MIKKELIN HIIPPAKUNNAN
PIISPA

Mikkeli 25.2.2021

Hyvät kirkkoherrat

Sydäntalven ja hiihtolomien viettoa sekä paastonaikaa varjostaa koronavirusepidemian yhä
laajemman leviämisen uhka. Teemme sinnikkäästi ja vastuullisesti yhteistyötä yhteisen turvallisuuden hyväksi ja huolehdimme kirkon tehtävästä Mikkelin hiippakunnan alueella kaikissa
olosuhteissa.
Viime päivinä on tapahtunut muutoksia niin lainsäädännössä kuin viranomaisten ohjeistuksissa. Tässä kirjeessä on koontina keskeisimmät asiat, jotka seurakuntien on otettava huomioon toiminnassaan ja joihin erityisesti johtavien viranhaltijoiden on tärkeää perehtyä.

1. Tartuntatautilain vaikutukset seurakuntien toimintaan
Tartuntatautilain muutos on tullut voimaan 22.2.2021 Osa muutoksista on voimassa
30.6.2021 saakka. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lain muutos vaikuttaa myös seurakuntien elämään. Tämän vuoksi viranomaisten ohjeiden seuraaminen
on ensiarvoisen tärkeää.
Keskeisimmät seurakuntia koskevat velvoitteet ovat pykälissä 58 c - yleinen huolellisuusvelvoite, 58 d - tilojen turvallinen käyttö sekä 58 h - suunnitelman laatimisvelvoite.
Tartuntatautilain muutos velvoittaa kaikkia toimijoita noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita
yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä.
Aluehallintovirastot tai kuntien tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voivat määrätä,
että tilojen käyttö järjestetään siten, että toimintaan osallistuvien väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Näissä tilanteissa toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne toteuttavat päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset.
THL sekä OKM ovat päivittäneet ohjeistuksen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä muuttuneen
tartuntatautilain mukaiseksi.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut oman tiedotteen lakimuutoksesta.
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2. Alueelliset rajoitukset
Itä-Suomen aluehallintoviraston päättämät rajoitustoimet jatkuvat 22.3.2021 asti. Etelä-Savossa yli kahdenkymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on
edelleen kielletty. Mikkeli on Essoten mukaan leviämisvaiheessa ja Sosteri kiihtymisvaiheessa. Tiukennuksia rajoituksiin on tulossa lähiaikoina.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut seuraavia kokoontumisrajoituksia 31.3.2021
saakka.
Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla kaikki yli kymmenen
hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli kahdenkymmenen hengen
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.

3. Sulkutila
Hallitus on linjannut koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista. Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot, joka merkitsee sulkutilaa 8.-28.3.2021 kaikilla leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. Yli 12-vuotiaden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.
Sulkutilan myötä kokoontumisrajoitus laskee 6 henkeen.
Tiukempia rajoituksia suositellaan soveltamaan myös Itä-Savon, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen
ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla.
Seurakuntien on seurattava tarkasti aluehallintovirastojen ja kuntien suosituksia ja päätöksiä.
Aiempi ohjeistus kirkollisissa toimituksissa käytettävästä pastoraalisesta harkinnasta on edelleen voimassa. Myös jumalanpalveluksista ja ehtoollisen vietosta annetut ohjeet ovat edelleen
voimassa sovellettuna paikallisesti voimassa olevilla henkilömäärillä.

4. Valmistautuminen sähköisten kokousten järjestämiseen kirkollisissa toimielimissä
Eduskunta on hyväksynyt kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistavan kirkkolain muutoksen. Muutoksesta kirkkohallitus on antanut ennakkotietoa yleiskirjeessään 6/2021. Laki ei ole vielä voimassa, vaan vaatii tasavallan presidentin vahvistamisen.
Kirkkohallitus informoi seurakuntia lain voimaantulosta.
Seurakunnissa on hyvä jo aloittaa valmistelut sähköisten kokousten mahdollistamiseksi. Toimielimien työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin tulee päivittää tarkemmat määräykset
niistä edellytyksistä, joilla mahdollisuutta kokoontua sähköisesti voi toimielimessä käyttää.
Sähköisten kokousten pitäminen voidaan kuitenkin aloittaa heti lain voimaantulon jälkeen,
vaikka em. säännöksiä ei hallinnon sisäisissä määräyksissä vielä ole.

5. Yhteisvastuukeräys koronaepidemian aikana
Koronaepidemia vaikeuttaa myös perinteisen Yhteisvastuukeräyksen järjestämistä. Keräyksen
teema innostaa kehittämään tähän aikaan ja tilanteeseen sopivia uusia tapoja toteuttaa tärkeä
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keräys. Monissa seurakunnissa on jo yhdessä miettimällä löydetty uusia innovatiivisia mahdollisuuksia. Valitettavasti joitakin perinteisiä tapoja ei voi tänä vuonna käyttää. Vallitsevassa koronaepidemiatilanteessa esimerkiksi rippikoululaisia ei tule lähettää lipaskerääjiksi kiertämään
ovelta ovelle.
Yhteisvastuukeräyksen sivuilla on tarkennettuja ohjeita seurakunnille sekä ohjeistus Yhteisvastuukeräyksen sähköisiin rahankeräysmuotoihin.

6. Hiippakunnallinen kolehti 14.3.2021
Mikkelin hiippakunnassa on päätetty aiemmin kerätä hiippakunnallinen kolehti 14.3.2021.
Hiippakunnalla ei ole kuitenkaan voimassa olevaa rahankeräyslupaa. Tästä syystä etälahjoittamista ei voi tehdä tähän kohteeseen. Tuomiokapituli suosittelee ohjaamaan tämän sunnuntain
jumalanpalveluksissa etälahjoittamisen Yhteisvastuukeräykselle.

***
Tämän viikon psalmi rohkaisee meitä niin työn vaatimusten kuin huonontuneen koronatilanteenkin keskellä:
Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
Jumalani, sinuun minä turvaan.
Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta
ja pahan sanan vallasta.
Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
Tämäkin tilanne on Jumalalla tiedossa, hänen uskollisuutensa ei ole loppunut vaikeuksienkaan keskellä.

Seppo Häkkinen

