27.4.2021
Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.4.2021 antanut määräyksen, joka
on voimassa 1.5.2021–16.5.2021. Se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin
nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset.
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla
voidaan kuitenkin järjestää korkeintaan kahdenkymmenen (20) henkilön kokoontumisia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. Vastaava rajoitus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuuluvissa kunnissa on kymmenen (10) henkilöä.
LSSAVI:n määräys 26.4.2021:
Tartuntatautilain58§päätös25.pdf (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 1.5.2021–16.5.2021. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa
tai täydentää aluehallintoviraston määräyksiä. Seurakuntia kehotetaan seuraamaan myös sairaanhoitopiirien suosituksia.
AVI:n määräys mahdollistaa seurakunnan kokoavavan toiminnan toteuttamisen
henkilörajaus ja muut turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien ei ole
omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. Seurakunnissa määräysten ja suositusten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra.
Tärkeää on edelleen muistaa voimassa olevat suositukset vastuullisesta käyttäytymisestä oireisena (testaus ja kotona pysyminen), etäisyyksien pitämisestä,
hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, Koronavilkku-sovelluksen käyttämisestä ja rokotteen ottamisesta.
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Valtakunnalliset suositukset etätyöstä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antama kasvomaskisuositus ovat voimassa. Hallitus tarkastelee näiden suositusten
ajantasaisuutta kesäkuun alussa. Työpaikoilla on joka tapauksessa jatkossakin toteutettava järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
Hallitus on julkaissut 21.4.2021 suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle. Purkutoimet aloitetaan ryhmistä,
joihin rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet aivan erityistä rasitetta. Ensimmäisenä
on tarkoituksena purkaa lasten ja nuorten toiminnan rajoituksia. Hallituksen linjauksen mukaan esimerkiksi kesäleiritoiminta on mahdollista, jos tautitilanne kehittyy arvioiden mukaisesti.
Tämän johdosta tuomiokapituli toteaa, että seurakunnan resursseja on perusteltua suunnata perheiden tukemiseen touko-elokuun aikana. Osa lapsista ja nuorista elää haastavassa perhetilanteessa. Seurakunnan kesätoiminta voi torjua yksinäisyyttä ja palvella lapsen ja nuoren sekä koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seurakuntien tarjoama kesätoiminta on monelle perheelle erityisen tärkeä juuri tänä kesänä.

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