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Muokattu 3.12.2020. Lisätty: Rahankeräys striimattavissa jumalanpalveluksissa 

 

Kanta-Hämeen alueen koronatilanne joulukuun 

alkaessa 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri viestitti eilen koronatilanteen edenneen leviämisvaiheeseen ja 

vaativan sen mukaisia toimenpiteitä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti siihen liittyen 

tiukentuneesta kokoontumisrajoituksesta. Yli 10 hengen yleiset kokoontumiset on Kanta-Hämeen 

alueella kielletty aluehallintoviraston määräyksellä. Määräys on voimassa 1.- 20.12. 2020. 

Lisäksi kaikissa tätäkin pienemmissä tilaisuuksissa on noudatettava tarkasti ja kaikilta osin THL:n 

ohjeistusta koronan ehkäisemiseksi. Aluehallintovirasto myös vetoaa luopumaan kaikista ei 

välttämättömistä sosiaalisista kontakteista.  

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seurakuntien toimintaa joudutaan mukauttamaan suurelta 

osin kevään tilannetta vastaavaksi. Tässäkin tilanteessa seurakunnan työllä, kaikkein 

luovuttamattomimmalla ja lakisääteisestikin määrätyllä toiminnalla, on suuri merkitys. 

Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, diakonian, sielunhoidon ja henkisen tuen antaminen 

on kriisinkestävyyden kannalta aivan oleellista. Nämä turvataan kaikissa olosuhteissa.  

Etelä-Suomen Avin tiedote. 

THL ja OKM turvallisuusohje koronaan. 

10 hengen kokoontumisrajoitus 

Nyt annettu kokoontumisrajoitus koskee kaikkia tilaisuuksia. Näin ollen myös ulos suunnitellut 

itsenäisyys- ja joulunajan tilaisuudet on toteutettava striimattuna.  

Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. 

Kirkkotilaan voidaan ottaa samanaikaisesti korkeintaan 10 ihmistä, sisältäen jumalanpalveluksen 

toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan 

pääjumalanpalveluksesta suoratoistona sähköisten viestintäkanavien kautta samaan tapaan kuin 

keväällä. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista. 

Yksityisiin tilaisuuksiin vastaava rajoitus on annettu jo aikaisemmin. Kirkollisissa toimituksissa voi 

olla paikalla enintään 10 ihmistä, seurakunnan työntekijät mukaan lukien. Hautaan siunaamisissa 

voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin 

annetun 10 henkilön rajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan 

tiloissa. 

Toimitusten turvallisuus 
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Kuten jo aiemmin on painotettu, kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Tämä 

on toimituksiin osallistumisen edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa 

tilanteissa tulee noudattaa 1–2 metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja 

siihen tulee tarjota mahdollisuus.  

Kokoavan toiminnan keskeyttäminen  

Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta keskeytetään tai siirretään 

etäkokoontumiseksi 20.12.2020 asti.  

Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien 

linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Päiväkerhojen kokoontumista voi arvioida kaupungin linjausten 

mukaan. Perhekerhot puolestaan siirtyvät joulutauolle tai etäkokoontumiseen. 

Lasten, nuorten ja perheiden tuesta on kuitenkin tärkeä pitää huolta niillä keinoin, mitkä tässä 

tilanteessa ovat mahdollisia.  

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko 

Seurakuntien lakisääteisten luottamustoimielinten kokouksia joudutaan joka tapauksessa 

pitämään. Kirkkojärjestyksen mukaan ensi vuoden talousarvio on hyväksyttävä joulukuun loppuun 

mennessä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä 

asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Seurakunnan toimielimen päätösvaltaisuuteen 

riittää, että enemmän kuin puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Kokousjärjestelyissä on 

kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä 

mahdollista sähköisiä kokouksia. Kirkkovaltuuston julkisuuden takaamiseksi kokous tulisi striimata. 

Maski- ja etätyösuositus 

Nämä sekä muut aiemmin annetut suosituksen ovat edelleen voimassa.  

Avoin kirkko ja ihmisten tukeminen 

Nopeasti kiristyneet rajoitustoimet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Toivomme, että 

seurakunnissa jaksetaan edelleen pitää huolta toinen toisista, työyhteisön sisällä ja sen 

ulkopuolella, kaikista alueen ihmisistä.  

Huomioiden 10 hengen rajoituksen seurakuntia kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, 

rukousta ja keskusteluapua varten. Samalla on pidettävä huoli koronaturvallisuudesta. Tämän 

vuoksi avoimeen kirkkoon tarvitaan myös vastuuhenkilö pitämään huolta tilasta ja ihmisistä.  

Kirkon ikkunasta loistava valo on merkki siitä, että rukous jatkuu ja toivo kantaa. Jouluyönä valon 

loiste on erityinen. Voisiko kirkko olla valaistu tänä jouluna koko jouluyön? 

Rahankeräys striimattavissa jumalanpalveluksissa 

Nyt striimattavissa jumalanpalveluksissa ovat voimassa samat kolehtiin liittyvät ohjeet kuin 

aiemmin keväällä poikkeusolojen aikana. 

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 

Striimattavissa jumalanpalveluksissa on mahdollista ja suositeltavaa tarjota seurakuntalaisille 

mahdollisuutta osallistua yhteistyöjärjestöjemme rahankeräyksiin. Tämä edellyttää järjestöltä 

voimassaolevaa rahankeräyslupaa. Kyse ei ole kolehdista, mutta seurakuntien on syytä 

kehotuksissaan noudattaa kolehtisuunnitelmaa. Mikäli suunnitelmassa on kohteita, joilla ei ole 

keräyslupaa, kehotus on jätettävä antamatta tai kohdistettava toisaalle. Vastuu keräysluvan 

tarkastamisesta on seurakunnalla. Poliisihallitus on antanut poikkeusoloihin seuraavan tulkinnan 

koskien kehotusta osallistua rahankeräykseen: Mikäli jumalanpalveluksessa viitataan ainoastaan 

mahdollisuuteen lahjoittaa suoraan järjestön rahankeräystilille esimerkiksi järjestön nettisivujen 

kautta, rahankeräyksen lupanumeroa ei ole välttämätöntä ilmoittaa. Mikäli striimauksessa 

mainitaan tilinumero tai muu yksilöity maksumahdollisuus on aina ilmoitettava myös: 1) 

rahankeräyksen järjestäjä, 2) keräyksellä kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä 3) lupanumero 

tai pienkeräysnumero. Nämä tiedot on oltava näkyvillä myös seurakunnan kotisivuilla, mikäli 

lahjoitusmahdollisuutta tarjotaan siellä. 
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