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26.3.2021  
 
 

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille 
 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.3.2021 antanut määräyksen, joka 
on voimassa 1.4.2021–30.4.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin 
nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset.  
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää 
korkeintaan kahdenkymmenen (20) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudate-
taan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Vaasan ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuuluvissa kunnissa on kymmenen (10) henkilöä 
ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kuusi (6) henkilöä. 

 
LSSAVI:n määräys 26.3.2021:  
Tartuntatautilain58§päätös24.pdf (avi.fi) 

 
 
THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021: 
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoon-
tumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi) 
 
 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallin-
toviraston määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 1.4.2021–30.4.2021. Kokonais-
turvallisuuden ja ihmisten terveyden edistämiseksi seurakuntien on toimittava vas-
tuullisesti ja viranomaisohjeita noudattaen. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikalli-
sen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston mää-
räyksiä. Seurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia.  
Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää 
kuin viranomaismääräykset edellyttävät. 
 
Viimeisen vuoden aikana yli 800 suomalaista on kuollut koronaan, maailmanlaajui-
sesti kuolleiden määrä on tällä hetkellä noin 2,7 miljoonaa. Vallitsevassa tilanteessa 
ihmisillä ei ole ollut tavanomaisia mahdollisuuksia hyvästellä läheisiään tai viettää 
hautajaisia. Tämän vuoksi seurakuntia kehotetaan pitkäperjantaina 2.4.2021 klo 15 
järjestettävissä Kristuksen kuolinhetken rukoushetkissä muistamaan myös koronaan 
kuolleita, korona-aikana läheisensä menettäneitä ja koronan vuoksi erityisesti kärsi-
neitä. 
 
 
 

http://www.avi.fi/documents/10191/17956628/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7%201_12_2020+LSSAVI/3763f232-1550-4edf-948d-f4424f2272e4
https://avi.fi/documents/25266232/67260896/Tartuntatautilain58%C2%A7p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s24.pdf/036eb350-234a-2f6b-5b00-c16d742d0398/Tartuntatautilain58%C2%A7p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s24.pdf?t=1616762398734
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306
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Seurakunnille 1.3.2021 annetut ohjeet koskien jumalanpalveluksia ja kirkollisia toi-
mituksia, osallistujamäärien laskemista, lasten ja perheiden tukemista sekä etätyö- ja 
kasvomaskisuositusta ovat edelleen voimassa. Ehtoollisen vietosta on ohjeistettu 
29.1.2021. 
 
Sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on astunut voimaan 
15.3.2021.  Lisäksi kirkkohallituksen täysistunto on antanut 16.3.2021 väliaikaisen 
määräyksen seurakuntien hallinnosta poikkeusoloissa. Sen nojalla kokoukset voi-
daan toteuttaa sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä tai ohjesäännössä ei 
olisi mainintaa asiasta. 
 
Kirkkohallitus on antanut tarkennetun ohjeen koskien hautaustoimen varautumista: 
https://sakasti.fi/hautaustoimi/hautaustomen-ohjeet-koronavirusepidemian-aikana/ 
 
Kesän rippikouluja koskeva ohjeistus lähetetään seurakuntiin viikolla 14.  

 
 

*** 
 
Meidät on kutsuttu julistamaan Jeesuksen rististä ja tyhjän haudan ihmeestä. Pide-
tään yhdessä huolta, että pääsiäinen, kristikunnan suurin juhla, ei mene huomaamat-
ta ohitse. Pääsiäisen sanoma vahvistaa tulevaisuudenuskoa ja lohduttaa kärsiviä, 
menetyksen kokeneita, työn ja huolten uuvuttamia - meitä jokaista. Tänä pääsiäisenä 
saamme Lapuan hiippakunnan alueella pitää kirkon ovia avoinna ja kutsua ihmisiä 
yhteen rajoitusten puitteissa, terveysturvallisuudesta huolehtien. Samalla oma sydä-
memme voi avautua ylösnousemuksen ilolle. Se antaa voiman jaksaa yhdessä 
eteenpäin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakunta-
dekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906). 
Pääsiäisen aikana päivystää hiippakuntadekaani. 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsakasti.fi%2Fhautaustoimi%2Fhautaustomen-ohjeet-koronavirusepidemian-aikana%2F&data=04%7C01%7Cterhi.kaira%40evl.fi%7Cc00e19203d5a4c9e62a008d8f05ee5df%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637523637666034522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L30fqY1k44K1WSUYZUqvhX7SZgQkfkXI5axAmUsI4gU%3D&reserved=0
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