Jos ehtoollisleipää ja viiniä ei ole saatavilla voidaan käyttää myös mehua ja keksejä tai vaaleaa
leipää. Mikäli potilas ei kykene nielemään, voi jakaja kastaa leivän viiniin ja kostuttaa sillä potilaan
huulia. Mikäli potilas on kuolemaisillaan eikä pappia saada paikalle, voi luterilaiseen kirkkoon
kuuluvalle potilaalle antaa ehtoollisen kuka tahansa kristitty.
Palvelun hyödyt
Ehtoollisessa on tärkeää että välittyy ajatus siitä, että Jumala antaa anteeksi kaiken, hyväksyy
ihmisen sellaisenaan ja on lähellä. Ehtoollisen viettäminen liittyy monen ihmisen elämässä ja
muistoissa määrättyihin kirkkovuoden ajankohtiin. Ehtoollisessa käytettävät leipä ja viini auttavat
ymmärtämään selkeämmin sen merkitystä. Leivän ja viinin maun tunteminen suussa voivat
herättää muistoja ja ajatuksia hyvinkin huonokuntoisessa tai muistisairauksista kärsivässä
potilaassa.
Laatukriteerit
Ehtoollista jakaa pääasiassa sairaalapappi tai muu seurakunnan työntekijä, joka on saanut
tehtävään asianmukaisen koulutuksen. Sairaalapapin vastuulla on huolehtia siitä, että
hätätilanteissa ja silloin kun hän ei ole saatavilla terveydenhuollon yksikössä on valmiudet jakaa
ehtoollista.
Resurssit
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaksi sairaalasielunhoitajaa vastaavat pääsääntöisesti
vastuullaan olevan terveydenhuollon yksikön potilaiden ehtoollisten jakamisesta. Hänen tukenaan
voivat sovitusti toimia Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan muut työntekijät.
Laadunarviointi
Asiakaspalaute. Kohtaamisen laatua arvioivan palautteen kerääminen ja sen säännöllinen
arvioiminen.
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Palvelun hinta
Palvelu on maksuton.
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