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Hyvät kirkkoherrat

Seurakunnissa on vietetty ensimmäiset jumalanpalvelukset, joihin seurakunta on voinut osallistua paikan päällä kirkossa. Muutenkin rajoitusten asteittainen ja hallittu purku on mahdollistanut seurakuntaelämän käynnistymisen kesän alkaessa. Toivottavasti kokemukset ovat olleet myönteisiä. Mielenkiinnolla odotan seuraavaa raporttia seurakunnista.
Vielä on kuitenkin muistettava, että koronavirus ei ole hävinnyt maastamme. Siksi annettuja
turvallisuusohjeita on välttämätöntä edelleen noudattaa.
Tässä kirjeessä on konfirmaatioiden striimausta koskeva ohje sekä vastauksia muutamiin seurakunnista tulleisiin kysymyksiin.

1. Konfirmaatioiden striimausta koskeva ohje
Koronaepidemian aikana konfirmaatiojumalanpalveluksia striimataan normaalitilannetta useammin. Seurakunnista on tullut jonkun verran tiedusteluja, jotka osoittavat seurakunnissa olevan asiasta epätietoisuutta ja osin virheellistä informaatiota.
Konfirmaatiojumalanpalvelus vertautuu jumalanpalvelukseen, ei kirkolliseen toimitukseen
(esimerkiksi kaste, avioliittoon vihkiminen tai hautaan siunaaminen). Kirjeen lopussa on konfirmaatioiden striimausta koskeva ohje. Se on julkaistu myös Sakastissa ja evl.plus-sivustolla.

2. Kysymyksiä ja vastauksia seurakuntien raporttien pohjalta
Seurakuntiin 27.5.2020 lähettämässäni kirjeessä vastasin useisiin seurakunnista tulleisiin kysymyksiin. Tässä vastaan viime raporteissa olleisiin yleisimpiin kysymyksiin.
K: Onko saunaillat mahdollista aloittaa? Onko mahdollista aloittaa pienet pyhiinvaellukset eli
lyhyet patikoinnit?

2
V: Saunailtoja, pyhiinvaelluksia ja muita vastaavia seurakunnan tilaisuuksia voidaan järjestää,
mikäli huolehditaan viranomaisten antamien turvaohjeiden toteutumisesta. Käytännössä se
merkitsee sitä, että pystytään rajaamaan paikalla olevien määrää niin, että turvaetäisyydet voidaan pitää ja käsihygieniasta voidaan huolehtia. Lisäksi työntekijöiden ja osallistujien on oltava terveitä, ts. vähänkään oireisena ei saa osallistua toimintaan. Seurakunnan vastuulla on
huolehtia järjestämiensä tilaisuuksien turvallisuudesta annettujen ohjeiden mukaisesti.
K: Ohjeiden mukaan kotikäynneillä ja vastaanottotoiminnassa tulee käyttää kasvosuojaimia ja
käsineitä, mutta toimituskeskusteluissa ja ehtoollisenjaossa ei. Tämä ohje on ristiriitainen.
Onko mahdollista saada selvennystä siihen ohjeistukseen, missä tilanteissa tulee käyttää kasvosuojaimia? Voiko ehtoollisen jaossa ja kolehdin keruussa käyttää visiireitä?
V: Kotikäyntien ja vastaanottotoiminnan ohjeistuksessa on ajateltu erityisesti riskiryhmään
kuuluvien tapaamista. Vanhusten ja perussairaiden kohtaamisessa on noudatettava erityistä
varovaisuutta. Sen vuoksi niissä on perusteltua käyttää kasvosuojaimia. Muussa toiminnassa
riittää etäisyydestä sekä käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen. Ehtoollisen jakamisessa ja
kolehdin kantamisessa kohtaamiset ovat lyhyitä ja altistumisen riski on senkin vuoksi vähäinen. Toimituskeskustelujen aikana on syytä huolehtia turvaetäisyydestä ja käsihygieniasta. Ennen tapaamista voi vielä tiedustella, onko seurakuntalaisella infektio-oireita. Kasvonaamion
käyttämistä ei kuitenkaan ole missään kielletty. Siihen voi turvautua, jos kokee sen itselleen
hyväksi ratkaisuksi.
K: Täytyykö seurakuntien raportoida koko kesän ajan tuomiokapituliin?
V: Hiippakunnallisen tilannekuvan vuoksi seurakuntien tulee edelleen toistaiseksi raportoida
lääninrovastien kautta tuomiokapitulille kahden viikon välein. Mikäli rajoitusten purkaminen
sujuu hyvin eikä ongelmia synny, harkitaan raportoinnista luopumista. Siitä ilmoitetaan erikseen seurakunnille.
***
Kummallisen koronakevään jälkeen kesä ovat tuonut tullessaan muistutuksen Jumalan läsnäolosta ja huolenpidosta. Välillä siihen havahtuu aivan erikseen. Ripustin toukokuussa linnunpöntön muutaman metrin päähän kesämökin keittiön ikkunasta. Yllätyksekseni huomasin kerran ruokapöydässä istuessani, että talitinttipariskunta pujahti vuoron perään pönttöön. Ne olivat ottaneet sen pesäpaikakseen.
Kun olen katsellut lintujen elämää, on mieleeni usein tullut kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Hän
pitää luomakunnastaan huolta. ”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon
enemmän arvoisia kuin linnut!” (Matt. 6:26).
Hyvän Jumalan huolenpitoa teille ja seurakunnillenne rukoillen

