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Pandemiaohjausryhmän suositukset
Koronatilanne on vakavoitunut nopeasti. Eri viranomaistahot vetoavat nyt harkintaan ja
vastuullisuuteen kaikessa toiminnassa niin, että fyysisiä kohtaamisia rajoitetaan voimakkaasti.
Alueen pandemiaohjausryhmä on perjantaina 26.2. todennut kakkostason toimet käyttöön
otettavaksi välittömästi. Linkin takana olevaa ohjeistusta noudatetaan myös seurakuntien
toiminnassa. Ohjeiden kokoontumisrajoitus on kuusi henkilöä. Kanta-Hämeen pandemiaryhmä
ottaa käyttöön epidemiatason 2 suositukset – Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(khshp.fi)

ESAVIn määräys kokoontumisrajoituksesta Kanta-Hämeen alueelle
ESAVI on tiedottanut julkaisevansa määräyksen kuuden hengen kokoontumisrajoituksesta
torstaina 4.3. Aluehallintovirasto suosittelee kaikkialla alueellaan välttämään pieniäkin
kokoontumisia. Tiedote. Päätöksen on tiedotettu astuvan voimaan 5.3. 2021. Päätöksen sisältöä
varten kannattaa seurata Avin sivuja.
”Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että tautitilanne on alueella erittäin vakava ja herkästi
leviävät virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Viruksen
leviämisen torjunta lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä ja jokaisen toimijan ja yksilön vastuulla. Kaikkia voimassa olevia viranomaisten rajoituksia,
suosituksia ja ohjeita on jokaisen syytä osaltaan noudattaa.
Päätösten lopullinen julkaisuaikataulu saattaa vielä muuttua. Päätösten valmistelu ruuhkauttaa
aluehallintoviraston asiantuntijoita ja johtoa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa lisää, kun
päätökset julkaistaan verkkosivuilla, ja vastaa mahdollisiin median kysymyksiin sen jälkeen
tiedotteissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.”

Paikallisen yhteistyön merkitys
Kun tilanne vaihtelee näin nopeasti, yhteistyö omalla paikkakunnalla on ensiarvoisen tärkeää.
Terveydenhuollon asiantuntemus ja keskusteluyhteys oman kunnan valmiusryhmän kanssa tukee
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yksittäisten ratkaisujen tekemistä. Vakavassa koronatilanteessa myös yksittäiset kunnat voivat
tehdä täydentäviä päätöksiä tai tarkennuksia yleisiin ohjeisiin. On siis tärkeää seurata
ajantasaisesti oman paikkakunnan tilannetta.

Jumalanpalvelukset
Näiden linjausten mukaan jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin striimattuina ja
ehtoollismahdollisuus tarjotaan joko jälkiehtoollisena tai pienryhmissä kuuden hengen rajoituksella.
Tällöinkin on noudatettava kaikin osin koronaturvallisuutta ja väljyyttä OKM:n ja THL;n ohjeiden
mukaan. THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021
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 sallitussa rajassa.
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
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 lähinnä seurakunnan tiloissa.
Kyse on myös työturvallisuudesta. On myös hyvä pitää esillä mahdollisuutta esimerkiksi
muistotilaisuuden järjestämiseen myöhemmin, rajoitusten hellitettyä.

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). Tämä yleinen huolellisuusvelvoite velvoittaa jo nyt seurakuntia muiden
toimijoiden ohella. Lisäksi Kanta-Hämeen pandemiaohjausryhmä on kehottanut Avia määräämään
alueen toimijat noudattamaan tartuntatautilain kohtaa 58§d ja tätä ollaan valmistemassa. Kohta
velvoittaa siihen, että yli 15 minuuttia kestävä lähikontakti on tosiasiallisesti vältettävä sellaisissa
tiloissa, joita käytetään yli 10 osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Toimijoilla tulee olla myös
suunnitelma näiden seikkojen toteutumiseen. Avin ennakkotiedotteessa todetaan: Toimijoiden
pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit.
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Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain
edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Seurakunnan toiminta
Aikuisten ja nuorten kokoava toiminta on keskeytetty 28.3. asti. Pastoraalisista syistä
pienryhmätapaamiset (alle kuusi henkeä) ovat mahdollisia kirkkoherran harkinnan perusteella.
Tällöin on noudatettava aina OKM:n ja THL:n erillistä, päivitettyä ohjetta THL:n ja OKM:n hygieniaja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021
Tiukimpienkin rajoitusten aikana on tärkeää tarvittaessa mahdollistaa kasvokkain saatu tuki
jaksamiseen tai esimerkiksi hautajaisista tai muista toimituksista sopimiseen. On selvää, että tällöin
on noudatettava kaikkea koronaturvallisuutta tarkasti.
Seurakunnan tehtävänä on tässä pitkittyneessä tilanteessa henkisen huollon tarjoaminen. Myös
puhelimitse ja etänä toteutetulla tuella on iso merkitys.
Seurakuntien nuorisotyön osaamista ja hyviä käytäntöjä tarvitaan, kun nuorten hyvinvointi on
koetuksella. 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
paikkakunnan linjausten mukaan. Sulkutilan aikana on haluttu myös mahdollistaa alle 12vuotiaiden lasten harrastaminen pienessä ryhmässä ja turvatoimet huomioiden.

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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