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Tampereen hiippakunta 

15.6.2021 

 

Hyvä kirkkoherra Kanta-Hämeessä, 
 
olemme lähestymässä aikaa, jona seurakunnat voivat taas elää tavanomaista elämäänsä. 

Kokoontumiset ovat nyt mahdollisia, kun alueen koronatilanne on parantunut kiihtymisvaiheeseen, 

ja aluehallintovirasto on tehnyt tänään päätöksen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueelle. Etelä-

Suomen aluehallintoviraston päätös kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksista noudattelee 

sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta. Rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava: 

▪ Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta. 

▪ Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla 

täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla 

tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan 

yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia. 

▪ Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla 

mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää 

vaadita. 

▪ Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 

(viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta 

koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.. 

▪ Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus 

käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. 

Päätös on voimassa 16.6.–30.6.2021. 

Seurakunnissa hyvät edellytykset kokoontumisiin 

Seurakunnissa on hyvät edellytykset soveltaa nyt annettua määräystä. Isot kirkkotilat ja salit 
mahdollistavat kokoontumisen väljästi, koronaturvallisuutta noudattaen. Jumalanpalveluksia voi siis 
viettää avoimin ovin siten, että paikalla olevilla on tosiasiallinen mahdollisuus etäisyyksiin, 
käsihygieniaan ja muuhun OKM:n ja THL:n ohjeen edellyttämään koronaturvallisuuteen. Sama 
soveltamisohje koskee kirkollisia toimituksia ja muita kokoontumisia. Henkilömäärän ylärajaa 
turvavälein toteutetulle kokoontumiselle ei ole, mutta harkintaa toki kannattaa käyttää ja suhteuttaa 
henkilömäärä tilan kokoon.  
 
Jotta OKM:n ja THL:n ohje sekä tartuntatautilain velvoittama hygienia toteutuu, olennaista on: 
 

▪ Kirkon tai muun tilan ovella ohjaus siten, että henkilöt asettuvat kahden metrin etäisyyksille 
toisistaan. 

▪ Varmistaa penkkien merkitsemisellä, että turvavälit toteutuvat. 
▪ Osallistujille toimintaohje etäisyyksiin, käsien puhdistamiseen ja muihin tartuntoja estäviin 

käytäntöihin. 
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▪ Käsihygienian toteutuminen (käsidesi, peseytymismahdollisuus). 
▪ Viesti siitä, että vain terveenä osallistutaan. 
▪ Maskien käytön suositteleminen. 
▪ Suunnitelma edellä mainituista ja muista koronaturvallisuusseikoista. 
▪ Varmistus, että jokainen tilaisuuden vastuuhenkilö tietää ohjeet ja kykenee tarvittaessa 

ohjaamaan ihmisiä niiden mukaan. 
▪ Lisäksi tartuntatautilaki velvoittaa mm. tilojen siivouksen tehostamiseen. 

Kokoontumista ja kohtaamisia on odotettu 

Alueella on oltu pitkään vailla kokoontumisia ja kohtaamisia. Siksi niillä on nyt erityinen merkitys. 

Seurakuntia kannustetaan mahdollistamaan elämän jakaminen ja koolle tuleminen kesän keskellä. 

Seurakunnissa on hyvää osaamista ja isoja tiloja terveysturvallisuuden huomioimiseen: Siksi 

kokoontumista tai esimerkiksi seurakuntalaisen kohtaamista kasvokkain (esimerkiksi 

diakoniatyössä tai kirkkoherranviraston palveluissa) ei ole syytä rajoittaa. Myös kotikäyntityön 

laajentamista tai kodeissa pidettäviin juhliin osallistumista on hyvä arvioida tilanteen 

parantumisesta käsin. Toki samaan aikaan tarvitaan harkintaa terveysturvallisuuden suhteen. 

Jumalanpalvelusten striimauksia kannattaa edelleen jatkaa. Samoin on tärkeää pitää huolta niistä 

ihmisistä, jotka eivät uskalla tai muuten voi tulla koolle.  

Kun nyt voimme taas kokoontua yhteen ja avata ovia, on hyvä miettiä, mihin uudistumiseen tämä 

aika on meitä ohjannut ja mitä uutta pandemia-aika on meissä esiin kutsunut.  

Paikallinen yhteistyö 

Paikalliset terveydenhuollon tahot voivat antaa omia suosituksiaan, joita kannattaa edelleen 

seurata. Toiveena on tilanteen kehittyminen mahdollisimman pian kohti perustasoa. Ajantasaisia 

sairaanhoitopiirin ohjeita kannattaakin seurata aktiivisesti. (Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 

ajantasaiset ohjeet)  
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