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Ehtoollinen Tampereen hiippakunnan seurakunnissa 1.6.2020 lukien  

 

 

”Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: ’Me lähdemme Herran huoneeseen!’” (Ps. 122:1) 

Kesäkuun alusta alkaen voi jumalanpalveluksiin jälleen osallistua kirkkotilassa. Monet ovat 

odottaneet erityisesti ehtoolliselle pääsyä. On kuitenkin syytä noudattaa hallituksen 

linjaamia henkilömäärää ja turvavälejä koskevia rajoituksia sekä terveysviranomaisten 

antamia hygieniaohjeita. 

Ehtoollisen vietossa noudatetaan 1.6.2020 alkaen seuraavia periaatteita:  

 

1. Terveys 

Pappi ja muut jumalanpalveluksen toimittajat tulevat töihin vain terveinä. Tämä on tärkein 

varotoimi. Työntekijällä ei saa olla COVID-19 infektioon sopivia oireita (nuha, yskä, 

kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, kuume, pahoinvointi, ripuli).  

 

2. Turvavälit 

Kirkon oville asetetaan käsien desinfiointipisteitä. Seurakuntalaiset otetaan ovella vastaan 

ja heitä ystävällisesti ohjataan valitsemaan paikkansa riittävän väljästi niin, että turvaväli on 

vähintään 1,5 metriä. Tämä ei koske saman perheen jäseniä. 

 

3. Käsihygienia 

Välittömästi ennen jumalanpalveluksen alkua pappi ja kaikki ehtoollisen jakamisessa 

avustavat pesevät kätensä huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Aloittaessaan 

ehtoollispöydän valmistamisen uhrivirren aikana liturgina toimiva pappi puhdistaa kätensä 

huolellisesti ja näkyvällä tavalla desinfiointiaineella. Kaikki ehtoollisen jakamisessa 

avustavat desinfioivat kätensä alttarille tullessaan. Tämän jälkeen ehtoollisen jakajat eivät 

koske kasvoihinsa ennen jakamisen päättymistä. 
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4. Ehtoollisen jako 

Seurakuntalaiset tulevat ehtoollispöytään yksitellen tai perhekunnittain, polvistuvat, 

nauttivat sakramentin ja poistuvat siten, ettei kuoriosaan synny ruuhkaa. Suntio tai muu 

sopiva henkilö voi tarvittaessa ja kohteliaisuutta noudattaen ohjata seurakuntalaisia 

osallistumaan ehtoolliselle eri vuoroissa osasto tai penkkirivi kerrallaan. Riskienhallinnan 

kannalta ei ole olennaista merkitystä, vaikka turvaväli alittuisi hetkellisesti esimerkiksi ohi 

kuljettaessa. 

Ehtoollisleipä jaetaan tavanomaiseen tapaan käteen ojentamalla. Viiniä jaettaessa 

ehtoollisvieras ottaa pikarin omaan käteensä ja jakaja kaataa viinin siihen. Leivän ja viinin 

jakamisessa on vältettävä käsikosketusta jakajan ja ehtoollisvieraan välillä. Jakosanat 

lausutaan normaalisti. Ne ovat lyhyet eikä merkittävää altistusta tapahdu, vaikka jakaja olisi 

oireeton taudinkantaja. 

Jos kirkon kuoriosa on ahdas, ehtoollinen voidaan jakaa ja ottaa vastaan myös seisten: 

leivän ja viinin jakajat asettuvat sopivaan kohtaan kuoriosassa ja seurakuntalaiset saapuvat 

ehtoolliselle väljässä jonossa. Tällöin turvavälejä on helpompi pitää yllä, ja ehtoollisen 

jakopisteitä voidaan sijoittaa eri puolille kirkkotilaa. 

 

5. Muuta huomioitavaa 

Pyhitettävien ehtoollisaineiden ei ole syytä olla alttarilla aivan papin tai avustajien edessä. 

On kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät leipä ja viini altistu virukselle ehtoollisen 

asettamisen tai jakamisen aikana. Intinktiota eli leivän kastamista viiniin ei tule käyttää eikä 

pateenia tule kierrättää kädestä käteen ehtoollisvieraitten leivän itse ottamista varten. 

Turvavälit 1-2 m tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan koko ajan alttarille tultaessa ja 

siellä polvistuttaessa. Ehtoolliselle ei ole syytä jonottaa, ei liioin odottaa vuoroa tiiviissä 

ryhmässä. Käytännöistä on syytä viestiä selkeästi ennen ehtoollisenviettoa, ja jonkun on 

hyvä olla ohjaamassa seurakuntaa myös ehtoollisenvieton aikana. Suntioiden tulee tarkasti 

noudattaa hygieniamääräyksiä ehtoollisvälineitä käsitellessään ja pikareita pestessään. 

Pyhät sakramentit tulee toimittaa oikein. Toivon, että tässä esitetyt hygienialla ja ihmisten 

turvallisuudella perustellut ohjeet saavat niiden ansaitseman huomion ja tulevat 

noudatetuiksi. Ne lisäävät luottamusta siihen, että pyhä messu on elämän hengellinen 

voimanlähde. Koitukoon se siunaukseksi niin ehtoollisvieraille kuin messun toteuttajille. 

 

Piispantalossa 15.5.2020 

 

 


