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Hyvät kirkkoherrat 
 
Koronatilanne on maassamme voimakkaassa muutoksessa. Kuten viime viikon kirjeessä jo 
ounastelin, joudumme antamaan edellisiin ohjeisiin jo nyt hyvin pian täydennyksiä.  
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.11.2021 uusia rajoituksia Päijät-Hämeeseen ja Ky-
menlaaksoon. Näihin rajoituksiin liittyen annan viime viikon kirjeen lisäksi soveltamisoh-
jeita.  
 
 
Kokoontumisrajoitukset Päijät-Hämeessä 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 30.11.2021 päätöksen, jolla aluehallintovirasto 

kieltää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa 
3.–26.12.2021. 
 
Seurakunnan lakisääteisessä toiminnassa (jumalanpalvelukset, toimitukset) tätä määräystä 
voidaan soveltaa seuraavasti.  
 
Alueellisesti rajatuissa tiloissa voidaan järjestää myös yli 20 henkilön yleisötilaisuus tai ylei-
nen kokous edellyttäen, että 

1. tiloissa on käytettävissä useita lohkoja tai seurakuntalaisille tarkoitettuja ra-
jattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suoja-
vyöhyke, 
2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai 
omille alueille enintään 20 henkilön erillisiin lohkoihin tai yleisölle tarkoitet-
tuihin alueisiin, ja 
3. yleisön turvallisuus voidaan kussakin lohkossa varmistaa noudattamalla 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta. 
Muutenkin kaikessa toiminnassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota maskin 
käyttöön, turvaväleihin ja hygieniaohjeiden noudattamiseen. 

 
Seurakuntia kannustetaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään tarvittaessa useita tilai-
suuksia, jotta mahdollisimman moni halukas voisi osallistua adventti- ja jouluajan tapahtu-
miin. Koronapassin käyttämisessä noudatetaan 25.11.2021 lähettämäni kirjeen ohjeita. Ko-
ronapassin edellyttäminen jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvilta ei ole 
mahdollista. 
 



 

 

 

Erityisesti kirkollisissa toimituksissa on voimassa edelleen viime kevään ohjeistus pastoraali-
sesta harkinnasta. Sen mukaan pyrimme noudattamaan kulloistakin henkilörajoitusta. Sielun-
hoidollisista ja pastoraalisista syistä on kuitenkin välttämätöntä kaikissa kirkollisissa toimi-
tuksissa mahdollistaa läheisimpien osallistumisen ja hautajaisissa myös arkun kantaminen.  
 
 
Kokoontumisrajoitukset Kymenlaaksossa 
 

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 
rajoitetaan sisätiloissa ns. korkeariskisiä yleisötilaisuuksia: yhteislaulutilaisuuksia ja sellaisia 
tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa. Päätös on voimassa 3.12.2021–2.1.2022. 
Sisätiloissa järjestettävään yhteislaulutilaisuuteen saa ottaa Kymenlaaksossa enintään puolet 
tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henki-
löä. 
 
Kymenlaakson tilanteeseen voi soveltaa viime viikon kirjeessä annettuja soveltamisohjeita.  
 
Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin viranomaisten 
ohjeet ja määräykset edellyttävät. Nyt annettu Kymenlaaksoa koskeva päätös rajoituksista ei 
siis koske joulukirkkoja, jouluhartauksia, kirkollisia toimituksia tai muuta seurakunnan tavan-
omaista toimintaa. Rajoitukset eivät koske myöskään ulkotiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. 
 
 
Koronapassin käyttö tilaisuuksissa 
 
Koronapassin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa oli jo edellisessä kirjeessä. Koronapassin 
käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole mahdollista. 
Koronapassin käyttö on tarkkaan säädelty. Sitä ei saa ottaa käyttöön, jos käytölle ei ole 
syytä. Koronapassia ei voi myöskään kysyä yksittäisten ihmisten tapaamisissa, vaan ainoas-
taan yleisötilaisuuksissa silloin, kun alueella on voimassa kokoontumisrajoituksia ja rajoituk-
set halutaan välttää.  
 
**** 
 
Ensimmäisen adventin Hoosianna-riemuhuuto on vaihtunut pieneen paastoon. Saakoon 
paaston matka kuljettaa meitä kohti joulujuhlaa.  
 
Olkoon tänään rukouksemme psalmin 102 sanoin: 
 
”Kuule rukoukseni, Herra, nouskoon huutoni sinun luoksesi! Älä kätke minulta kasvojasi, kun 
olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni! Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vas-
taustasi.” 

Siunattua adventtiaikaa toivottaen  
 

Seppo Häkkinen 
 

 


