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Hyvät kirkkoherrat 
 
 
Valtioneuvosto on 4.5.2020 linjannut koronaviruskriisin hallinnan strategiaa ja asetettujen ra-
joitusten hallittua ja asteittaista purkamista. Hallituksen toimilla pyritään estämään viruksen 
leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti 
riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.  
 
Piispat ovat yhteisesti antaneet tänään 5.5.2020 tämän viestin liitteenä olevan ohjeistuksen 
seurakunnille. Se koskee myös Mikkelin hiippakunnan seurakuntia. 
 
Nyt tehdyt linjaukset jättävät monia käytännön kysymyksiä avoimiksi, sillä hallituksen ratkai-
sut olivat varsin yleisluonteisia. Siksi piispojen ohjeistusta täsmennetään sitä mukaa, kun 
saamme tarkempia päätöksiä ja tulkintoja muilta viranomaisilta.  
 
Vaikka monia rajoituksia voidaan kesäkuun alusta lähtien lieventää, se ei merkitse koronavi-
rusepidemian katoamista maastamme. Siksi kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tulee edelleen 
olla vastuullisia ja pitää kiinni ohjeistuksista. Myös seurakunnissa on yhä noudatettava annet-
tuja ohjeita. 
 
Voimia, viisautta ja ennen kaikkea hyvän Jumalan siunausta toivottaen 
 

 

Seppo Häkkinen 
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Piispojen ohjeistus seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta 
purkamisesta 1.6.2020 alkaen 
 
5.5.2020 
 
Seurakunnat hoitavat kirkon hengellistä tehtävää julistamalla Jumalan sanaa, jakamalla sakramentteja ja 
toimimalla kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Erityisen tär-
keää se on poikkeusoloissa. Sillä on merkitystä ihmisten henkisen jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. 
 
Hallitus on 4.5.2020 päättänyt siirtymisestä koronaepidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Julki-
sissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020 alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Hallitus suosittaa 
rajoitusta toimintaohjeeksi myös uskonnollisissa tilaisuuksissa. Samoin riskiryhmään kuuluvien suositel-
laan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaa. 
 
Piispat ohjeistavat seurakuntia seuraavasti: 
 

Jumalanpalvelukset 
Jumalanpalveluksia voidaan 1.6.2020 alkaen toteuttaa kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. 
Niihin voi osallistua enintään 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista. Osanottajien 
turvallisuus tulee varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli 
kirkkotila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvitta-
essa tarkempia ohjeita. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositel-
laan jatkettavaksi edelleen. 
 

Kirkolliset toimitukset 
Kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua enintään 50 henkeä. Osanottajien turvallisuus tulee 
varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta. Mikäli käytettävissä oleva 
tila on pieni, voidaan väkimäärää joutua rajaamaan alle 50 hengen. Hiippakunnat antavat tarvittaessa 
tarkempia ohjeita. 
 

Muut seurakuntatilaisuudet 
Seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus 
huomioon ottaen. Seurakuntia kannustetaan järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa 
niin, että toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan. 
 

Päivärippikoulut 
Päivärippikouluja voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomi-
oon ottaen. Turvallisuuskäytäntöjä kehitettäessä on hyvä seurata koulujen toimintamalleja. Hiippakun-
nat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita. 
 

Rippikoululeirit ja muu leiritoiminta 
Rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta 
koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositelta-
vaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen. 
 
Kaikessa leiritoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytössä olevien tilojen väljyyteen ja hygie-
niaan. Hiippakunnat antavat tarkempia ohjeita yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa. 
 
Työnantajan tehtävänä on huolehtia tarpeellisin toimenpitein myös työntekijöiden terveydestä ja turval-
lisuudesta. Työnantajan vastuu korostuu erityisesti leiriolosuhteissa. 



 3 

 
Seurakunta päättää rippikoulun toteutustavoista ja ajankohdasta. Toteutuksesta on hyvä keskustella 
nuorten ja perheiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan kuulla heidän näkemyksiään. 

 


