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Pirkanmaan alueen seurakuntien kesäkuu
Perustasolla ei enää Avin kokoontumisrajoituksia
Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä antoi 7.6. tiedon alueen siirtymisestä perustasolle
(ajankohtaiset tiedot). Aluehallintovirasto on 9.6. tehnyt tämän mukaisen päätöksen
kokoontumisrajoitusten kumoamisesta (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tiedote
9.6.2021).
Käytännössä toimijoilta edellytetään edelleen tartuntatautilain mukaista huolellisuutta, hygieniaa
sekä henkilöiden ohjeistamista riittäviin etäisyyksiin ja väljyyteen. Tähän on myös oltava
suunnitelma. Tilaisuuden järjestäjien on kyettävä ohjaamaan osallistujia sen mukaisesti.
Tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetään seuraavat minimivaatimukset, joita on noudatettava
kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa ilman erillistä viranomaispäätöstä:
•
•
•
•

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista
ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan
osalta puhdistamisesta säädetään
asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen
toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat
sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Yllä kuvattuja hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain
pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31.12.2021 saakka.

Kokoontumiset ja kohtaamiset ovat tärkeitä raskaan talven jälkeen
Pandemiaohjausryhmän suositusten mukaan nyt myös aikuisten kokoontuminen on mahdollista
laajasti. Parantuneen tilanteen valossa voi myös arvioida kotikäyntityön laajentamista sekä
kodeissa tapahtuvia toimituksia tai juhlia, mikäli niissä on mahdollisuus riittävään
terveysturvallisuuteen. Etätyö- ja maskisuositus ovat edelleen voimassa. Työyhteisöjen jaksamisen
tueksi myös työtovereiden kohtaaminen on tärkeää. Suosituksen soveltamista kannattaa arvioida
myös siitä näkökulmasta. Kirkkoherranvirastot ja muut palvelut toimivat viimeistään nyt avoimesti ja
normaalisti.

Yhteistyö ja tuki
Koronan kanssa on opittu hyvään harkintaan ja monenlaisiin luoviin ratkaisuihin – niitä tarvitaan
edelleen, sillä tilanne on ennakoimaton.
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Myös mahdolliset karanteenit voivat tuoda kesän mittaan haasteita johtamiselle.
Näissä tapauksissa kannattaa olla yhteistyössä lähiseurakuntien alla. Lääninrovastit ovat
luvanneet olla tarvittaessa tukena. Myös tuomiokapituliin voi olla yhteydessä.
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