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Ehtoollisen vietosta ja osallistujamäärien laskemisesta 
 

Koronatilanne maassamme on kehittynyt viime päivinä huonompaan suuntaan. 
Lapuan hiippakunnan alueella, kaikissa kolmessa maakunnassa, tautitilanne on 
vähintäänkin kiihtymisvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mää-
räys kymmenen hengen kokoontumisrajoituksesta on voimassa 8.2.2021 saakka. 
Uutta määräystä odotamme annettavaksi ensi viikon (vk 5) loppupuolella. 
 

Piispa Simo Peura on tällä viikolla keskustellut rovastikunnittain kirkkoherrojen 
kanssa ehtoollisen vieton tavoista koronatilanteen pitkittyessä ja kokoontumisra-
joitusten jatkuessa. Monet seurakuntalaiset kaipaavat päästä osalliseksi ehtoolli-
sen sakramentista. Tähän kaipaukseen meidän tulee vastata.  
 
Vallitsevassa tilanteessa seurakuntia kehotetaan: 
 

1) Viettämään sunnuntaisin ehtoollismessua, johon voidaan ottaa kokoontumis-

rajoituksen sallima määrä seurakuntalaisia (tällä hetkellä 10 henkilöä). 

2) Järjestämään erillisiä lyhyitä (noin 20 min) ehtoollisen viettoja joko sunnun-

taina tai arki-iltaisin viikkomessun kaavaa soveltaen. Näihin voi osallistua 

kokoontumisrajoituksen sallima määrä seurakuntalaisia. Tilaisuuksissa on 

syytä käyttää paikanvarausmenettelyä osallistujamäärän rajaamiseksi. Tar-

peen mukaan tilaisuuksien määrää lisätään.  

Ehtoollisen vieton järjestämisessä pyritään noudattamaan mahdollisimman nor-
maaleja käytäntöjä, jotka ilmentävät luterilaista ehtoolliskäsitystä. Myös seurakun-
talaisten tasapuoliseen kohteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Niin sanottua 
jälkiehtoollista ei suositella yleisenä käytäntönä. Kaikissa tilaisuuksissa on nouda-
tettava huolellisesti THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta: Ohje ko-
ronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten 
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi).  
 

Samalla tuomiokapituli tarkentaa aiempaa ohjettaan osallistujamäärien laskemi-
sesta. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisra-
joituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkan-
sa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia: pappi, 
kanttori, diakoni, suntio. Kirkollisissa toimituksissa voidaan osallistujamäärän suh-
teen käyttää pastoraalista harkintaa (lähimmät omaiset). Tämä ei edelleenkään 
tarkoita sitä, että henkilömäärän lisäämistä olisi perusteltua sallia kovin monella 
henkilöillä. Kirkolliset toimitukset järjestetään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa. 
 
Soveltamisohjeita antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) 
tai hiippakuntasihteeri Jukka Helin (p. 040 646 1906). 
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