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Hyvät kirkkoherrat
Joudun jälleen lähettämään teille kirjeen, sillä 3.12.2021 sekä Etelä-Suomen että Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastot päättivät hiippakuntamme aluetta koskevista uusista rajoituksista Pirkanmaalle (Kuhmoinen) ja Etelä-Karjalaan. Nyt voimassa olevat rajoitukset koskevat Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan rovastikuntien alueita. Osin rajoitukset
poikkeavat toisistaan.

Kokoontumisrajoitukset
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella:
Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Määräys on
voimassa 5.–31.12.2021.
Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa
ei tarvitse noudattaa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää päätöksellään tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella seuraavat tilaisuudet ajalla
6.12.2021 – 5.1.2022:
Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu
yli 20 henkilöä.
Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa
ei tarvitse noudattaa.
Seurakunnan lakisääteisessä toiminnassa (jumalanpalvelukset, hartaudet, toimitukset) näitä
määräyksiä voidaan soveltaa seuraavasti.
Alueellisesti rajatuissa tiloissa voidaan järjestää myös yli 20 tai 50 henkilön tilaisuuksia edellyttäen, että
1. tiloissa on käytettävissä useita lohkoja tai seurakuntalaisille tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille
alueille enintään 20 tai 50 henkilön erillisiin lohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin
alueisiin.
Yhden suuren lohkon sisällä voi olla useampia 20 tai 50 henkilön alueita siten,
että ihmisten tosiasiallinen mahdollisuus etäisyyksien pitämiseen voidaan taata.

Tämä uusi ohjeistus koskee myös muita hiippakuntamme kokoontumisrajoitusten alaisia alueita.
3. yleisön turvallisuus voidaan kussakin lohkossa varmistaa noudattamalla Opetusja 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 tilaisuuksia, jotta mahdollisimman moni halukas voisi osallistua adventti- ja jouluajan tapahtumiin.
Erityisesti kirkollisissa toimituksissa on voimassa edelleen viime kevään ohjeistus pastoraalisesta harkinnasta. Sen mukaan pyrimme noudattamaan kulloistakin henkilörajoitusta. Sielunhoidollisista ja pastoraalisista syistä on kuitenkin välttämätöntä kaikissa kirkollisissa toimituksissa mahdollistaa läheisimpien osallistumisen ja hautajaisissa myös arkun kantaminen.
Koronapassin käyttö tilaisuuksissa
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 voi käyttää ainoastaan yleisötilaisuuksissa silloin, kun alueella on voimassa kokoontumisrajoituksia ja rajoitukset halutaan välttää. Tarkemmin koronapassin käytöstä ohjeistettiin 25.11.2021 lähetetyssä kirjeessä.
Kirkkoherrojen Teams-neuvottelu
Erityisesti kirkkoherrojen tueksi pidämme Teams-neuvottelun 8.12.2021 klo 17–18. Mikäli
teillä on tämänhetkistä tilannetta ja rajoituksia koskien mieltä askarruttavia kysymyksiä,
voitte lähettää niitä jo etukäteen erityisavustajalleni sähköpostilla osoitteeseen kalervo.poykko@evl.fi. Kysymyksiä voi esittää myös palaverin aikana. Neuvottelusta laaditaan muistio
niitä varten, jotka eivät pääse mukaan Teamsiin.
****
Itsenäisyyspäivä lähestyy ja muistuttaa meitä siitä, kuinka kiitollisia saamme olla isänmaastamme. Samalla tehtävämme on edelleen rukoilla maamme ja kansamme puolesta. Psalmi
121 lupaa kaiken avun tulevan Herralta:
”Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä,
joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei
hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva.”
Teitä lämmöllä ajatellen ja rukouksissani muistaen
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