LAPUAN HIIPPAKUNNAN
PIISPA

Hyvä kirkkoherra ja työtoveri,
Piispat antoivat Valtioneuvoston linjaukseen perustuen 5.5.2020 ohjeen jumalanpalvelusten ja
kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä. Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen
perusteella piispat ovat päättäneet tarkentaa antamaansa ohjetta.
Osanottajamäärä yli 50 henkilöä edellyttää kaikissa tilanteissa hygieniasta ja turvaväleistä
huolehtimista. Olennaisinta on, että jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistutaan
vain terveenä. Tämä koskee sekä toimittajia että seurakuntalaisia. Viranomaisten antamia ohjeita
tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä tulee noudattaa.
Käytännössä ministeriöiden ja THL:n ohjeet siirtävät vastuuta ja harkintaa tilaisuuksien
järjestäjille. Sen vuoksi on ohjeen lisäksi hyvä tutustua seuraaviin asiakirjoihin:
- STM:n kirje Aluehallintovirastoille ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle 15.5.2020
liitteineen
- THL:n ja OKM:n Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 14.5.2020
Piispojen tarkennettu ohjeistus liitteenä.
Toivotan Sinulle ja läheisillesi sekä seurakuntasi työntekijöille hyvän Jumalan siunausta.

Simo Peura

Kalevankatu 12, PL 160, 60101 SEINÄJOKI

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tarkennettu ohje
seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta
jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta 1.6.2020 alkaen

19.5.2020
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat Valtioneuvoston linjaukseen perustuen
5.5.2020 ohjeen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä. Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella piispat tarkentavat ohjettaan seuraavasti:

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina
1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.
Ehtoollisen vietosta hiippakunnat antavat ohjeita erikseen.
Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi
edelleen.

Kirkolliset toimitukset
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien
turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.
Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus.
Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa
toteutettavia kirkollisia toimituksia.
Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanon ohjauksesta vastaavat aluehallintovirastot.
Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Preciserad anvisning av biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i
Finland till församlingarna om ett stegvis upphävande av
mötesbegränsningarna för gudstjänster och kyrkliga förrättningar från
och med 1.6.2020

19.5.2020
Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gav den 5 maj 2020 utifrån statsrådets riktlinjer
en anvisning om antalet deltagare i gudstjänster och kyrkliga förrättningar. På basis av statsrådets
principbeslut av den 6 maj preciserar biskoparna sin anvisning enligt följande:

Gudstjänster
Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i en gudstjänst, förutsatt att myndigheternas
anvisningar säkra evenemang iakttas. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på
1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.
Stiften ger separata anvisningar för nattvardsfirandet.
Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis strömmas på nätet (video- eller
ljudströmning).

Kyrkliga förrättningar
Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i kyrkliga förrättningar i kyrkor och andra
församlingslokaler, förutsatt att myndigheternas anvisningar för säkra evenemang iakttas. Antalet
deltagare ska övervägas utifrån säkerhetsavståndet på 1–2 meter mellan personerna. Det
maximala antalet deltagare är 500 personer.
Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata
tillställningar. Ansvaret för privata tillställningar ligger hos de som arrangerar dem. Vid privata
tillställningar gäller enligt statsrådets riktlinjer ett maximalt antal deltagare på 50 personer, likaså
vid kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler.
Regionförvaltningsverken svarar för beslutsfattandet om mötesbegränsningar och för styrningen
av verkställandet av besluten.
Stiften meddelar vid behov utförligare anvisningar.

