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Tampereen hiippakunta
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Hyvä kirkkoherra Pirkanmaan alueella,
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston uudet rajoitukset ovat tulleet. Tiedote kuvaa
tartuntatautimäärien olevan korkeita ja uusien rajoitusten olevan välttämättömiä. Rajoituksilla
pyritään varmistamaan terveydenhuollon kantokyky. Samalla halutaan turvata joulun tapahtumien
terveysturvallisuus. Päätös kieltää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kunnan
alueella kaikki yli 20 hengen sisätiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys
on voimassa 6.12. 2021– 5.1. 2022. Alueella kehotetaan noudattamaan yleisiä suosituksia myös
niissä tilanteissa, joita päätökset eivät koske.
Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville
koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä
ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Yleiset lähtökohdat määräyksen ja koronapassin soveltamiselle
Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien
järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat uskonnolliselle
yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista
varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet ja rippikoulu.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon
ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille
yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten
henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien
auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat
seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja
yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.
Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei siis ole mahdollista.
Toiminnanharjoittajalla on oikeus tarkastaa EU:n digitaalisen koronatodistuksen eli koronapassin
voimassaolo, jos sen toimintaan kohdistuu viranomaispäätöksessä määrätty rajoitus.
Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat kokoontumisrajoitusten piiriin
kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.
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Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu uskonnolliselle
yhdyskunnalle tunnusomainen toiminta
Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun
uskonnolliselle yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan
hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. Tämä
tarkoittaa, että esimerkiksi 300 hengen kirkkotilaan voidaan jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa
toimituksissa ottaa enintään 100 ihmistä. Toimintatavasta on keskusteltu aluehallintoviraston
kanssa.
Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun toimintaan
osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä
voidaan ehkäistä. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi penkkirivejä sulkemalla ja/tai paikkoja muuten
merkitsemällä ja ohjaamalla tilaan asettumista esimerkiksi sektoreittain. Osallistujille suositellaan
voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.
Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta
suositellaan vahvasti.

Yhteislaulutilaisuudet, konsertit, esitykset ja muu seurakunnan toiminta
Seurakunnan kaikessa muussa sisätiloissa järjestettävässä toiminnassa ja tilaisuuksissa
osallistujamäärä rajataan 20 henkeen. Vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi. Jos
tilaisuudessa on käytössä koronapassi, ei tilaisuuden osallistujamäärää rajoiteta.
Tilaisuuksiin osallistuville suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttämistä rokotussuojan
tasosta riippumatta.

Koronapassiin liittyviä käytäntöjä
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 antaa mahdollisuuksia
tulla koolle esimerkiksi joululauluihin. On kuitenkin selvää, että sen käyttö herättää kysymyksiä ja
joskus jakolinjojakin. Tähän on hyvä varautua sekä tiedottamisessa että ihmisten kohtaamisessa.
Maskisuositus on erityisen tärkeä laulettaessa.

Koronapassi
THL koronapassin lukijasovellus

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat edelleen voimassa
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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.
▪ 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.
OKM:n lokakuussa päivittämä ohje koronatartuntojen ehkäisemiseen auttaa myös toiminnan
suunnittelussa.

Työturvallisuusnäkökohtia
Työturvallisuuteen liittyviä näkökohtia löytyy näiltä sivuilta:
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat/korona
Hankalassa epidemiatilanteessa voi olla hyvä rajoittaa kirkollisten toimitusten jälkeisiin juhliin
osallistumista, sillä niissä terveysturvallisuuden varmistaminen voi olla hankalaa. Samalla tarvitaan
ihmisten ja elämän ymmärtämistä ja pastoraalista harkintaa.

Toivon kannattelua
Koronatilanteen heikentyminen tuottaa epävarmuutta ihmisten mieliin. Seurakunnissa on kuitenkin
hyvää vastuullisuutta ja kertynyttä kokemusta turvallisuusnäkökohtien huomioimiseen. Yhteys
paikkakunnan terveydenhuoltoon auttaa edelleen ratkaisujen löytämisessä ja oman paikkakunnan
tilannetta kannattaakin seurata aktiivisesti. Kun toiveikkuus on yhteisöissä koetteilla, seurakunta
voi omalla paikallaan, toiminnallaan ja turvallisten kohtaamisten mahdollistamisella auttaa
jaksamaan. Sen vuoksi toimintaa ei kannata sulkea enempää kuin rajoitusten vuoksi on
välttämätöntä.
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