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Hyvä kirkkoherra Pirkanmaalla,  
 
vaikeassa pandemiatilanteessa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on päivittänyt hieman lasten ja 
nuorten harrastustoimintaan sekä yksityistilaisuuksiin liittyviä ohjeita, jonka vuoksi 7.1. kirjettä on 
niiden osalta hieman päivitetty. Kuten jo aiemmin on viestitty, jumalanpalveluksia ja kirkollisia 
toimituksia lukuun ottamatta aikuisten sisällä tapahtuva kokoontuminen on tauolla (poikkeuksena 
mahdolliset diakonisen tuen pienryhmät). Lähtökohtana on edelleen seurakunnan tehtävä tukea 
kriisinkestävyyttä tartuntoja ehkäisemällä ja ihmisiä tukemalla. Tässä tilanteessa tarvitaan jälleen 
luottamusta siihen, että jo aiemmin esiin noussutta luovuutta edelleen löytyy paikallisesti 
keskustellen.  
 
 

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset  
Sisätiloissa toteutettaviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voidaan ottaa enintään 1/5 
enimmäisosallistujamäärästä. Jumalanpalveluksia striimataan mahdollisuuksien mukaan, jotta 
niihin voi osallistua myös etänä. Jos seurakunnalla on useita kirkkoja, on suositeltavaa järjestää 
jumalanpalveluksia niissäkin. Se tarjoaa useammille seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua 
heitä lähellä pidettävään messuun ja turvaa kirkkosalissa riittävän väljyyden. Lisäksi se auttaa 
pitämään yllä kirkossa käymisen tapaa ja vahvistaa siltaa tulevaan aikaan, jolloin rajoitukset ovat 
ohi.  
Ulkona toteutetut tai vaeltavat jumalanpalvelukset voivat myös olla hyvä vaihtoehto, jos niissä 
kyetään noudattamaan yhtä hyvää väljyyttä ja muita terveysturvallisuusnäkökohtia.  
Jotta jumalanpalvelukset toteutuisivat mahdollisimman terveysturvallisesti, osallistujien sijoittumista 
tilaan on aktiivisesti ohjattava ja varmistettava riittävät etäisyydet. Lisäksi vähennetään yhteislaulua 
ja ohjataan liikkuminen kirkkotilassa (esimerkiksi ehtoolliselle) niin, ettei lähikontaktia synny.  
Kuorolaulu ei myöskään ole mahdollista sitä koskevan tilojen käytön kiellon aikana. Kaikessa 
toiminnassa huomioidaan lisäksi yleiset terveysturvallisuusohjeet (käsihygienia, etäisyydet, 
pintojen puhdistamisen tehostamien). Kaikissa tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Paikalle 
tullaan ainoastaan täysin terveinä.  
 
Kirkollisten toimitusten osalta on tärkeää huomioida pandemiaohjausryhmän suositus 
yksityistilaisuuksien enimmäisosallistujamäärästä, 10 henkeä ja keskustella siitä 
toimituskeskustelun ja varauksen yhteydessä. Pastoraalista harkintaa tarvitaan tässä. Kasteiden 
toimittaminen terveysturvallisesti on usein mahdollista ainoastaan seurakunnan tiloissa.  
 
.  

Seurakunnan toiminta ja läsnäolo paikallisia ihmisiä varten  
Avin päätös sisällä tapahtuvien yleisötilaisuuksien kieltämisestä tarkoittaa sitä, että erilaiset 
tilaisuudet (luennot, konsertit jne.) toteutetaan etänä, siirretään toiseen ajankohtaan tai 
peruutetaan. Tilojen sulkemispäätös koskee aikuisryhmien kokoontumista.  
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Pienten, matalariskisten diakonisen tuen ryhmien osalta on hyvä tehdä harkintaa, onko niitä 
mahdollista pitää edelleen avoimina ihmisten jaksamisen tukemiseksi. Joissakin seurakunnissa on 
myös järjestetty pienryhmien tapaamisia esimerkiksi teamsin kautta tai ryhmäpuheluina ja saatu 
näistä hyviä kokemuksia.  
Mahdollisuus keskusteluun ja kohtaamiseen myös kasvotusten on monissa tilanteissa tärkeää ja 
tämän osalta seurakunnissa on hyvä arvioida tilanteet tarvittaessa räätälöidysti. Paikallisen 
harkinnan tueksi kannattaa edelleen olla yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden, erityisesti 
terveydenhuollon viranomaisten kanssa.  
Kirkkoherranvirastoja, diakoniavastaanottoja ja muita seurakunnan palveluja pidetään tässäkin 
tilanteessa auki terveysturvallisesti. Myös kirkkojen aukiolo henkilökohtaista hiljentymistä varten on 
luottamusta herättävä viesti siitä, että kirkko on ihmisiä varten tässä pitkittyneessä pandemia-
ajassa.  

 
Lapset ja nuoret  
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten viimesijaisuudesta kannattaa myös seurakunnassa pitää 
kiinni. Avin päätös harrastustilojen sulkemisesta ei koske vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneitä, 
joten lasten ja nuorten ohjattua toimintaa on mahdollista jatkaa huomioiden jo aiemmin annettu 
turvavälipäätös ja tartuntatautilain yleiset velvoitteet. Lisäksi on kiinnitettävä huomio 
pandemiaohjausryhmän suosituksiin (11.1.) siitä, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa 
toteutetaan pienryhmissä.  
 
Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien 
linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa 

toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.  
Linjaus toimintaan syntyy paikallisesti keskustellen ja paikkakunnan tilanne huomioiden. 
Terveydenhuollon viranomaisen kanssa voi tarvittaessa arvioida ja keskustella esimerkiksi 
rippikouluun liittyvistä kysymyksistä. Leiritoimintaa ei tässä tilanteessa suositella ilman 
terveydenhuollon näkemystä asiasta.  
 

Työyhteisön jaksaminen etätyöaikana  

Etätyösuosituksen aikana työntekijöiden jaksamiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen tarvitaan 

huomiota ja toimia. Työkokouksien järjestäminen etänä ehkäisee monien tai kaikkien 

samanaikaista altistumista, mutta ei ratkaise kaikkia työn tekemiseen ja jaksamisen tukemiseen 

liittyviä tarpeita. Lisäksi tarvitaan myös muuta keskinäistä yhteydenpitoa ja kuulumisten 

vaihtamista. Näistä tavoista ja mahdollisuuksista on hyvä viestiä työyhteisössä säännöllisesti. 
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