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Tampereen hiippakunta 

27.11.2020 

Kanta-Häme adventin alla 

Uudet suositukset aikavälille 30.11.2020-7.1.2021 

1) Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi tai osallistuttavaksi. 

Tämä on hyvä huomioida toimituskeskusteluissa ja varauksissa. Vaikka toimitusten jälkeiset juhlat 

kuten muistotilaisuus, ovatkin niitä järjestävien henkilöiden omalla vastuulla, seurakunnan vastuulla 

on varmistaa omien tilojensa käyttäminen suositusten mukaisesti. Pastoraalista johtamista 

tarvitaan hankalien tilanteiden ratkaisemiseksi.  

2) Yleisötilaisuuksien osalta suositellaan niin ikään pidättäydyttävän yli 10 henkilön tilaisuuksista. 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja 

yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan 

varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Kehotamme seurakuntia seuraamaan suositusta oman toimintansa järjestämisessä. Seurakunnan 

on syytä harkita vakavasti yli 10 hengen julkisten tilaisuuksien järjestämistä. Jos sellaiseen 

päädytään, on varmistettava OKM:n ja THL:n ohjeiden mukainen turvallisuus. Tämä edellyttää 

vastuuhenkilöiden ja tehtäväjaon huolellista sopimista ja kirjaamista, niin, että jokainen tietää, 

kuinka toimitaan. 

3) Kantahämäläisille suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille 

tai leviämisvaiheen aikana alueelta muualle. 

4) Opetustoimen osalta mahdolliset juhlallisuudet kuten yo-juhlat järjestetään ilman yleisöä ja 

huolellisesti turvatoimista (maskit, turvavälit, käsihygienia) huolehtien. Lisäksi juhlallisuudet 

järjestetään ”hiljaisesti” eli ilman kuorolaulua tai puhallinsoitin- tai lauluorkesterien esiintymistä. 

Koulujen juhlat järjestetään vain omassa luokassa tai ryhmässä tai ei lainkaan. 

Kouluille annettua ohjetta on hyvä soveltaa myös seurakunnan toimintaan ja ottaa huomioon, mitä 

laulamisesta ja puhallinmusiikista sanotaan. 

5) Toisen asteen oppilaitoksissa siirrytään kasvomaskien täysimääräiseen käyttöön ja 

etäopetukseen siirrytään ns. hybridistrategian mukaisesti niiltä osin kuin se on soveltuvaa. 

Varaudutaan myös tilanteen pahentuessa siirtymään täysimääräiseen etäopetukseen viikkojen 49-

50 aikana (mukaan lukien lukiot, ammatillinen koulutus, aikuisten taiteen perusopetus, vapaa 

sivistystyö ja aikuisten perusopetus). Vain välttämätön lähiopetus voidaan antaa, mikäli 

epidemiatilanne vielä merkittävästi vaikeutuu. 
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6) Perusopetuksen yläluokkien (luokat 7.-9.) osalta valmistaudutaan tilanteen pahentuessa 

täysimääräiseen kasvomaskien käyttöön viikkojen 49-51 aikana. 

7) Kuntien järjestämän aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnan (mukaan lukien kansalaisopistot ja 

liikuntaryhmät) sekä taiteen perusopetuksen ryhmätoimintojen osalta joulutauot aloitetaan viikolla 

49 ja toiminta käynnistetään uudelleen aikaisintaan viikolla 2 tilanteen niin salliessa. 

Opetustoiminta tai harrastus, joka on järjestävissä etänä, voi jatkua. 

Tuomiokapituli suosittelee soveltamaan tätä ohjetta myös seurakunnan aikuistyössä. 

Suosittelemme kuorojen toiminnan joulutauon aloittamista heti ja jatkamista siihen asti, kunnes 

epidemiatilanne on helpompi. 

8) Kunnat suosittelevat tilojaan käyttävien seurojen osalta samaa aikaistetun joulutauon 

toimintamallia aikuisten harrastus- ja ryhmätoiminnassa. Mikäli epidemiatilanne edelleen 

heikkenee, kunnat sulkevat harrastus- ja liikuntatilansa. Uimahallien saunojen ja muiden julkisten 

saunojen käyttökieltosuositus jatkuu. Pukutilojen osalta uimahallien suositellaan sulkevan 

vähintään 2/3 paikoistaan. 

9) Riskiryhmien suojaamisen osalta julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa 

toiminnassaan välittömästi tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin mukaan lukien henkilöstön 

suojainten käyttö ja hygieniatoimet sekä turvallisten vierailutilojen ja -käytäntöjen luominen ja 

käyttöönotto. 

Seurakunnissa on jo nyt ollut käytäntöjä turvalliseen kohtaamiseen riskiryhmien kanssa. 

Mahdolliset vierailupyynnöt erilaisissa asumisyksiköissä on luonnollisesti suunniteltava huolellisesti 

yhteistyössä vastaavan toimijan kanssa. 

10) Kunnat varautuvat tilapäisesti sulkemaan julkisia tiloja epidemiatilanteen vaatimalla tavalla ja 

viiveettä. Tilojen käytön keskeyttämistä voidaan joutua toimeenpanemaan muun muassa 

kirjastojen, museoiden, teattereiden ja jäähallien osalta. 

On hyvä olla tietoinen tällaisesta mahdollisuudesta. Keväällä on kuitenkin jo huomattu, kuinka 

merkittävä asia on, että kirkko voi olla auki ja toivon merkki paikkakunnalla. Siksi on tärkeää 

rakentaa kaikki adventin aika nyt niin, että turvallisuus säilyy ja kirkko tilana voi edelleen pysyä 

auki. Avointa kirkkoa ja mahdollisuutta saada tukea tarvitaan näinä aikoina. Pimeänä ja raskaana 

aikana kirkosta loistava valo luo rohkeutta ja toivoa. 
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