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Tiedoksi Pirkanmaan alueen seurakuntiin 4.3.2021 

 

Taustaa  

Valtioneuvosto totesi 25.2. siirtymisen koronaviruksen torjunnassa toimenpidetasolle kaksi. 
Pirkanmaan osalta ohjausryhmän suositukset ja niitä seuraavat Avin päätökset ovat viikon aikana 
tarkentuneet useaan otteeseen. Aluehallintovirasto ehti viime perjantaina jo jatkaa Pirkanmaan 
kokoontumisrajoituksia ennallaan. Pandemiaohjausryhmä on kuitenkin 3.3. kertonut tilanteen 
heikentyneen niin, että myös Pirkanmaan aluetta koskee jatkossa kuuden hengen kokoontumisraja 
sekä muut tason kaksi toimenpiteet.  
Aluehallintovirasto ei ole vielä ehtinyt reagoida pandemiaohjausryhmän esittämään näkemykseen, 
mutta määräys kuuden hengen kokoontumisrajasta on odotettavissa lähipäivinä. 
Pandemiaohjausryhmän suositukset jo itsessään ohjaavat seurakuntia toimimaan niiden mukaan 
vastuullisesti. Alla olevat näkökulmat perustuvat 3.3. tulleisiin linjauksiin. Niitä on hyvä soveltaa 
mahdollisuuksien mukaan välittömästi, vaikka ne tähtäävätkin 8.3. alkavaan sulkuun. Rajoitukset 
ovat nyt voimassa maaliskuun loppuun asti. Avin päätöksen välitämme tiedoksi heti sen tultua. 
(Vielä tällä hetkellä voimassa oleva päätös tämän linkin takana:  LSSAVI:n määräys 26.2.2021 ) 
 

Paikallisen yhteistyön merkitys  

Kun tilanne vaihtelee näin nopeasti, yhteistyö omalla paikkakunnalla on ensiarvoisen tärkeää. 

Terveydenhuollon asiantuntemus ja keskusteluyhteys oman kunnan valmiusryhmän kanssa tukee 

yksittäisten ratkaisujen tekemistä. Vakavassa koronatilanteessa myös yksittäiset kunnat voivat 

tehdä täydentäviä päätöksiä tai tarkennuksia yleisiin ohjeisiin. On siis tärkeää seurata 

ajantasaisesti oman paikkakunnan tilannetta. 

Pandemiaohjausryhmän suositukset 3.3. 

Pandemiaohjausryhmän suosituksiin kannattaa tutustua huolellisesti ja seurata niiden 

päivittymistä.  

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kehottaa harkitsemaan tarkoin kaikkea kokoontumista, mikä ei 

ole välttämätöntä.  

Yli kuuden hengen yksityisiä kokoontumisia ei suositella. Pandemiaohjausryhmä suosittelee myös 

Aville julkisten kokoontumisten rajaksi samaa, kuuden hengen rajaa. 
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Aikuisten harrastustoiminta keskeytyy tai siirtyy etätoteutukseksi. Korkeintaan kuuden hengen 

vertaisryhmät ovat mahdollisia.  

Alle 12-vuotiaiden eli vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneiden harrastustoiminta on mahdollista 

yleisin turvaohjein. 12-18 -vuotiaiden eli vuosina 2007-2002 syntyneiden nuorten harrastustoiminta 

on mahdollista vain, jos kaikilta osin noudatetaan OKM:n ja THL:n ohjeita koronaturvallisuudesta.  

Nuorisotilat ovat suljettuina, paitsi jos niissä kokoontuu alle 12-vuotiaiden ohjattu ryhmä. 

Kuntouttava toiminta on mahdollista. 

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021  
 

Jumalanpalvelukset ja kirkkotila 

Aluehallintoviraston uuden päätöksen voimaan tultua jumalanpalvelukset toimitetaan, kuten 

tähänkin asti, pääosin striimattuina ja ehtoollismahdollisuus tarjotaan joko jälkiehtoollisena tai 

kuuden hengen pienryhmissä turvaohjeita noudattaen.  

Hiihtolomarippikoulujen konfirmaatiomessujen toteuttaminen tarkoittaa tässä tilanteessa joko 

niiden siirtämistä kesään (jolloin toivottavasti rajoitukset lieventyvät) tai luovia ratkaisuja siinä, 

miten rajoitusten puitteissa on mahdollista saada kokemus tästä nuoren elämän tärkeästä juhlasta 

ja siunauksesta. Konfirmaatio on tärkeä juhla myös nuoren perheelle. Poikkeusolojen juhla voi 

toteutua vaikka niin, että nuoret tulevat lähimpiensä kanssa kirkkoon ihan pienissä ryhmissä.  

Vastaava kuuden hengen rajoitus koskee myös kirkon avoinna olemista henkilökohtaista 

hiljentymistä tai keskusteluapua varten. Tilassa saa olla kuusi henkilöä kerrallaan hygienia ja 

etäisyydet huomioiden. Mahdollisuus hiljentyä tai keskustella kirkossa on ikkuna toivoon monien 

ovien sulkeutuessa. 

Kirkolliset toimitukset  

Aluehallintoviraston uuden päätöksen voimaan tultua kuuden hengen rajoitus koskee myös 

kirkollisia toimituksia, joissa voi olla (papin, kanttorin ja suntion lisäksi) 6 henkeä. Pastoraalisista 

syistä voi etenkin hautaan siunaamisessa joustaa rajoituksesta niin, että lähimmät omaiset voivat 

olla mukana. Elämää ymmärtävää johtamista tarvitaan myös muden toimitusten kohdalla.  

Koronaturvallisuus edellyttää etäisyyksien tosiasiallista toteutumista. Tämä on mahdollista usein 

vain seurakunnan omissa tiloissa. Toimituksia tulisikin järjestää pääosin seurakunnan tiloissa.  

