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Toimitettu kirkkoherroille sähköpostitse 25.11.2020 

Päivittyy su 29.11.2020 

 

Koronatilanne Pirkanmaalla adventin alla 
Koronatilanne on edelleen vakavoitumassa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on 24.11. 2020 antanut 

uusia suosituksia, joiden tarkoitus on estää epidemiaa etenemästä leviämisvaiheeseen. 

Kehotamme seurakuntia huomioimaan nyt annetut suositukset omassa toiminnassaan ja 

tukemaan siten tilanteen hallintaa. Tilanne kutsuu käyttämään harkintaa ja rukoilemaan viisautta 

päätöksiin. Tähän on koottu olennaisia asioita suosituksista. Sairaanhoitopiirin tiedote on hyvä 

lukea myös kokonaisuutena alempana olevan linkin takaa. 

Kasvomaskin käyttö työpaikoilla 

Pandemiaohjausryhmä suosittele kasvomaskien käyttöä toisen asteen kouluissa ja kaikilla 

työpaikoilla ”kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.” Seurakuntien tilaisuuksissa 

kasvomaskien käyttöä on suositeltu jo syksyn ajan ja sitä suositusta on edelleen tärkeä 

pitää esillä.  

Harrastusryhmät ja seurakunnan nuorisotyö 

Aikuisten liikuntaharrastukset ovat tauolla 15.12. saakka, mikäli tosiasiallinen kahden 

metrin turvavälin pitäminen ei toteudu koko aikaa. Pandemiaohjausryhmä ei ota 24.11. 

antamissaan suosituksissaan kantaa kuorolauluun, mutta vakavaa harkintaa on hyvä 

käyttää tiedostaen laulamisesta käyty keskustelu. Aiemmin pandemiaohjausryhmän 

taholta on todettu, että kuorojen esiintyminen voi tulla kyseeseen pienehköillä ja 

luonteeltaan kiinteillä, riskit tiedostavilla lauluryhmillä. Olennaista ovat tässäkin turvavälit.  

Alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa, mutta toiminnassa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota turvalliseen toteuttamiseen: turvavälit, huutamisen ja tarpeettoman 

kokoontumisen välttäminen, sisääntulojen porrastaminen, pukuhuoneiden käytön 

ohjeistus, saattajat eivät tule harrastustiloihin, mahdollisuuksien mukaan ollaan ulkona. 

Nämä turvakäytännöt on hyvä varmistaa myös seurakunnan nuorisotyössä. Lisäksi on 

hyvä harkita, miten kokoontumiset voi toteuttaa pienemmällä joukolla.  

Yksityiset kokoontumiset ja niiden vaikutus kirkollisiin toimituksiin 

Yksityisiä kokoontumisia ei suositella toteutettavaksi yli 10 hengen joukolla. Tämä 

tarkoittaa myös seurakunnan tiloissa toteutuvia yksityisiä tilaisuuksia kuten kastetta, 

muistotilaisuutta tai syntymäpäiväjuhlaa. Kirkkotilassa toteutuva toimitus on luonteeltaan 
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jumalanpalveluksen tavoin julkinen kokoontuminen. Sen sijaan esimerkiksi sitä seuraava 

muistotilaisuus on yksityinen tilaisuus, jota rajoitus koskee. Hiippakunta kehottaa 

seurakuntia huomioimaan suosituksen omassa toiminnassaan sekä omien tilojensa 

luovuttamisessa yksityishenkilöiden käyttöön. Varausten yhteydessä on hyvä käydä 

keskustelua siitä, mitä suositus tarkoittaa kyseisen juhlan kannalta. Vaikka tällaiset juhlat 

ovat niitä järjestävien ihmisten omalla vastuulla, seurakunnalla on kuitenkin oikeus ja 

velvollisuus päättää omien tilojensa vastuullisesta käytöstä. Pastoraalinen harkinta auttaa 

usein hankalissa tilanteissa löytämään hyvän ratkaisun. 

