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Tampereen hiippakunta
23.12.2021

Hyvä kirkkoherra Pirkanmaalla,
Pandemiatilanne on heikentynyt nopeasti ja LSSAVI on tänään tehnyt uuden koronapäätöksen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueelle.
Lähtökohtana kaikkeen on kirkon tehtävä kriisinkestävyyden, jaksamisen ja toivon kannattelussa.
Samaan aikaan kirkko on sitoutunut terveysturvallisuuteen. Joulukirkkojen mahdollistamiseen on
myös valtiovallan tuki, kuten mediasta on voitu seurata. Alla ohjeita, joista on toivottavasti apua
joulun tilaisuuksia suunnitellessa.

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset ovat seurakuntien lakisääteistä toimintaa, joka on
turvattava kaikissa olosuhteissa. Hengellisen elämän mahdollistaminen tukee jaksamista ja toivoa
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. Eiliseen ennakkoviestiin nähden olemme vielä tiukentaneet omaa
ohjettamme: Kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste),
jumalanpalveluksissa ja uuden vuoden hartauksissa käytettävään tilaan voidaan (25.12. alkaen)
ottaa maksimissaan ¼ tilan enimmäiskapasiteetista. Joulupäivästä alkaen tuomiokapituli
suosittaa järjestämään rajoituksen aikana kokoavina vain lakisääteisiä tilaisuuksia ja lähettämään
muita tilaisuuksia striimattuina. Ulkona toteutetut hartaudet ovat myös hyvä vaihtoehto, jos niissä
kyetään noudattamaan yhtä hyvää väljyyttä ja muita alla olevia terveysturvallisuusnäkökohtia.
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
rajoituksen voimaan astuttua mahdollista. Vielä aattona voi vielä pieni kuoro laulaa hyvää harkintaa
ja riskeihin perustuvaa arviointia käyttäen.
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;
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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.

Yleisötilaisuudet
LSSAVIn päätöksen mukaan kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset kielletään lähiviikoiksi ajalla 25.12.2021-8.1.2022. (Tartuntatautilaki 58 §).
Samoin suljetaan tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun
asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi
asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun
toimintaan. Myös aluehallintoviraston terveysturvallisuusvaatimuksia koskevat yleisten tilojen
päätökset ovat edelleen voimassa. (Tartuntatautilaki 58 d §). Näistä rajoituksista ei voi vapautua
käyttämällä koronapassia. Tämä tarkoittaa, että seurakunnissa suunnitellut yleisötilaisuudet kuten
konsertit, myyjäiset ja Kauneimmat Joululaulut perutaan. Yleisötilaisuudella ei tarkoiteta
seurakunnan jatkuvaluonteista normaalitoimintaa, mutta sellaisenkin suhteen on syytä käyttää
harkintaa pandemiaohjausryhmän suositusten ja tilojen sulkemista koskevan päätöksen mukaan.
Tilojen sulkeminen ei koske vuonna 2004 syntyneitä ja sitä nuorempia lapsia.
Kirkkojen aukiolo yksityistä hiljentymistä varten on mahdollista samaan tapaan kuin pandemian
aiemmissa vaiheissa. Tämä edellyttää kaikin osin hygieniavelvoitteiden ja maskisuosituksen
seuraamista.

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. Pirkanmaan osalta Riina Viitala on
lähettämässä myös tietoa rokotukseen liittyvään koulutukseen hakeutumisesta. 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.

Lapset ja nuoret
Leiritoimintaa tulee tässä tilanteessa välttää, mikä tarkoittaa sitä, että ajanjaksolle suunnitellut
rippileirit siirtyvät. Muussa lasten ja nuorten toiminnassa on hyvä seurata alueen koulujen tilannetta
sekä soveltaa suosituksia.

Paikallinen harkinta
Tilanne vaihtelee paikkakunnittain nopeasti. Sen vuoksi tarvitaan myös paikallista harkintaa ja
yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden, erityisesti terveydenhuollon viranomaisten kanssa.
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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.
LSSAVIn tiedote
LSSAVIn päätös
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