Kyse on myös työturvallisuudesta. On myös hyvä muistuttaa mahdollisuudesta pitää esimerkiksi 

muistotilaisuus myöhemmin rajoitusten lievennyttyä. 

Tartuntatautilain mukaiset toimet  

Tartuntatautilain muutos mahdollistaa paikallisten viranomaisten toimet koronaturvallisuuden 

valvonnassa. Lain muutos vaikuttaa myös seurakuntien elämään. Seurakuntia koskee yleinen 

huolellisuusvelvoite, toiminnan toteuttaminen väljästi siten kuin toiminnan luonne huomioiden on 

mahdollista (58§c). Lisäksi Avi tai paikallinen viranomainen voi antaa tilojen käyttöä koskevan 
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päätöksen, jonka mukaan yli 15 minuuttia kestävä lähikontakti on tosiasiallisesti vältettävä tiloissa, 

joita käytetään yli 10 hengen oleskeluun (58§d). Tällöin edellytetään myös suunnitelmaa näiden 

seikkojen toteutumiseen (58§h) tiloissa, joita käytetään yli 10 osallistujan samanaikaiseen 

oleskeluun. Toistaiseksi LSSAVI ei ole tehnyt näitä päätöksiä, joten seurakuntia koskee yleinen 

huolellisuusvelvoite. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on kuitenkin suosittelemassa Aville myös 

päätöstä tilojen käytön edellytyksistä. Aiheeseen liittyvää lisätietoa on tulossa Avin sivuille UKK-

kysymysten alle. 

Seurakunnan toiminta ja pandemiaohjausryhmän suositukset 

Alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta on haluttu turvata myös sulkutilan aikana. Seurakuntien 

kerhotoiminnalla on tärkeä merkitys tällaisena aikana. Turvallisuutta edistää, että kokoontuva 

lapsiryhmä on vakiintunut, pieni ja ennakkoilmoittautumiseen perustuva ja toiminta tapahtuu 

väljässä tilassa etäisyydet mahdollistaen.  

Nuorisotyössä on harkittava tarkoin, miten ratkaisut tukevat koronatilanteen hallintaan saamista (ja 

esimerkiksi sulkua koskevia vetoomuksia) ja nuorten jaksamista. Lähtökohtana on soveltaa 

pandemiaohjausryhmän suosituksia, joiden mukaan vuosina 2007-2002 syntyneiden nuorten 

harrastustoiminta on keskeytetty ellei siinä kyetä täysin noudattamaan OKM:n ja THL:n ohjeita. 

Esimerkiksi kuuden hengen pienryhmäkokoontumiset voivat olla mahdollisia edellyttäen 

turvallisuuden toteutumista. Hankalassa tilanteessa tarvitaan myös etäkokoontumisia sekä muita 

luovia ratkaisuja – kaikkea sitä, mihin kasvatustyössä on kokemusta ja osaamista.  

Kesän rippikoulujen toteutumiseen lähimuotoisina pyritään jälleen antamaan tukea yhdessä 

terveydenhuollon kanssa, kun tilanne kevään aikana tarkentuu. 

Lasten päiväkerhot ja alakoululaisten iltapäiväkerhot voivat jatkua kuten aiemminkin oman kunnan 

linjausten mukaan. 

Seurakuntakohtaiseen harkintaan jää myös se, miten linjauksia sovelletaan esimerkiksi 

pienryhmätapaamisiin kuten sururyhmään. Sellaisiin voi joskus olla pastoraalisia perusteita, vaikka 

yleislinjana on fyysisten kontaktien välttäminen. Olennaista on pieni, ennakkoilmoittautumiseen 

perustuva kiinteä ryhmä. 

Tiukimpienkin rajoitusten aikana on tilanteita, missä tarvitaan kohtaamista, esimerkiksi 

mahdollisuutta sopia hautaan siunaamisesta tai muusta toimituksesta. Silloin tulee huolehtia 

kaikilta osin koronaturvallisuudesta (vain terveenä, maskein, etäisyyksin ja hygieniaa noudattaen).   

Seurakunnan tehtävänä on tässä pitkittyneessä tilanteessa henkisen huollon tarjoaminen. Myös 

puhelimitse ja etänä toteutetulla tuella on iso merkitys.  

  

Etätyö ja vahva maskisuositus 

Tällä hetkellä on voimassa laajin mahdollinen etätyösuositus. Myös seurakunnissa kaikki se työ, 

mikä on mahdollista, tehdään etänä. Samoin työntekijäkokoukset toteutetaan etänä. Tämä asettaa 

haasteen työhyvinvoinnin johtamiselle. Yksinkertainen kuulumisten kysyminen on tärkeää aikana, 

jolloin kahvipöytäkeskustelut ja käytävillä tapaamiset jäävät pois.  

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


  4 (4) 

 
 

 

 

 
Tampereen hiippakunta     The Diocese of Tampere 

 

Verkossa: 
 

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

Maskisuositus koskee kaikkea seurakuntien tiloissa tai työtehtävissä olemista, ellei siihen ole 

terveydellisiä esteitä. 

Ovet auki toivolle  

Viimeisen vuoden aikana on opittu, kuinka iso merkitys on pienillä toivoa välittävillä teoilla, sanoilla 

ja kokeiluilla. Niitä toivoa ylläpitäviä välähdyksiä tarvitaan myös näinä viikkoina. Joskus toivo tulee 

yksinkertaisesti siitä, että tehdään yhdessä. Toivottavasti sille yhdessä tekemiselle on 

rajoitustenkin aikana tilaa niin työyhteisössä kuin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten 

vastuunkantajien ja muiden kumppanuuksien kanssa. 
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