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Hyvä kirkkoherra Pirkanmaan alueella,
Seurakunnissa on koko pandemian ajan ylläpidetty toivoa ja yhteyttä, jaettu elämän arkea
ja juhlaa. Samalla on sitouduttu toimimaan terveysturvallisesti ja vastuullisesti. Adventin
alkaessa etsitään jälleen parhaita mahdollisia toimintatapoja suhteessa koronatilanteeseen
ja LSSAVIn määräykseen (22.11.), joka on luonteeltaan kohdennettu kokoontumisrajoitus.
Se kieltää Pirkanmaan alueella sellaiset sisätiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet, joihin
osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa
1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty
istumapaikkoja, tai
2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.
Määräys on voimassa 24.11.–19.12.2021.
Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville
koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
LSSAVIn tiedote ja päätös.

Yhteislaulutilaisuudet
Seurakuntien toiminnassa nyt annettu päätös koskee erityisesti Kauneimpia joululauluja.
Niiden suhteen vaihtoehtoina on
1) rajoittaa osallistujien määrä 100 henkeen
2) ottaa käyttöön koronapassi
3) siirtää tilaisuus ulkotapahtumaksi
Mikäli seurakunta päättää ottaa käyttöön koronapassin Kauneimmissa joululauluissa,
rinnalla tarvitaan myös sellaisia Kauneimpien joululaulujen tilaisuuksia, joihin voi tulla
ilman koronapassia. Tällöin henkilömäärä rajoitetaan 100 henkeen tai pienempään tilasta
riippuen. Rajoitukset ja koronapassin käyttöön ottaminen vaativat huolellista tiedottamista
ja valmiutta kohdata asian herättämiä kysymyksiä ja eri näkökulmia sovitellen ja
osallistumista mahdollistaen. Maskisuositus on erityisen tärkeä laulettaessa.
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Yleistä rajoituspäätöksestä ja koronapassista sen vaihtoehtona
Yhteislaulutilaisuuksien lisäksi päätös kohdistuu vain sellaisiin yleisötilaisuuksiin, joissa ei
ole kaikille määriteltyä istumapaikkaa. Kirkon penkki käsitetään määritellyksi
istumapaikaksi, joten rajoitus ei koske esim. kirkkokonsertteja. Se ei koske myöskään
jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia jne. Niissä on muilla tavoin huolehdittava
terveysturvallisuudesta. Tällaisissa uskonnonharjoittamiseen liittyvissä tilanteissa passia ei
muutenkaan voitaisi ottaa käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.
Koronapassin käyttö ilman rajoituksia ei siis ole mahdollista. Sitä käytetään ainoastaan
niissä tilanteissa, joita muuten koskisi rajoitus. Koronapassin käyttö on säädelty EU-tasolla
sekä kansallisella tasolla lainsäädännöllä. Koronatodistuksen käyttöönotosta ja
todistuksen tietojen käsittelystä säädetään tartuntatautilain 58i §:ssä ja 58j §:ssä.
Koronapassia ei voi vaatia tilaisuuden työntekijältä.
Jos seurakunta on ottanut tilaisuudessa koronapassin käyttöön, tilaan ei saa päästää
osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen
esittämisvelvoite ei koske. Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan
kaikilta osallistujilta ovella. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, koronapassia ei voi ottaa
käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa. Käytännössä koronapassin
käyttö edellyttää riittävän määrän asiaan perehtyneitä henkilöitä ja hyvää organisointia
ovilla, jotta ei synny ruuhkaa.
Koronapassi
THL koronapassin lukijasovellus

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat edelleen voimassa
Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain
mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:
• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
• asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien
puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat
toimintaohjeet
• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
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• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan
erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan
riittävän etäälle toisistaan.
Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko
Suomessa. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän suositukset, kuten vahva maskisuositus
julkisissa tiloissa, täydentävät näitä.
OKM:n lokakuussa päivittämä ohje koronatartuntojen ehkäisemiseen auttaa myös
toiminnan suunnittelussa.
Moni kysymys ratkeaa vasta eri näkökulmista tarkasteltuna ja siksi yhteistyötä näissä
asioissa kannatta edelleen tehdä. Perjantain 19.11. info-Teams löytyy tallenteena.
Kysymyksiä voi esittää myös Teamsin kirkkoherraryhmässä tai laittaa sähköpostia
tuomiokapitulin suuntaan.

Joulun valoa ja iloa kohti
Edellä esitetyt yleiset ohjeet, kahden vuoden koronakokemus ja hyvä yhteistyö paikallisen
terveydenhuollon kanssa antavat turvallisen pohjan seurakunnan toimintaan alkavan
adventin ja joulun aikana. Seurakunnan ei tule omilla toimillaan rajoittaa enempää kuin nyt
annettujen päätösten vuoksi on välttämätöntä. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset
ja monet muut tilanteet jatkuvat kuten aiemminkin, jo opituin turvatoimin.
Hienoa, että ovet kirkkoihin ovat tänä jouluna auki. Valon, toivon ja juhlan hetkille on iso
kaipaus – kiitos, että olet työlläsi mahdollistamassa niitä.
Pian alkavaan adventin aikaan valoa ja edessä olevan juhlan aavistelua!
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