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Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakun-
nallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Tämä on näkynyt myös Mikkelin hiip-
pakunnassa. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näyt-
teistä, vaikeutuva tartuntalähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirty-
mistä epidemian kiihtymisvaiheeseen. Tilanne on huonontunut valtakunnallisesti, mutta alu-
eelliset erot ovat edelleen suuria. Paikallisesti tilanne voi muuttua hyvin nopeasti. 
 
Tässä kirjeessä on informaatiota Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maskisuosituksesta, ta-
pahtumajärjestäjien ohjeista sekä valtion avustuksesta diakoniatyöhön. 
 
 
1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maskisuositus 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 24.9.2020 tarkentanut maskisuositusta, jossa koro-
navirustilanne on jaettu kolmeen osaan: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Kutakin 
vaihetta varten on oma suosituksensa.  
 
Seurakunnissa on olennaisinta seurata alueellisia viranomaisia. Ne voivat antaa alueellaan 
omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. 
Kirkkohallituksen päivitys 24.9.2020 löytyy Sakastin sivuilta (Kriisit ja varautuminen/näin va-
raudut/koronavirus).  
 
THL:n ohjeen mukaan maskeja tulee käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa 
lähikontakteja ei voida aina välttää. Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat kuuluvat 
näihin em. julkisiin tiloihin.  
 
Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnissa kasvomaskien käyttöä. Lähtö-
kohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja 
tulee kuitenkin seurakunnissa olla tarjolla seurakuntalaisille, joilla syystä tai toisesta ei niitä 
ole tai jotka eivät pysty niitä hankkimaan. THL:n kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 15-
vuotiaita.  
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Henkilöstön kasvomaskin käyttöä suositellaan tilanteessa, jossa seurakunnan henkilöstö on 
lähikontaktissa yli 15 minuutin ajan seurakuntalaisten, erityisesti riskiryhmään kuuluvien, 
kanssa. 
 
Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Ensisijaisesti turvalli-
suus varmistetaan aiemmissa THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeissa mainituilla pe-
riaatteilla: 1–2 metrin turvavälit, hyvä käsi-, yskimis- ja aivastushygienia, käsidesin saatavuus ja 
kaikkein tärkeimpänä se, että tilaisuuksiin tullaan vain terveenä.  
 
 
2. Ohjeet tapahtuman järjestäjille 
 
Useat sairaanhoitopiirit ovat antaneet uusia ohjeita tapahtumajärjestäjille. Esimerkiksi Etelä-
Savon sairaanhoitopiiri Essote ohjeistaa, että yli 50 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee laa-
tia kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Suunnitelma suositellaan 
toimitettavan myös sairaanhoitopiirin tartuntatautitiimille. Yli 500 hengen tapahtumissa jär-
jestäjän tulee toimittaa ennakkoon sairaanhoitopiirin tartuntatautitiimille suunnitelma, joka 
käydään läpi yhdessä tapahtumajärjestäjän kanssa.  
 
Suunnitelmia laadittaessa voi käyttää apuna Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta 
tapahtumanjärjestäjille (ohje löytyy tästä). Myös aluehallintovirasto ohjeistaa tilaisuuksien jär-
jestäjiä (Avin ohje löytyy tästä).  
 
Tapahtumien järjestäjän vastuulla on ottaa huomioon tartuntojen ehkäisy. Paikallisten viran-
omaisten antamia ohjeita on syytä seurata ja tarvittaessa olla yhteydessä oman sairaanhoitopii-
rin tartuntatautiyksikköön.  
 
 
3. Valtion avustus kirkon diakoniatyön tukemiseen 
 

Kirkkohallitus on 1.10.2020 päättänyt menettelystä, jolla valtion myöntämä 4,4 miljoonan eu-
ron avustus kirkon diakoniatyön tukemiseen jaetaan seurakunnille. Kirkkohallitus antaa seura-
kunnille tarkemmat ohjeet asiasta ja maksamisen ehdoista viimeistään ensi viikon kuluessa.  
 
Avustusta ei tilitetä seurakunnille automaattisesti, vaan sen saaminen vaatii seurakuntien 
omaa aktiivisuutta ja toimenpiteitä. Niihin kannattaa ryhtyä joutuisasti. 
 
 
* * *  
 
”Kuvaisin tilannetta sanalla ’puutumus’.” ”Ilmassa on entistä enemmän epävarmuutta.” ”Ilma-
piiri on muuttunut varautuneeksi.” ”Alakuloa ja alavireisyyttä.” Nämä poiminnat kirkkoherro-
jen laatimista raporteista kuvaavat tämän hetken tilannetta seurakunnissa. Tunnistan nämä ko-
kemukset laajemminkin kirkkomme elämästä koronapandemian nykyvaiheessa. 
 

https://www.avi.fi/documents/10191/16524500/OKM+THL+Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520+4682.pdf/f4049515-11e1-40c9-a6d1-4547e83d9bd1
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#C
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“Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.” (Neh. 8:10). Raa-
matussa ilo liittyy usein jumalasuhteeseen. Jumalan tahto on, että voisimme tehdä työtämme 
iloiten. Siksi epävarmuuden, alakulon ja puutumuksen keskellä on erityisen tarpeellista muis-
taa, mistä saamme voiman työhömme.  
 
”Herra on teidän voimanne.” Tätä lupausta ei koronaviruskaan voi meiltä riistää! 
 
Työn iloa ja tulevaisuuden uskoa toivottaen 
 

 

Seppo Häkkinen 
 


