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13.10.2020 
 
Hyvät kirkkoherrat, 
 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 9.10.2020 kieltänyt tartuntatautilain 
58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotilois-
sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen yhteistyöryhmä suosittelee vahvasti, ettei 
alueella järjestettäisi yli 20 hengen kokoontumisia sisä- tai ulkotiloissa 31.10. asti. Useat kunnat 
ja kuntayhtymät ovat päätyneet samaan linjaukseen.  
 
Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän kokouksessa 13.10. todettiin, 
että epidemiologinen tilanne on KSSHP:n alueella Jyväskylässä kiihtymisvaiheen kynnyksellä. 
Lisäksi yksittäisillä keskisuomalaisilla kunnilla ja kaupungeilla on voimassa itse suositeltuja tor-
juntatoimenpiteitä.  
  
Vaikka hiippakunnan sisällä koronaepidemiatilanteessa on huomattavia eroja, tilannetta koko-
naisuutena voidaan luonnehtia vakavaksi. Hiippakunnan alueen kokonaisturvallisuuden ja ih-
misten terveyden edistämiseksi seurakuntien on toimittava vastuullisesti ja viranomaisohjeita 
noudattaen. 
 
Tässä yhteydessä kirkkoherroja pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota jumalanpal-
velusten toimittamiseen ja niihin liittyviin käytännön järjestelyihin.  

Jumalanpalvelukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne 
kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Vallitsevassa epidemiatilanteessa säännöksiä 
sovelletaan ajatellen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.  

Lainsäädännön soveltaminen ei merkitse sitä, että yksittäinen seurakunta voisi päättää julkisten 
jumalanpalvelusten sulkemisesta. Seurakuntalaisille on tarjottava mahdollisuus olla fyysisesti 
läsnä jumalanpalveluksissa. Osallistujamäärä rajoitetaan kuitenkin kulloinkin voimassa olevan 
määräyksen tai suosituksen mukaisesti. Henkilömäärään lasketaan pappi ja kanttori.  

Jumalanpalvelukset striimataan vain suorana ja lähetetään internetissä seurakunnassa käytet-
tävissä olevin keinoin, paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen. Tarpeen niin vaaties-
sa voidaan tukeutua myös radio- tai tv-jumalanpalveluksiin tai lähialueen seurakuntien striimat-
tuihin jumalanpalveluksiin. 

Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. 

 

Tämä jumalanpalveluksia koskeva linjaus on voimassa toistaiseksi. Siitä on mahdollisuus 
keskustella piispan kanssa keskiviikkona 14.10.2020 klo 15 järjestettävässä kirkkoherrojen 
Teams-tapaamisessa. 

Mikäli seurakunnassa on tarvetta pohtia ohjeiden soveltamisesta myöhemmin, kääntykää epä-
röimättä tuomiokapitulin puoleen: hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai hiippa-
kuntasihteeri Jukka Helin 19.10. jälkeen (p. 040 646 1906). 


