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päivitetty 4.8. 2021

Pirkanmaan alueen seurakunnille tiedoksi 
Pandemiaohjausryhmä on todennut 3.8. Pirkanmaan siirtyneen leviämisvaiheeseen.
Tilanne on vaikeutunut nopeasti. Siksi terveydenhuollon ajantasaista tiedotusta on hyvä
seurata tiiviisti ja olla aktiivisesti yhteydessä oman paikkakunnan tartuntatautilääkärin
kanssa. LSSAVI on tehnyt ja tiedottanut tilojen käyttöä sekä kokoontumista koskevat
rajoituspäätökset Pirkanmaan alueelle ajalle 5.-29.8.2021.

Tilojen turvallinen käyttö

Päätös velvoittaa toimijat varmistamaan, että tiloissa, joita sisällä käyttää yli 10 ja ulkona
yli 50 henkeä, lähikontaktin (2 m) välttäminen on mahdollista. Lisäksi toimijoita
velvoitetaan kirjallisen suunnitelman tekemiseen terveysturvallisuuden toteutumisesta.
AVIn sivuilla UKK-kysymyksissä on tarkennuksia sekä ohje suunnitelman tekemisestä.
Yhteistyö paikkakunnan tartuntatautilääkärin kanssa auttaa arvioimaan esimerkiksi
rippikoululeirien turvallisuussuunnitelman laatimista sekä tarvittavia toimenpiteitä.
Rippileirit voidaan viedä loppuun myös 5.8. jälkeen, kunhan päätöksen edellyttämät asiat
huomioidaan järjestelyissä. Keskusteluyhteys koteihin on edelleen tärkeä, sillä monien
kysymysten keskellä kaivataan turvallisuutta.

Kokoontuminen

Lisäksi päätös rajoittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen alueilla
osallistujamäärän sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50
henkilöön ajaksi 5.8.-.29.8. 2021. Jos terveysturvallisuus varmistetaan Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniaohjetta noudattamalla,
myös suurempia tilaisuuksia voi järjestää. Kokoontumisissa ei siis ole henkilömäärien
ylärajaa, kunhan etäisyydet voidaan säilyttää.

Seurakunnissa

Seurakunnissa on koko pandemian ajan toimittu vastuullisesti ja edelleen on hyvät
edellytykset soveltaa annettua määräystä. Isot kirkkotilat ja salit mahdollistavat yli 10
hengen 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 edellyttämään
koronaturvallisuuteen. Sama soveltamisohje koskee kirkollisia toimituksia ja muita
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kokoontumisia. Henkilömäärän ylärajaa turvavälein toteutetulle kokoontumiselle ei ole,
mutta tilanne edellyttää harkintaa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ohjaa myös yksityistilaisuuksissa noudattamaan vastaavia
toimia kuin julkisissa kokoontumisissa. Sairaanhoitopiirin ohjeet täällä.

Jotta päätöksen edellyttämä koronaturvallisuus toteutuu, olennaista on:
 suunnitelma tilojen koronaturvallisesta käytöstä ja tilaisuuksien

koronaturvallisudesta
 kirkon tai muun tilan ovella ohjaus ja penkkien merkinnällä turvavälien osoittaminen
 käsihygienian toteutuminen (käsidesi, peseytymismahdollisuus)
 viesti siitä, että vain terveenä osallistutaan
 maskien käytön voimakas suositteleminen
 varmistus, että jokainen tilaisuuden vastuuhenkilö tietää ohjeet ja kykenee

tarvittaessa ohjaamaan ihmisiä niiden mukaan
 lisäksi tartuntatautilain yleinen huolellisuusvelvoite edellyttää esim. tilojen

puhdistamisen tehostamista.

Avoimet ovet ja yhteinen huolenpito

Seurakuntien työtä ja avoimia ovia tarvitaan, joten toimintaa ei tule rajoittaa enempää kuin
on välttämätöntä. Myös palvelut, kuten kirkkoherranvirastot tai diakoniavastaanotot,
toimivat normaalisti. Tässä loppukesän tilanteessa tarvitaan jaksamisen kannustusta ja
huolenpidon monia ulottuvuuksia.


