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Tampereen hiippakunta
11.5.2021

Hyvä kirkkoherra Pirkanmaalla,
olemme saaneet hyviä uutisia alueen koronatilanteesta. LSSAVI on tehnyt tänään päätöksen, joka
mahdollistaa 50 hengen kokoontumiset koronaturvallisuutta noudattaen. LSSAVI:n tiedotteessa
todetaan, että ”tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään
terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta
turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä ja päätöksessä mainittuja edellytyksiä noudattaen. Jotta
rajoituksia ja suosituksia voidaan hallitusti purkaa, tämä edellyttää kaikilta vastuunkantoa voimassa
olevien rajoitusten ja erityisesti suositusten jatkuvasta noudattamisesta.” Päätös on odotettu ja luo
toivoa siitä, että kesällä rajoitukset väljentyvät vielä enemmän. Päätöksellä on vaikutusta kaikkeen
seurakunnan kokoontumiseen. Päätös on tällä hetkellä voimassa 1.6. saakka. Edelleen tilanteen
kehittymistä on syytä seurata tarkasti ja varautua muutoksiin.

Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalveluksia voidaan viettää 50 hengen kokoontumisrajoituksen puitteissa, turvaetäisyyksiä
ja muuta koronaturvallisuutta noudattaen. Jotta rajoituksen noudattaminen on mahdollista,
tarvitaan saman tapaista ohjaamista kuin aiemmin syksyllä: jonkun on hyvä ottaa ovella vastaan ja
ohjata asettumaan turvallisin etäisyyksin kirkkotilaan. Myös maskin käyttöön sekä käsihygieniaan
on tärkeää ohjata jo aiemmin totuttuun tapaan.
Tautitilanne aiheuttaa vielä huolta, eivätkä kaikki halukkaan välttämättä mahdu mukaan. Siksi
striimaamista on edelleen hyvä jatkaa. Sen sijaan jälkiehtoolliskäytäntö ei ole enää tarpeen.
Seurakunnassa varmasti löytyy erilaisia ratkaisuja siihen, miten käytännössä toimitaan 50 hengen
rajoituksen toteutumiseksi. Mahdollisesti järjestetään useampia lyhempiä messuja, jotta kaikki
pääsevät mukaan.
Kaikessa kokoontumisessa on huomioitava tartuntatautilain edellyttämä suunnitelma tilojen käytön
turvallisuudesta ja turvavälien tosiasiallisesta toteutumisesta.

Kirkolliset toimitukset
Myös kirkollisissa toimituksissa voi olla nyt läsnä 50 henkeä. Jotta turvaetäisyydet tosiasiallisesti
toteutuvat, on edelleen suositeltavaa toteuttaa esimerkiksi kasteita seurakunnan omissa, väljissä
tiloissa.

Kesän erilainen toiminta ja kokoontumiset
Pandemiaohjausryhmä ei vielä avannut aikuisten sisällä tapahtuvaa harrastustoimintaa, mutta
erilainen koolle tuleminen on kokoontumisrajan ja koronaturvallisuuden sisällä mahdollista.
Erityisesti ulkona tapahtuvaa toimintaa kannattaa suosia.
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Kohtaamisille ja elämän jakamiselle yhdessä on raskaan talven jälkeen iso tarve. Seurakunnan
työllä on tässä ajassa erityinen tilaus ja tarve. Hengellisen elämän hoitamista ja ravintoa kaivataan.
Seurakunta voi mahdollistaa osallisuuden kokemusta, yhteyttä ja iloa – kaikkea sitä, millä elämä
rakentuu yksilöiden ja yhteisöjen piirissä. Moni uusi ja vanha vapaaehtoinen ilahtuu kutsusta tulla
tekemään yhdessä, nyt kun siihen on jälleen enemmän mahdollisuuksia.

Kokoukset
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2021 on herättänyt jonkin verran keskustelua siitä, voiko sähköisiä
kokouksia edelleen pitää, vaikka seurakunnan ohjesääntöjä, työjärjestyksiä yms. ei ole ehditty
päivittämään. Kirkkohallituksesta saadun tulkinnan mukaan sähköisten kokousten pitäminen on
edelleen mahdollista. Jos kuitenkin seurakunnan tai seurakuntayhtymän sisäisessä säännössä on
noudatettava määräys kokoontumistavasta, joka huomioi vain varsinaisen kokouksen, tulee
kyseistä määräystä muuttaa ennen kuin sähköinen kokous on mahdollinen. Kirkkohallituksen
väliaikaisen määräyksen tavoitteena oli ohittaa mahdolliset sisäisten sääntöjen määräykset
kokoontumistavasta ja -paikasta. Lisäksi sähköisestä kokouskutsusta tulisi määrätä sisäisissä
säännöissä. Jos esim. työjärjestyksessä ei ole määräystä sähköisestä kokouskutsusta, tulee
kokouskutsu ja muu materiaali lähettää postitse.

Voimia ja iloa työhön
Korona-aika on ollut rankkaa kaikille. Myös johtamistyöhön se on tuonut isoja haasteita. On ollut
huikeaa, millaista luovuutta ja osaamista kaiken lomassa on löytynyt. Toivottavasti kaiken
muutoksen keskellä Sinulla ja työyhteisöllä on mahdollisuus myös levätä ja tunnistella kesän tuloa
ja Luojan huolenpitoa.
Keitaaksi keväälle on tarjolla hengellisen matkakumppanuuden päiviä:
Taas Henki kulkee -päivä 1.6. Pappilanniemessä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.
Taas Henki kulkee päivä 28.5. Pirkkalassa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.
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