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Hyvät kirkkoherrat
Pidimme hiippakunnan kirkkoherrojen teams-neuvottelun 8.12., johon osa teistä ei ymmärrettävästi päässyt mukaan. Lupasin, että neuvottelusta tulee muistio kaikille. Tämä kirje vastaa nyt samalla neuvottelun muistiota. Neuvottelussa läpikäydyt asiat sisältyvät kirjeeseen.
Liitteenä on lisäksi neuvottelussa esitetyt diat tämänhetkisestä rajoitustilanteesta päivitettynä viimeisimmillä tiedoilla.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset
Tartuntatautilain 58 c pykälän velvoittamat yleiset hygieniavaatimukset koskevat kaikkia
alueita. Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä näitä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:
• Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
• Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet.
• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.
• Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.
Nämä vaatimukset ovat voimassa kaikkialla Suomessa 31.12.2021 asti riippumatta siitä,
onko alueella rajoituksia vai ei.

Kirkon tehtävä kriisien aikana
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa. Samalla ne
voivat osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta. Yhdyskunnilla on myös tärkeä tehtävä kriisien uhrien auttamisessa kaikissa turvallisuustilanteissa.
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.
Seurakunnilla on erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.
Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita toimituksia, jotka kuuluvat uskonnollisten

yhdyskuntien tunnusomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja
kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja muu seurakunnan ydintehtäviin liittyvä toiminta, kuten vakiintuneet leirit.
Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään myöskään kaventaa tulkintaa uskonnollisen yhdyskunnan tavanomaisesta toiminnasta esimerkiksi sen vuoksi, että koronapassia voitaisiin käyttää mahdollisimman laajasti.

Koronapassi
Edellisissä kirjeissä olevien koronapassin käyttöön liittyvien ohjeiden lisäksi muutama näkökohta ja selvennys.
Koronapassia ei voi ottaa käyttöön vaihtoehtona rajoituksille sellaisissa tiloissa ja paikoissa,
joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta
välttämättömiä tai olennaisia. Kirkkomme jumalanpalvelukset ja toimitukset ovat lakisääteisiä ja kaikille avoimia (KJ 2:1,2). Näin koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Lisäksi koronapassia ei voi edellyttää muussakaan seurakunnan
ydintehtäviin liittyvissä toiminnoissa.
Tilaisuuksissa, joissa koronapassia voidaan käyttää, tulee kiinnittää huomiota siihen, että alle
16-vuotiaita henkilöitä koronapassin esittämisvelvoite ei koske. Lisäksi vaatimus koronapassin esittämisestä ei koske tilaisuuden työntekijöitä, esiintyjiä (mm. solistit, kuorolaiset, orkesterin soittajat) eikä esimerkiksi myyjäisten myyjiä ja kojunpitäjiä eikä tilaisuuden järjestämiseen osallistuvia talkoolaisia.
Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston kokouksia, eikä myöskään niissä voi ottaa käyttöön koronapassia.
Koronapassin käyttö herättää varmasti kysymyksiä ja joskus jakolinjojakin. Tähän on hyvä
varautua sekä tiedottamisessa että ihmisten kohtaamisessa.

Kokoontumisrajoitukset
Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun toimintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa
tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi penkkirivejä sulkemalla
ja/tai paikkoja muuten merkitsemällä ja ohjaamalla tilaan asettumista esimerkiksi sektoreittain.
Aluehallintovirastojen asettamat henkilömäärärajat eivät koske uskonnollisen yhdyskunnan
tavanomaista toimintaa. Kuitenkin kaikkia tilaisuuksia koskevat kirjeen alussa mainitut yleiset terveysturvallisuustoimet.
Tästä syystä seurakunnilla on kaksi eri vaihtoehtoa suunnitella tilojen terveysturvallista käyttöä tavanomaisessa lakisääteisessä toiminnassaan rajoitusten aikana.

1. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun uskonnolliselle yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan voi ottaa
enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen
osallistuu henkilöitä enemmän kuin kulloinkin voimassa oleva henkilömäärärajoitus
sallii.
2. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muuhun uskonnolliselle yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan voidaan ottaa ihmisiä sijoittamalla heidät erillisiin lohkoihin tai sektoreihin kulloinkin voimassa
olevan rajoituksen mukainen henkilömäärä. Eri lohkojen tai sektoreiden väliin tulee
jäädä riittävä ja selkeä suojavyöhyke.
Kummassakin mallissa tulee huolehtia riittävistä etäisyyksistä ihmisten välillä. Samassa taloudessa asuvat ihmiset voivat luonnollisesti olla lähempänä toisiaan.
Jumalanpalvelusten, kauneimpien joululaulujen, konserttien ja erilaisten tapahtumien välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta on erittäin suositeltavaa jatkaa aktiivisesti.

****
Kolmatta adventtisunnuntaita on kutsuttu hengelliseksi adventiksi tai pyhittymisen adventiksi. Kristuksen edelläkävijä Johannes Kastaja valmistaa meitä joulun suureen juhlaan. Hän
viittaa Jeesukseen sanoessaan: ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” (Joh.
3:30).
Korona-aika on tehnyt meidät pieniksi. Se pakottaa suhtautumaan nöyrästi elämään, sillä
emme hallitse sitä. Mutta Herrallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Häneen
voimme turvautua kaikissa tilanteissa. Siksi hänen on tultava elämässämme suuremmaksi,
meidän pienemmäksi.
Siunattua adventtiajan jatkoa toivottaen ja teitä rukouksissani muistaen
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