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     Mikkeli 3.6.2021 

Hyvät kirkkoherrat 

 

Koronaviruksen aiheuttama epidemiatilanne näyttää monella alueella selviä helpottumisen 
merkkejä. Rokotukset etenevät ja entistä suurempi osa väestöstä on saanut ensimmäisen ro-
kotteen. Seurakunnissa näyttää siltä, että kesän toiminnot voivat jo monilla alueilla toteutua 
varsin normaalisti.  

 

Viranomaiset lieventävät rajoituksia 

Kesäkuun ensimmäisinä päivinä aluehallintovirastot ovat antaneet uusia ohjeistuksia kokoon-
tumisrajoituksista eri sairaanhoitopiirien alueille. Nämä ohjeistukset ovat olleet aiempaa lie-
vempiin rajoituksiin meneviä. Mikkelin hiippakunnan seurakuntia koskevat seuraavat rajoi-
tukset: 

• Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella on 2.6. alkaen poistettu kaikki kokoontumis-
rajoitukset. Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää koskeva suositus ei ole enää voi-
massa.  

• Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella 2.6. päätöksen mukaisesti yleisiä kokouksia ja 

yleisötilaisuuksia ei enää rajoiteta.  

• Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on voimassa edelleen 50 henkilön rajoitus ylei-

sötilaisuuksissa 17.6.2021 asti.  

• Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen 

hengen kokoontumisia. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 hengen ko-

koontumisia. Tätä suurempiakin kokoontumisia voi järjestää, jos tilassa on käytettä-

vissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita. Ulko-

tilaisuuksissa täytyy varmistaa mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta 

tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita. Päijät-Hämeen osalta määräykset ovat voi-

massa 30.6.2021 asti.  

• Kymenlaakson alueella voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa enintään 20 hengen kokoontu-

misia. Rajoitukset ovat voimassa 15.6.2021 asti. Aluehallintovirasto arvioi Kymenlaak-

son tilannetta myöhemmin. 

Edelleen kaikilla alueilla on huomioitava tartuntatautilain § 58 c mukaiset yleiset hygieniavaa-

timukset: tilaisuuksiin tullaan vain terveenä, kasvomaskin käyttöä suositellaan ja järjestäjän 

vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso. 

Seurakunnissa on syytä edelleen seurata aktiivisesti viranomaisten mahdollisia uusia ohjeita. 
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Sektorimalliin lievennys 

Olen ohjeistanut jo aikaisemmissa kirjeissä ns. sektoriajattelusta seurakuntien jumalanpalve-

luksissa ja toimituksissa. Aiemmin ohjeistuksessa on ollut edellytyksenä, että jokaiselle sekto-

rille tulee olla omat sisäänkäynnit.  

Koska epidemiatilanne on helpottunut, myös tässä kohtaa meidän on mahdollista siirtyä lie-

vempään ohjeistukseen.  

Nyt on mahdollista toimia myös siten, että eri sektoreihin kuljetaan samasta ovesta. Seurakun-

nan tulee huolehtia, että eri sektoreissa olevat ihmiset eivät kohtaa kirkkotilaan tullessa, sieltä 

poistuttaessa tai ehtoolliselle osallistuessa. Tämä vaatii selkeää seurakunnan ohjeistamista. 

Työntekijän tulee ohjata seurakuntalaisia, jotta ihmisten väliset kontaktit voidaan välttää.  

 

Turvallinen leirikesä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet ohjeet 

lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi. Ohjeet on lähetetty jo seurakuntiin, mutta ne 

tulevat varmuudeksi tässä uudelleen. Järjestelyissä on muistettava perusohjeet, joita noudatta-

malla ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä: leirille tullaan vain terveenä, hygieniasta 

huolehditaan, turhia kontakteja vältetään sekä toimintaa järjestetään pienryhmissä. 

 

Tilannekuvaraportit 

Kiitos jälleen uusista tilannekuvaraporteista, joita olen lääninrovastien kautta saanut teiltä. 

Koska kesä tuo monenlaisia järjestelyjä seurakuntaelämään lomien ja leirien muodossa, toivon 

saavani teiltä seuraavat tilannekuvaraportit koko kesää koskien 30.8.2021. Arvioin tämän jäl-

keen, onko tilannekuvaraporteille enää tarvetta.  

* * * 

Pyhän Kolminaisuuden sunnuntai on johdattanut meitä suuren salaisuuden ja ihmeen äärelle. 
Kesän rippikoulut vievät ajatukset sunnuntain evankeliumiin, jossa Jeesus lähettää kaste- ja 
lähetyskäskyn sanoin opetuslapsensa: menkää, tehkää, kastakaa ja opettakaa. Tässä on kyse 
Jumalan suurten salaisuuksien yhdessä ihmettelemisestä ja samalla näiden salaisuuksien raot-
tamisesta.  

Jeesuksen kehotukseen sisältyi ja sisältyy edelleen lupaus: ” Ja katso, minä olen teidän kans-
sanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Tämän lupauksen varassa saamme käydä alkanee-
seen kesään. 

 

Teitä kirkkoherroja lämmöllä muistaen 

 

Seppo Häkkinen 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+leiritoiminnasta.pdf/8c63010a-2dc3-0ce9-8e96-6e89f0d29a05/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+leiritoiminnasta.pdf/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+leiritoiminnasta.pdf

