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Tampereen hiippakunta 

10.11.2020 

 

Tueksi adventin ja joulun ajan valmisteluihin 

seurakunnissa 
 

Adventti ja pian joulu on tulossa. Kirkkojen ovet avautuvat ottamaan vastaan ihmisten huolet, 

kysymykset, kaipauksen ja pettymyksen – kaiken, mitä tämä vuosi on tarkoittanut. Ja kaiken sen 

keskellä kirkkojen ovet avautuvat juhlalle ja yhdessä ololle, joulun odotukselle ja sen kokemiselle, 

että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. 

Seurakunnissa on jo valmistauduttu adventin ja joulun aikaan monin luovin ja uusia toimintatapoja 

tuottavin ratkaisuin. Vaikean ajan keskellä on vahva viesti, että seurakunta toimii, kohtaa, kantaa ja 

tuo toivoa. Yhdessä muistutamme, että joulua ei ole peruttu. 

Tässä kirjeessä vielä suunnittelun taustaksi joitain näkökohtia, jotka ovat muotoutuneet 

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien pandemiaohjausryhmien puheenjohtajien kanssa 

käydyssä keskustelussa. Paikalliset terveydenhuollon toimijat ovat edelleen hyvä 

keskustelukumppani yksityiskohtien hiomiseen. 

Kokoontuminen joulun aikaan 

Aluehallintovirastojen nykyiset määräykset rajoittavat Kanta-Hämeen yleiset kokoontumiset 20 ja 

Pirkanmaan 50 henkeen. Nämä määrät on mahdollista ylittää ainoastaan siten, että järjestäjä 

takaa turvavälien (vähintään 1,5 metriä joka suuntaan), käsihygienian ja muun 

koronaturvallisuuden toteutumisen. Kirkkoihin ja muihin tiloihin voi siis ottaa vain kolmanneksen tai 

neljänneksen normaalista määrästä. Näin on seurakunnissa toteutettu kokoontumisia jo kesästä 

alkaen annettujen ohjeiden mukaisesti. On edelleen tärkeää, että paikat on merkitty tai niille 

ohjataan niin, että välit myös aidosti toteutuvat.  

Kapitulin puolelta seuraamme tilannetta ja viestitämme mahdollisista uusista rajoituksista ja 

muutoksista. On hyvä itsekin seurata tilannetta aktiivisesti työterveyslaitoksen, THL:n, oman 

sairaanhoitopiirin, aluehallintovirastojen ja oman kunnan tiedotuskanavien kautta. 

Erityishuomiota on kiinnitettävä koolle tulemiseen ja pois lähtemiseen, sillä näissä tilanteissa 

syntyy usein jonoja ja pakkautumista. Joulun ajan tilaisuuksissa olisi siksi hyvä olla joku 

ohjaamassa ovella tilaan asettumista. Samalla voisi tarjota maskeja niille, joilla syystä tai toisesta 

ei sitä ole mukana. Maskisuositusta on hyvä pitää esillä myös joulun tilaisuuksista viestiessä. 

Turvavälien, maskisuosituksen ja muiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää siksi, että sillä tavalla 

on mahdollista välttää jatkotartuntoja siinä mahdollisessa tilanteessa, että joku oireeton tartunnan 
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saanut on mukana tilaisuudessa. Tällaisissa hyvin turvajärjestelyin toteutetuissa tilanteissa 

jatkotartunnat ovat olleet erittäin harvinaisia. 

Joulun yhteislaulutilaisuudet 

Joululaulut ovat rakkaita. Erityinen merkitys tutuilla ja turvallisilla lauluilla on tällaisena aikana. Ne 

tuovat luottamusta ja valoa ja kokemuksen siitä, että elämä jatkuu ja juhlasta tulee koronankin 

keskellä totta. Joululaulut ovat myös iso mahdollisuus avata kirkon ovi ja tulla laulujen kanssa 

vaikkapa kirkon parkkipaikalle, elämän keskelle, ihmistä lähelle, tuoda lämpö ja valo yhteiseen 

hetkeen.  

Suositus pandemiaohjausryhmien suunnalta on, että joulun yhteislaulutilaisuuksia ei toteuteta tänä 

vuonna sisätiloissa. Perusteena tälle linjaukselle on laulamiseen liittyvä pisaratartunnan riski, joka 

on olemassa myös normaalein turvavälein. Sisällä laulaminen vaatii turvallisessa toteutuksessa 

usean metrin (jopa neljä metriä!) välin ja vaatii siksi paitsi erityistä harkintaa myös todella suuren 

tilan ja siihen suhteutetun väkijoukon. Ulkona toteutettaviin laulutilaisuuksiin avaran taivaan alle 

mahtuu paremmin ja ilmanvaihto on riittävää. Toki turvavälejä on noudatettava myös ulkona, sillä 

ulkokokoontumisia koskevat samat avien määräykset kuin sisällä tapahtuvia. Lisäksi oikein isossa 

kokoontumisessa on syytä varmistaa ihmisten asettuminen eri alueille tai lohkoille tarvittavin 

keinoin. Ulkona turvavälein kokoonnuttaessa maskia ei välttämättä tarvita, paitsi tarjoilutilanteissa. 

