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Tampereen hiippakunta 

28.8. 2021 

Pirkanmaan alueen seurakunnille tiedoksi  
 

LSSAVIN päätös 30.8.-12.9.  

LSSAVI ei enää 30.8. alkaen jatka tartuntatautilain pykälän 58 d turvavälimääräystä, joka on 

velvoittanut toimijat varmistamaan tiloissaan kahden metrin etäisyyden lähikontaktin välttämiseksi 

(tiedote). LSSAVI määrää kuitenkin edelleen alueelle kokoontumisrajoitukset (päätös). Ne ovat 

entisen kaltaiset ja voimassa seuraavat kaksi viikkoa, 30.8.-12.9.   

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 

henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on 

enintään 50 henkilöä. Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää 

edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön 

ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan 

tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita. 

Ohje edellyttää riittävän etäisyyden pitämisen ja toimintaohjeiden antamiseen siitä, miten se 

toteutuu. Parhaiten tämä toteutuu merkitsemällä paikat ja ohjaamalla niihin, kuten seurakunnissa 

on jo nyt toimittu. Edelleen tarvitaan suunnittelua siitä, miten varmistetaan riittävä ilmanvaihto ja 

vältetään ruuhkautuminen. Ohje edellyttää myös käsihygienian huomioimista, osallistumista vain 

terveenä sekä kasvomaskin käyttämistä suositusten mukaisesti. Pirkanmaan 

pandemiaohjausryhmä suosittelee maskia myös ulkotilaisuuksiin. Lisäksi tartuntatautilain yleiset 

velvoitteet koskevat esimerkiksi tilojen puhdistuksen tehostamista. 

 

Seurakuntien syyskauden aloitus 

Nyt annettu päätös antaa hyvät mahdollisuudet avata toimintaa terveysturvallisesti.  
 
Isot kirkkotilat ja salit mahdollistavat hyvin yli 10 hengen kokoontumisen riittävän väljästi. 
Jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja muita tilaisuuksia voidaan siis viettää ja erilaiset 
ryhmät voivat kokoontua. Kuorojen aloittamisessa on hyvä käyttää erityistä harkintaa ja varmistaa 
riittävät etäisyydet, ilmanvaihto sekä maskien käyttö. Kaiken kaikkiaan leviämisvaihe edellyttää 
edelleen harkittua suunnittelua tilaisuuksien turvallisuudesta. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän 
suositukset on hyvä huomioida. Niissä kehotetaan yksityistilaisuuksissa samoihin terveysturvallisiin 
toimiin kuin julkisissa kokoontumisissakin. Oman paikkakunnan tartuntatautilääkäri on edelleen tuki 
erityiskysymysten ratkaisemiselle.  
 
Yhteiskunnan laajemman avautumisen edellytyksenä on rokotuskattavuuden saavuttaminen. 
Kannustamme seurakuntia pitämään esillä tätä näkökulmaa ja rohkaisemaan myös rokotteen 
hankkimiseen.  
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Seurakuntien työtä ja avoimia ovia tarvitaan, joten toimintaa ei tule rajoittaa enempää kuin on 

välttämätöntä. Myös palvelut, kuten kirkkoherranvirastot tai diakoniavastaanotot, toimivat 

normaalisti.  

 

Hyödyllisiä linkkejä 

Työturvallisuus ja korona: Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä (ttl.fi) 

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta - Infektiotaudit ja rokotukset - THL 

Ajankohtaista kirkossa: Koronavirus - evl.fi 

Kirkon intranet: Koronavirus – Kriisit ja varautuminen (sakasti.fi) 
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