Toimituksissa ja juhliin osallistumisessa on seurakuntatyönantajan näkökulmasta kyse 

myös työturvallisuudesta. Kun suositus 10 hengen rajoituksesta on annettu, 

työntekijääkään ei voi vaatia osallistumaan sitä suurempaan yksityiseen tilaisuuteen. 

Koska turvallisuus edellyttää myös turvavälien toteutumista, on hyvä ohjata toimituksia 

sellaisiin tiloihin, missä ne todella voivat toteutua. 

Työterveyslaitos 

Yleiset kokoontumiset ja jumalanpalvelukset sekä muut tilaisuudet 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 23.11. antanut joulukuuta koskien 

määräyksen 50 hengen ehdollisesta rajasta. Kuten loka- ja marraskuussakin, yli 50 

hengen kokoontumiset ovat mahdollisia ainoastaan, mikäli tilaisuuden järjestäjä pystyy 

toteuttamaan THL:N ja OKM:n edellyttämät koronaturvallisuuden vaatimukset. Nyt 

annetun määräyksen mahdolliseen tiukentumiseen on syytä varautua. 

Joulun ajan tilaisuuksista sekä THL että Pirkanmaan pandemiaohjauryhmä suosittelevat, 

että niitä toteutetaan harkiten, ulkotiloissa, etäisyydet ja maskin käyttö huomioiden. 

Jouluun on seurakunnille annettu jo aiemmin ohjeita, joissa on korostettu etenkin laulua 

sisältävien tilaisuuksien toteuttamista ulkona.  Nyt annetut ohjeet lähtevät siitä, että 

maskisuositus koskee myös ulkotiloja.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedote joulukuun kokoontumisrajoituksista 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusimmat suositukset 

 

Järjestäjän vastuu koronaturvallisuuden toteutumisesta 

On tärkeää tiedostaa, että tilaisuuden järjestäjällä on vastuu annettujen määräysten 

noudattamisesta. Aviemme antamat määräykset ehdollisista kokoontumisrajoituksista 

tarkoittavat, että ylitettäessä 50 hengen rajan järjestäjällä on oltava suunnitelma ja mietitty 

toteutustapa turvallisuuden toteutumisesta. Joissain yhteyksissä on tullut ilmi vaikeus 

tiedostaa tämän määräyksen sitovuus. Kyse ei ole vain seurakunnan harkinnasta, vaan 
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ainoasta mahdollisesta tavasta toteuttaa tilaisuuksia. Siksi on syytä kirjata suunnitelmaan 

menettelyt ja vastuunjako. Myös ulkona toteutettavat tilanteet edellyttävät suunnitelmaa 

siitä, miten ihmiset asettuvat niin, että voidaan ylimääräisiä kontakteja ja hallita sitä, millä 

alueella ja millä etäisyyksillä väki on. Ulkona toteutuvia tilanteita koskevat samat 

edellytykset kuin sisällä tapahtuvia. Tilanteiden huolellinen suunnitteleminen on työlästä, 

mutta se mahdollistaa kirkkojen ovien pitämisen auki. 

OKM:n ja THL:n ohje koronaturvallisuuden toteuttamiseen 

 

Paikalliset tilanteet 

Tilanne vaihtelee paikallisesti. On mahdollista, että yksittäisillä paikkakunnilla tulee nopealla 

aikataululla tiukkojakin rajoituksia, esimerkiksi kieltoja kaikkeen kokoontumiseen. Seurakunnan 

tehtävänä on tällaisessa tilanteessa varmistaa lakisääteisten toimintojensa toteutuminen. 

Jumalanpalveluksia pidetään kuten keväälläkin, striimattuna. Toimitukset toteutetaan niiden 

kokoontumisrajoitusten puitteissa, joissa se on mahdollista. 

Kirkko ja koronavirus 

 

Kaiken keskellä syttyy ensimmäinen adventtikynttilä 

Siunatkoon  

kaiken epävarmuuden ja väsymisenkin keskellä 

vahva ja lempeä Jumala, 

olkoon meissä ja ympäröiköön meidät 

matkalla Vapahtajan syntymäjuhlaan, 

 ja kaikkina päivinä ja öinä, 

matkalla kotiin. 
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