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Tampereen hiippakunta 

7.6. 2021 

 

Hyvä kirkkoherra Kanta-Hämeen alueella,  

aluehallintovirasto on käsitellyt Kanta-Hämeen tilannetta ja antanut uuden päätöksen kesäkuuta 

varten 5.6.-30.6. Koska maakunta on edelleen leviämisvaiheessa, kokoontumisrajoitus sisätiloissa 

jatkuu samankaltaisena kuin tähänkin asti eli 10 hengen kokoontumiset ovat mahdollisia. Ulkona 

vastaava rajoitus on 50 henkeä. Myös suurempia kokoontumisia voi järjestää, jos on käytettävissä 

useita, yleisölle rajattavissa olevia alueita. Tiedote avaa rajoituspäätöstä ja lohkojen järjestämistä 

tarkemmin. Kaikenkokoisten sisä- ja ulkotilaisuuksien järjestämisessä on lisäksi noudatettava 

OKM:n ja THL:n ohjetta (31.5.) koronaviruksen ehkäisemisestä. 

Kanta-Hämeen pandemiaohjausryhmän uusimmassa tiedotteessa vastaavaa 10 hengen rajoitusta 

suositellaan yksityistilaisuuksiin, sillä tilanne on edelleen haastava. Pandemiaohjausryhmä toteaa 

kuitenkin, että 15.6. alkaen lasten ja nuorten harrastus- ja leiritoiminta on mahdollista. Samoin 

aikuisten harrastustoiminta mahdollistuu ulkotiloissa.  

Leiritoiminta mahdollista 15.6. alkaen 

Seurakuntien toimintaan vaikuttaa erityisesti rippikoulujen pitämisen mahdollistuminen. Jos leiri on 

suunniteltu alkamaan maanantaina 14.6., se on mahdollista aloittaa jo silloin.  

Muuten rajoitukset ovat edelleen varsin tiukat ja tilanteen jatkuminen vakavana edellyttää hyvää 

harkintaa kaikessa toiminnassa. Uusien päätösten myötä erityisesti ulkotilaisuuksien järjestäminen 

kuitenkin helpottuu. Kesällä ulkona tapahtuvia kohtaamisia kannattaa suosia.  

Messut ja kirkolliset toimitukset 

Messuja on vietetty nyt pitkään ainoastaan striimin välityksellä. Kesän alkaessa kannattaa miettiä, 

voisiko toteuttaa pieniä messuja useampia peräkkäin tai voiko jonkun messun toteuttaa esimerkiksi 

vaeltavana messuna tai ulkona, jolloin seurakunnan on mahdollista osallistua muutenkin kuin 

striimin välityksellä. Luovista ratkaisuista ja pienelle ryhmälle sovelletuista kirkkohetkistä on hyviä 

kokemuksia. Edelleen jatkuva tilanne asettaa haasteen myös konfirmaatioille. Luovin keinoin tai 

mahdollisesti ulkokokoontumista hyödyntäen on mahdollista rakentaa konfirmaatiosta nuorelle ja 

hänen läheisilleen hetki, joka vahvistaa ja kantaa. 

Rajoitusten jatkuminen tuo myös alkukesän kirkollisiin toimituksiin oman sävynsä. Siunaaminen 

haudalla voi olla hyvä ratkaisu kesäaikana. Edelleen tarvitaan pastoraalista harkintaa ja 

ymmärtäviä keskusteluja, etenkin, kun muiden alueiden vapautuessa rajoitusten jaksaminen vaatii 

yhä enemmän kärsivällisyyttä.  
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Voimat ovat koetteilla myös työyhteisöissä. Lähityötovereiden ja esihenkilöiden tuki on ratkaisevaa 

tällaisina aikoina. Tänä kesänä lomien ja leirien lomaan voi osua myös karanteeneista aiheituvia 

ennakoimattomia poissaoloja. Naapuriseurakuntien kanssa yhteistyössä voi löytyä ratkaisu, 

Tarvittaessa voi olla yhteydessä lääninrovastiin. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet myös sen, miten 

hienolla tavalla työtä on tehty, ilon ja toivon ja yhteyden hengessä. Siksi alkavalta kesältäkin voi 

odottaa hyviä hetkiä. Ja toivottavasti lomapäivät antavat mahdollisuuden irrottautua työmurheista, 

levätä ja virkistyä.    
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