Seppo Häkkinen

3

Konfirmaatiojumalanpalveluksen striimaus kesällä 2020
3.6.2020.
Koronapandemian aikana konfirmaatiojumalanpalveluksia striimataan normaalitilannetta useammin.
Konfirmaatiojumalanpalvelus vertautuu jumalanpalvelukseen, ei kirkolliseen toimitukseen (esimerkiksi
kaste, avioliittoon vihkiminen tai hautaan siunaaminen). Tilaisuudessa toimitaan kirkon normaalien striimausohjeiden mukaisesti.
Keskeistä on muistaa seuraavat asiat:
1. Jos konfirmaatiosta välitetään kuvaa, on tärkeää, että tilaisuuteen osallistuvat ovat tietoisia kuvauksesta tilaan tultaessa. Striimauksesta on toki kohteliasta kertoa jo etukäteen konfirmoitaville ja heidän
perheilleen. Lisäksi niille, jotka eivät halua, että heitä kuvataan, on tarjottava kuva-alueen ulkopuolelle
jäävä tila. Tämä koskee myös konfirmoitavia henkilöitä. Kirkon ovella oltava tieto siitä, että tilaisuus striimataan sekä missä striimi on nähtävissä. Käytännössä voi esimerkiksi rajata alttarialueesta osan niin,
että he jotka eivät halua näkyä kuvissa konfirmaatiossa tai ehtoollisen nauttimisen yhteydessä, voivat
sijoittua sinne. Muiden seurakuntalaisten osalta on hyvä ilmoittaa esimerkiksi, että vain ensimmäinen
jakopöydällinen näkyy striimissä, jonka jälkeen siirrytään kuvituskuvaan.
2. Alaikäisten esiintyjien osalta on oltava heidän vanhempiensa antama kirjallinen suostumus. Esiintyminen viittaa tässä kohden erilliseen musiikkiesitykseen, kirkkodraamaan tai vastaavaan.
Konfirmaatiomessussa erikseen huomioitavaa:
1. Osallistuminen konfirmaatioon ei ole esiintymistä, eli vanhempien lupaa ei rippikoululaisilta tarvita.
Rippivirteen tai -lauluun osallistumista ei myöskään tulkita esiintymiseksi.
2. Jos rippikoululaisia ja isosia esiintyy esimerkiksi bändinä tai erikseen muodostettuna kuorona, lupa
vanhemmilta periaatteessa tarvitaan.
3. Joissain seurakunnissa rippikoululaisilta itseltään on pyydetty kirjallinen suostumus siihen, että heitä
voidaan kuvata rippikoulun aikana ja/tai konfirmaatiossa. Tällainen alaikäisen lupa ei kuitenkaan ole juridisesti pätevä, vaan lupa esiintymiseen on saatava vanhemmilta tai muulta lapsen huoltajalta. Käytännössä rippikoululaisen ilmaistu tahto on tietysti syytä ottaa huomioon, eli turvata mahdollisuus osallistua tilaisuuteen siten, sekä että halutessaan jää kuvausalueen ulkopuolelle.
4. Konfirmaatiotilaisuutta striimaavat usein myös rippikoululaisten ystävät, omaiset ja muut seurakuntalaiset. On hyvä, jos seurakunta kertoo heille, että tilaisuus striimataan seurakunnan puolesta, ja pyytää
heitä noudattamaan kirkon yhteisiä periaatteita. Tämä ohjeistus kannattaa kertoa rippikoululaisille ja
heidän perheilleen etukäteen ja siitä voidaan vielä muistuttaa ennen konfirmaatiomessun alkua. Voidaan myös vedota siihen, että koska seurakunta toteuttaa striimauksen, ei jokaisen tarvitse striimata
itse.
Tarkemmat ohjeet ja lomakemallit https://evl.fi/plus/kirkon-viestinta/striimaus-ja-av-sisallot

