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17.3.2020 

Ohjeita jumalanpalveluselämän ja seurakunnan toiminnan striimaukseen 

Hyvät työtoverit Mikkelin hiippakunnassa! 

PIISPOJEN OHJEISTUS JA VALTIONEUVOSTON 16.3.2020 ASETTAMAT RAJOITUKSET 

Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa  
seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat:  

"Jumalanpalvelukset  striimataan ja lähetetään  internetissä kussakin seurakunnassa 
käytettävissä olevin keinoin.  Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin 
niihin osallistuvista. - - -  Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä 
perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 
ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan. - - - Muu seurakuntien normaali 
viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi, mutta siirretään verkossa  tapahtuvaksi 
aina kuin se on mahdollista. Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeää, että 
seurakunnat välittävät toivon ja luottamuksen  sanomaa.  Monet ovat huolissaan ja 
kaipaavat sielunhoitoa, kuunteluapua ja lohtua. Piispat rohkaisevat seurakuntien 
työntekijöitä käyttämään kaikkia etäyhteydet mahdollistavia työtapoja tässä 
työssä.”  

Piispojen ohjeistus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:  
https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/koronavirus 

Tässä ohjeessa annamme vinkkejä striimauksen toteuttamistavoista, yhteistyöverkostoista ja 
ajankohtaisista kysymyksistä sekä poikkeusjärjestelyistä. Rohkaisemme yhteistyöhön ja osaamisen 
jakamiseen striimaukseen liittyvissä kysymyksissä. Seurakunnissamme on runsaasti osaamista ja 
välineistöä, joka mahdollistaa viestin välittämisen kokonaisvaltaisesti poikkeavissakin olosuhteissa. 
Otetaan tämä osaaminen käyttöön!  

Monissa seurakunnissa välitetään jo jumalanpalveluksia verkkoon. Osa julkaisee internettiin kuvaa ja 
ääntä jumalanpalveluksista eri julkaisualustoja hyödyntäen. Osalla seurakunnista on olemassa sopimus 
jumalanpalvelusten välittämisestä verkossa ilman kuvaa ns. nettiradion kautta. Molempia tapoja voi 
hyödyntää jumalanpalvelusten suoratoistossa näissä poikkeusoloissa. 

Monissa seurakunnissa joudutaan nyt etsimään teknisiä ratkaisuja jumalanpalveluselämän ja seurakunnan 
toiminnan välittämiseen verkossa nopealla aikataululla. Olemassa olevia suoratoistoratkaisuja ja vinkkejä 
on hyvä hyödyntää tai kääntyä erilaisten palveluntarjoajien puoleen. Myös seurakuntalaisten tietotaitoa 
voi hyödyntää. Monesti esimerkiksi nuorisotyössä on jo käytössä erilaisia suoratoistomuotoja. 
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Teknisiä toteutusvaihtoehtoja: 

1.  Facebookin tai YouTuben live-ominaisuuksien hyödyntäminen. Tällainen toteutus on 
mahdollinen kännykällä. Tämä on edullinen tapa, mutta asettaa rajoituksia kuvan ja 
erityisesti äänen laadulle. Se on kuitenkin osoittautunut toimivaksi ainakin väliaikaisena 
ratkaisuna. Lisäksi verkossa on muitakin suoratoistopalveluja, joita osaa voi käyttää 
kännykkäapplikaatiota hyödyntämällä. Tässä yhteydessä kannattaa tutustua Sakastin 
sivuilla olevaan ohjeistukseen ”Etäläsnäoloa toimintaan ja tilaisuuksiin”: https://sakasti.fi/
kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/etalasnaoloa-toimintaan-ja-
tilaisuuksiin/.  

 Facebookissa toimii Kirkko striimaa-ryhmä, joka tarjoaa vinkkejä striimaukseen ja 
mahdollisuuden kysellä vinkkejä toteutuksiin. 

 Youtubesta löytyy Livestriimauksen perusteet -linkki:  
 https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=fi 

2.  Tarkempia ohjeita linkistä ”Etäläsnäoloa toimintaan ja tilaisuuksiin” 
 h t t p s : / / w w w . k i r k o n s o m e j a d i g i . fi / m o b i i l i / e t a l a s n a o l o a - t o i m i n t a a n / ?

fbclid=IwAR1uArghNsh2nFnZqfq0eAJoTH9KK-FUCa0rXaBGVdgS72XFHNLtjFLz3_g 

 Virtuaalikirkko-sivusto on eräs mahdollinen ratkaisu: https://www.virtuaalikirkko.fi/. 
Kyseessä on jumalanpalvelusten välittämiseen erikoistunut palvelu. Virtuaalikirkko tarjoaa 
sekä järeämpiä täyden palvelun ratkaisuja kuvauskalustolla että kevyempiä menetelmiä 
suoratoistoon. 

3.  Nettiradioratkaisussa ääni välitetään kirkon äänentoistosta verkkoon josta se on 
kuunneltavissa seurakunnan jakaman linkin kautta. Ratkaisu on toteutettavissa pienin 
kustannuksin ja kevyellä laitteistolla. Neuvomme pyydettäessä vaihtoehtoisia 
toteutustapoja. 

4.  Omien kameroiden ja striimauskaluston hankinta, jos seurakunnasta löytyy osaamista 
asiassa. Ratkaisun harkinnan pohjaksi kannattaa tutustua Sakastin sivuilla olevaan 
ohjeistukseen ”Etäläsnäoloa toimintaan ja tilaisuuksiin”: https://sakasti.fi/kriisit-ja-
varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/etalasnaoloa-toimintaan-ja-tilaisuuksiin/. 

TEOSTO TEHNYT VÄLIAIKAISIA POIKKEUKSIA STRIIMAUSLUPIIN 

Tekijänoikeudet tulee ottaa huomioon. Kuitenkin  Teosto on tehnyt osaltaan musiikin käyttölupiin 
väliaikaisia poikkeuksia,  joiden vuoksi olemassa oleva lupa julkiseen esittämiseen sisältää luvan välittää 
sisältöä verkossa. Seurakunta voi käyttää musiikkia verkon ja sosiaalisen median striimauksissaan 
poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi nykyisen luvan puitteissa. Tämä on toistaiseksi voimassa oleva 
poikkeusmenettely  kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa.  Teosto on koostanut kysymyksiä ja 
vastauksia koskien musiikin käyttölupia ja striimausta (suoratoistoa) poikkeuksellisen koronatilanteen 
aikana sivuilleen:  https://www.teosto.fi/teosto/uutiset/striimaus-ja-musiikin-kaytto-koronatilanteen-
aikana?fbclid=IwAR3YXa2xrcq4XZ1k21qb4Kc-EJE2HnKdLVTeiWs-wvgZ6bt0C3DxhYTWqAA 
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HIIPPAKUNNALLINEN VERKOSTO 

Jos sinulla on kokemusta striimauksesta, haluaisit toimia asiaan liittyen oman hiippakunnan kollegojen 
tukihenkilönä tai jakaa vinkkejä ja kokemuksia jumalanpalveluelämän ja musiikkityön toteuttamiseen,  
voit lähettää yhteystietosi hiippakuntakanttori Timo Vikmanille puh. 050 9133 464 / timo.vikman@evl.fi 
Voit myös ottaa yhteyttä jos sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä.  

”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:20) 

Timo Vikman 
Hiippakuntasihteeri 
Jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki 
timo.vikman@evl.fi 
p. 050 913 3464

Eriikka Jankko 
Hiippakuntasihteeri 
Jumalanpalvelus ja yhteiskunnallinen työ 
eriikka.jankko@evl.fi 
p. 050 530 5310
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