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22.12.2021 

 

Hyvä kirkkoherra 
 

Pandemiatilanne on heikentynyt nopeasti ja alueidemme Avit ovat tehneet uusia rajoituspäätöksiä.  

ESAVI on tehnyt Kanta-Hämettä koskien päätöksen, jolla kielletään sisätiloissa kaikki yli 10 

hengen ja ulkotiloissa yli 50 hengen yleisötilaisuudet ajalla 24.12.-23.1.  Päätöksen mukaan Kanta-

Hämeen alueella koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Katso lisää tiedote sekä sen kautta 

löytyvä päätös. 

Alla on lähtökohtia rajoitusten huomioimiseen seurakuntien joulun vietossa.  

Yleisötilaisuudet  

Seurakuntiin suunniteltuja yleisötilaisuuksia kuten Kauneimmat joululaulut, myyjäiset jne. ei kovin 
paljon ole pyhien aikana. Kanta-Hämeen alueen päätös mahdollistaa edelleen matalaan 
riskitasoon kuuluvien konserttien järjestämisen koronapassilla. Korkean riskin toimintaan 
lukeutuvia yhteislaulutilaisuuksia ei tule koronapassin turvinkaan järjestää. Katso myös Kanta-
Hämeen pandemiaohjausryhmän tiedote. 

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset  

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset ovat seurakuntien lakisääteistä toimintaa, joka on 
turvattava kaikissa olosuhteissa. Hengellisen elämän mahdollistaminen tukee jaksamista ja toivon 
syntymistä ja se on kirkon tehtävää myös kriisiolosuhteissa. Aluehallintoviraston antamat 
kokoontumisrajoitukset eivät siis koske uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomaista toimintaa 
koskevia tilaisuuksia, vaan kyse on kirkon omilla päätöksillä seurakunnille annetuista ohjeista. 
Tuomiokapituleista on oltu yhteydessä alueemme aluehallintovirastoihin, joissa ollaan tietoisia nyt 
esillä olevista linjauksista.  
 
Kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste), 
jumalanpalveluksissa sekä jouluaaton ja uuden vuoden hartauksissa käytettävään tilaan voidaan 
ottaa maksimissaan 1/3 tilan enimmäiskapasiteetista. Jumalanpalveluksia ja hartauksia 
striimataan edelleen mahdollisuuksien mukaan, jotta niihin voi osallistua myös etänä.  
 
Seurakunnan on huolehdittava järjestämiensä tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ihmisten sijoittumista tilaan on aktiivisesti ohjattava ja varmistettava riittävät 
etäisyydet. Lisäksi jumalanpalvelus on pyrittävä pitämään mahdollisimman matalan riskin 
toimintana siten, että yhteislaulua vähennetään voimakkaasti ja liikkuminen kirkkotilassa 
(esimerkiksi ehtoolliselle) ohjeistetaan niin, ettei lähikontaktia synny. Kuorolaulu ei myöskään ole 
tässä tilanteessa suositeltavaa. 
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Ehtoollisen jaossa noudatetaan jo aiemmin opittuja hygieniaohjeita. Lisäksi: 
 
Terveysturvallisuuden turvaamiseksi on muistettava kaikissa tilanteissa tartuntatautilain 
yleiset velvoitteet  
 
1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;  
2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja 
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja  
3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään.  
 
Kaikissa tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Paikalle tullaan ainoastaan täysin terveinä. 

Rokotetuki 

Seurakunnat ovat mukana rokotetuessa. Alueidemme yhteyshenkilöt (riina.viitala@evl.fi 

Pirkanmaa, airi.raitaranta@evl.fi Kanta-Häme) koordinoivat mahdollisten rokottajien ilmoittamista 

sairaanhoitopiireihin. Heiltä saa myös tähän liittyvää lisätietoa. Seurakuntien on hyvä linjata 

mahdollisimman pian yhteistyössä työntekijöiden kanssa, minkä verran ja millä aikavälillä 

rokotustalkoisiin mukaan lähtevien diakonissojen työaikaresurssia voidaan käyttää 

rokotustoimintaan. Yhteyshenkilöt odottavat tiloihin ja henkilömääriin liittyviä tietoja joiltakin 

seurakunnilta. Mukana oleminen näissä talkoissa on tärkeää. Kiitos nopeista reagoinnista ja 

tuesta, jota olette jo asiaan ilmaisseet.  

Leiritoiminta  

Mikäli seurakunnassa on joululoman aikana rippikoululeirejä tai muita nuorten leirejä, niistä tulee 

keskustella paikallisen terveysviranomaisen kanssa. Muussa lasten ja nuorten toiminnassa on 

hyvä seurata alueen koulujen tilannetta sekä pandemiaohjausryhmien suosituksia.  

Paikallinen harkinta 

Tilanne vaihtelee paikkakunnittain nopeasti. Sen vuoksi tarvitaan myös paikallista harkintaa ja 

yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden, erityisesti terveydenhuollon viranomaisten kanssa. 

Paljon luovia tapoja joulun valon ja ilon tuomiseen on löydetty jo viime vuonna. Niitä tarvitaan 

jälleen tänä vuonna. Ja toivoa on, kaikesta huolimatta. Talvipäivän seisauksen jälkeen jokainen 

päivä on valoisampi.   
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