Esim. joulupuuron tai glögin tarjoilijalla tulee olla maski. 

Messussa ja toimituksissa laulaminen on edelleen mahdollista niillä huomioilla, joita jo aikaisemmin 

asiasta on ollut (riittävät turvavälit, maskisuositus, virsien lyhentäminen ja korvaaminen esittävällä 

musiikilla sekä tilaisuuksien kokonaiskeston lyhentäminen). Samoin kuorot voivat laulaa ja esiintyä 

siten kuin jo aiemmin on ohjeistettu. 

Kauneimmat joululaulut toisella tavalla toteutettuna ja muita ideoita joulun 

aikaan 

Tänä vuonnakin on hyvä muistaa, että Kauneimmat joululaulut -nimellä toteutettavat tilaisuudet 

ovat yhteistyötä Suomen lähetysseuran kanssa. Toteutusta on siksi tärkeää miettiä myös siltä 

kannalta, miten siinä voisi mahdollistaa keräykseen osallistumisen ja lähetystyön tukemisen.  

Mahdollisuuksia on edelleen monenlaisia niin lauluihin kuin joulun muihin juhlahetkiin.  

▪ Konserttimuotoinen Kauneimmat joululaulut toimii, olipa tilaisuus kirkossa tai muussa 

tilassa. Kuoro tai lauluryhmä voi esiintyä, kunhan etäisyys kuulijoihin on riittävän suuri 

ja kuulijoilla on maskit. Striimaus on erittäin hyvä tapa tuoda laulut laajemmalle joukolle 

kuultavaksi. 

▪ Laulava joulukortti -tyyppiset tervehdykset eri paikoissa ovat myös yksi Kauneimpien 

joululaulujen toteuttamistapa, kun huolehditaan etäisyyksistä ja muusta asiaan 

kuuluvasta.  

▪ Kirkon pihamaalla toteutettavat laulut ja niihin liittyvä glögi- tai puurotarjoilu tuo hyvää 

mieltä kirkon ovien ulkopuolelle. Myös joululaulukaraokella on ollut hyvä vastaanotto. 

mailto:tampere.tuomiokapituli@evl.fi?subject=Yhteydenotto%20Tampereen%20hiipakuntaan
https://www.tampereenhiippakunta.fi/
https://www.tampereenhiippakunta.fi/yhteystiedot/


  3 (3) 

 
 

 

 

 
Tampereen hiippakunta     The Diocese of Tampere 

 

Verkossa: 
 

tampere.tuomiokapituli@evl.fi  ▪  tampereenhiippakunta.fi  ▪  tampereenhiippakunta.fi/yhteystiedot 

▪ Joulukirkon avoimet ovet ja hetkihartaudet ovat yksi ratkaisu isojen kokoontumisten 

välttämiseen ja kivaan mahdollisuuteen olla työntekijöinä rauhassa kohtaamassa 

seurakuntalaisia. Avoimeen kirkkoon sopivat lyhyet hartaudet esim. tasatunnein.  

▪ Päivystys hautausmaalla ja keskustelut ihmisten kanssa siellä on hyvä tapa 

mahdollistaa jouluisia kohtaamisia tänä vuonna.  

▪ Jouluvaellukset esimerkiksi kirkon ympäristössä tai muualla, laulut vaelluksen eri 

pysähdyspaikoissa. 

▪ Face book -joulukalenteri on hyvä tapa yhdistää koko työyhteisöä yhteiseen projektiin. 

▪ Lisää ideoita ja pieniäkin hyviä oivalluksia asioiden toteuttamisesta toivomme 

kirkkoherrojen Teamsiin, mistä ne näkyvät myös toisille.  

Joulukolehti ja keräykset 

Kauneimpien joululaulujen muodon muuttuminen ja joulun tilaisuuksien uudet tuulet ovat haaste 

joulukeräyksille. Monet järjestöt ovat erittäin hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Seurakunnat 

voivat kerätä kolehtia paikan päällä kirkossa ja kannustaa esim. striimin kautta mukana olevia 

osallistumaan keräykseen, jolla on keräyslupa. Taloudellisen joululahjan antamiseen on hyvä 

kannustaa, sillä seurakuntien yhteistyökumppanit ovat tällä hetkellä ahtaalla ja pandemian 

vaikutukset moninkertaistuvat sitä kautta. Tämä aika on myös synnyttänyt paljon halua pitää huolta 

lähimmäisistä ja antaa omastaan. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
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