1.3.2021
Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille
Valtioneuvosto on todennut periaatepäätöksessään 25.2.2021, että koronaviruksen torjunnassa on perusteltua siirtyä toimenpidetasolle kaksi. Hallituksen linjauksen pohjalta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.2.2021 antanut määräyksen, joka on voimassa 2.3.2021–31.3.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n
1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kuntien
alueilla voidaan kuitenkin järjestää korkeintaan kymmenen (10) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Vaasan sairaanhoitopiirin kuuluvissa kunnissa on kuusi (6)
henkilöä.
LSSAVI:n määräys 26.2.2021:
Tartuntatautilain 58 § päätös (avi.fi)
THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohje, päivitetty 22.2.2021:
Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määräystä kaikessa toiminnassaan ajalla 2.3.2021–31.3.2021.
Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa
tai täydentää aluehallintoviraston määräyksiä. Vallitsevassa tilanteessa määräykset
voivat siten muuttua nopeasti. Seurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia. Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä
niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra, seurakuntayhtymässä yhteisten toimintojen osalta seurakuntayhtymän ylin johto.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin, jotka on hoidettava kaikissa olosuhteissa. Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla fyysisesti läsnä jumalanpalveluksissa. Osallistujamäärä rajoitetaan aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Sen tiukempaa rajoitusta seurakunnan ei ole
syytä itse asettaa. Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. Tuomiokapituli muistuttaa, että jumalanpalvelukset striimataan vain
suorana ja lähetetään netissä seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin, paikalliset
olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen. Kirkolliset toimitukset järjestetään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.
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Osallistujamäärien laskemisesta. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi
osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen
osallistuvia: pappi, kanttori, diakoni, suntio. Kirkollisissa toimituksissa voidaan osallistujamäärän suhteen käyttää pastoraalista harkintaa (lähimmät omaiset). Tämä ei tarkoita, että henkilömäärän lisäämistä olisi perusteltua sallia kovin monella henkilöillä.
Lasten ja perheiden tukeminen. Hallitus on linjannut, että alle 12-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua yhteiskunnan ”sulkutilasta” riippumatta. Tuomiokapitulin mukaan tällä on perheiden hyvinvoinnin ja ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta merkittävä rooli. Seurakuntien tavanomainen kerhotoiminta ei siis kuulu rajoituksen piiriin.
Kokoontuvan lapsiryhmän tulee kuitenkin olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen. Aluehallintoviraston uudella määräyksellä tai hallituksen linjauksilla ei
ole vaikutusta viikolla 9 järjestettäviin rippikouluihin.
Tartuntatautilain muutos (147/2021) tuli voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa
paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä erilaisia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lain muutos vaikuttaa myös seurakuntien elämään. Seurakuntia koskevat velvoitteet löytyvät pykälistä 58 c (yleinen huolellisuusvelvoite), 58 d (tilojen turvallinen käyttö) ja 58 h (suunnitelman laatimisvelvoite). Tartuntatautilain muutos velvoittaa kaikkia toimijoita noudattamaan ilman erillistä määräystä yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tiloissa. Aluehallintovirastot ja/tai
kunnat voivat lisäksi määrätä, että tilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa
asioivien tai toimintaan osallistuvien väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Näissä tilanteissa toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten
ne estävät lähikontaktit. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei ole kuitenkaan
toistaiseksi antanut määräystä edellä mainituista lähikontaktien välttämiseen tähtäävistä suunnitelmista. Uskonnollisten yhteisöjen uskonnonharjoittamiseen tarkoitettuja
tiloja ei voida missään oloissa sulkea kokonaan.
Hallinnon kokoukset. Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen
osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.
Sähköiset kokoukset mahdollistava lakimuutos on kuitenkin jo hyväksytty eduskunnassa ja odottaa tasavallan presidentin vahvistamista. Kirkkohallitus on antanut asiasta ennakkotietoa yleiskirjeessään: Kirkkohallitus yleiskirje 6/2021 (evl.fi).
Vahva etätyösuositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut suosituksen etätyöhön siirtymisestä. Seurakunnan työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen
näkökulmasta on mahdollista, tulee suositella etätyötä. Myös toimistot on pääsääntöisesti syytä pitää suljettuina fyysisiltä asiakaskäynneiltä. Palvelu toteutetaan puhelimitse tai sähköpostitse. Työntekijöiden työkokoukset tulee järjestää ensisijaisesti
etänä.
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Laajin kasvomaskisuositus. Osana kiristyneitä koronan torjuntatoimenpiteitä voimassa on laajin kasvomaskisuositus. Siksi työpaikalla, työhön liittyvissä tapaamisissa
ja julkisissa tiloissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906,
lomalla 8.3.2021 saakka).
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