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Tampereen hiippakunta 

7.1.2021 

Alkavaan vuoteen tiedoksi vallitsevat rajoitukset ja 
suositukset 

Kokoontumisrajoitus edelleen 10 henkeä 

Joulun alla voimaan tulleet kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto on jo ehtinyt jatkaa Kanta-Hämeen osalta rajoituksia niin, että ne jatkuvat nyt 

31.1. asti. Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) Rajoitusten lähtökohtana on kaiken fyysisen 

kokoontumisen välttäminen. Enintään 10 hengen kokoontuminen on kuitenkin mahdollista, mikäli 

noudatetaan kaikilta osin ja ehdottomasti OKM:n ja THL:n koronaturvallisuuden ohjeita.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tekee Pirkanmaan osalta päätöksiä lähiaikoina. Nyt 

kokoontumisrajoitukset ovat Pirkanmaalla voimassa 17.1.2021 asti. 

Rajoitukset tarkoittavat jumalanpalveluselämän jatkamista striimattuna. Myös muuta seurakunnan 

toimintaa on alkuvuotena toteutettava pääosin etänä, sillä molemmissa maakunnissa aikuisten 

harrastustoimintaan verrattavaa toimintaa suositellaan toteutettavaksi vain etänä. 

Sairaanhoitopiirien tämänhetkiset tilannekatsaukset ja suositukset löytyvät linkkien takaa:  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta  

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pandemiaohjausryhmä on 5.1. 2021 lieventänyt suosituksiaan 

avaamalla mahdollisuuden lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Nykyiset sairaanhoitopiirin 

suositukset ovat voimassa 10.1. saakka. Sen jälkeen seurakuntien kerho- tai muu 

harrastustoiminta on mahdollista käynnistää, mutta vain siten, että noudatetaan ehdottomasti 

sairaanhoitopiirin antamaa 10 hengen henkilömäärää sekä koronaturvallisuuden toteutumista 

turvavälien, hygienian jne. suhteen. Lisäksi on huomattava, että nuorisotilojen sulku on edelleen 

voimassa, eikä nyt annettu rajoitettu harrastusmahdollisuus tarkoita muutosta tähän suositukseen. 

Sen sijaan sairaanhoitopiiristä kehotetaan tulkitsemaan annettuja suosituksia mieluummin tiukasti 

kuin väljästi.  

Kanta-Hämeen pandemiaohjausryhmä suosittelee niin ikään lasten ja nuorten harrastustoiminnan 

rajaamista tapahtuvaksi alle 10 hengen ryhmässä ja soveltuvassa paikassa. Tätä henkilömäärää ei 

tule ylittää. 
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Varhaiskasvatuksen osalta päivähoitoon verrattavat kiinteät päiväkerhoryhmät tai iltapäiväkerhot 

voivat jatkua linjassa oman kunnan toiminnan kanssa. Sen sijaan perhekerhot eivät kuulu tähän 

nyt avattuun toimintaan, sillä ne koskevat myös aikuisia. 

Lähiviikkoina tarkennuksia 

Vuosi alkaa kuulostelevissa tunnelmissa. Lähiaikoina on odotettavissa mahdollisia linjauksia 

valtioneuvoston taholta sekä uusia kokoontumisia koskevia päätöksiä ainakin Pirkanmaalle. On 

edelleen syytä seurata aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirin sekä oman kunnan valmiusryhmän 

tuottamaa ajantasaista tietoa. 

Jo aiemmin annetut ohjeet yksityistilaisuuksien henkilörajoituksista, etätyöstä ja 

maskisuosituksesta tai matkustamisen välttämisestä ovat edelleen voimassa. 

Rajoitusten ja inhimillisen tuen välillä tasapainoileminen haastaa monella tavalla. Pastoraalista 

harkintaa tarvitaan edelleen yksittäisten tilanteiden ratkaisemiseen. Paikkakuntakohtainen 

keskustelu ja yhteistyössä tapahtuvat linjaukset ovat usein viisautta.  

Tähän vuoteen siunausta ja terveyttä, viisautta ja voimia! 
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