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Tiedoksi 18.12.2020
Eilen tulleet aluehallintovirastojen päätökset joulun seutuun ovat odotetun kaltaiset. Pirkanmaata
koskee Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn päätös, jossa nykyisen kaltaiset rajoitukset määrätään 17.1.
2021 saakka. Kanta-Hämettä koskee Etelä-Suomen AVIn päätös, jossa vastaavat rajoitukset
määrätään 10.1. 2021 saakka. Määräyksissä kielletään kaikki julkiset kokoontumiset ja
yleisötilaisuudet. Kokoontuminen on mahdollista ainoastaan alle 10 hengen joukolla, mikäli
pystytään takaamaan OKM:N ja THL:n esittämien koronaturvallisuusohjeiden (turvavälit,
käsihygienia, vain terveenä paikalle tuleminen, maskisuositus jne.) noudattaminen.
Tiedote ESAVI
Tiedote LSSAVI
Aluehallintovirastojen määräykset koskevat yleisiä kokoontumisia. Sen lisäksi sairaanhoitopiirit
ovat antaneet yksityisiin tilaisuuksiin vastaavia suosituksia. Kehotamme edelleen huomioimaan
nämä määräykset ja suositukset seurakuntien toiminnassa.
Pirkanmaan suositukset
Kanta-Hämeen suositukset
Rajoitusten jatkuminen tarkoittaa, kuten viime viikon viestissä jo ennakoitiin, joulun ja
vuodenvaihteen tilaisuuksien ja läsnäolon toteuttamista pääasiassa striimattuna tai muulla tavoin
etänä.
Pyhien aikaan monelle voi merkitä paljon, jos voi piipahtaa kirkossa hiljentymässä. Siksi on
suositeltavaa, että kirkkoja pidettäisiin mahdollisuuksien mukaan auki. Kun kirkkotilaa koskee myös
kymmenen hengen rajoitus, paikalla on hyvä olla jonkun pitämässä huolta tilasta ja ihmisistä.
Jotkut seurakunnat ovat tänä jouluna päätyneet siihen, että kirkko on koko yön valaistu. Sekin voi
olla pilkahdus valosta näiden raskaiden aikojen keskellä.
Tänä vuonna suunnitelmat on uusittu monta kertaa koronan vuoksi. On venytty ja tehty työtä ja
ratkaisuja epämukavissa ja epävarmoissakin oloissa. Vuoden loppua kohti väsymyskin on tullut eri
tavalla todeksi kuin aikaisemmin keväällä. Iso osa kannattelun kuormaa on tullut kirkkoherralle.
Kiitos jaksamisesta ja siitä, miten luovasti, rohkeasti ja paikkakunnan ihmisistä välittäen
seurakunnissa on toteutettu perustehtävää ja autettu yhteisöjä selviytymään. Näyttää siltä, että
rajoitusten kanssa jaksamista tarvitaan vielä ensi keväänäkin aika pitkään.
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Kapitulin kymppikahvit ja yhteistä ajankohtaiskatsausta torstaina 20.1.
klo 10–11:
Tervetuloa osallistumaan kymppikahveillemme. Tunnin aikana on mahdollisuus pohtia yhdessä
alkavan kevätkauden ratkaisuja ja ajankohtaisia näkymiä koronatilanteessa. Ilmoittautuminen
tämän linkin kautta.
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