
 
 

 

 

 
 
13.8.2021, korvaa 11.8.2021 annetun ohjeen 
 

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille  
 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräykset, jolla se kieltää 

Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien sekä 

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kuntien alueella yli kymmenen 

henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Rajatuissa ulkotiloissa 

osallistujien suurin sallittu määrä on 50 henkilöä. Mainitut osallistujamäärät ylittäviä 

tilaisuuksia on mahdollista järjestää edellyttäen, että niissä voidaan varmistaa 

turvallisuus noudattamalla OKM:n ja THL:n 31.5.2021 antamaa ohjetta. Linkit 

määräyksiin ovat tämän ohjeen lopussa. 

 

Hiippakunnan kaikissa seurakunnissa on syytä tutustua OKM:n ja THL:n 

toukokuussa päivitettyyn ohjeeseen: 

OKM:n ja THL:n ohje koronatartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja 

yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä 31.5.2021 

 

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja 

Äänekosken kuntien alueella on voimassa tartuntatautilain pykälä 58 d eli 

turvavälipäätös. Sen perusteella toimijoiden on varmistettava, että henkilöiden 

väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Linkit määräyksiin lopussa. 

 

Seurakuntia kehotetaan seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, 

joita voidaan antaa nopeastikin ja jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia.  

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa 

seurakuntien on mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta 

seurakunnallista toimintaa AVI:n määräyksen mainitsemat turvallisuusnäkökohdat 

huomioiden. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään syytä rajata toimintaansa 

enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. 

 

Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista 

päätöksistä vastaa kirkkoherra.  

 

Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa 

hiippakuntadekaani Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 

040 646 1906). 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Favi.fi%2Fdocuments%2F25266232%2F85978837%2FHygienia_ohje_kaikkein%2Buusin%2Btoukokuu%2B2021.pdf%2F5489692b-7195-7b2d-c7e2-7666dcaa77ca%2FHygienia_ohje_kaikkein%2Buusin%2Btoukokuu%2B2021.pdf%3Ft%3D1627641249528&data=04%7C01%7Cjukka.helin%40evl.fi%7C9d1d65d7984c47f87c0f08d95c2c2d65%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637642167080586040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OJLJTCEEAa5IFECn3x6woyJh0iKk543ECuAAXxKJpfY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Favi.fi%2Fdocuments%2F25266232%2F85978837%2FHygienia_ohje_kaikkein%2Buusin%2Btoukokuu%2B2021.pdf%2F5489692b-7195-7b2d-c7e2-7666dcaa77ca%2FHygienia_ohje_kaikkein%2Buusin%2Btoukokuu%2B2021.pdf%3Ft%3D1627641249528&data=04%7C01%7Cjukka.helin%40evl.fi%7C9d1d65d7984c47f87c0f08d95c2c2d65%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637642167080586040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OJLJTCEEAa5IFECn3x6woyJh0iKk543ECuAAXxKJpfY%3D&reserved=0


 
 

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 

10.8.2021 Määräys on voimassa 12.8.–8.9.2021. 

 

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kuntien alueelle 12.8.2021  Määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021. 

 

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja 

Äänekosken kuntien alueelle 11.8.2021  Määräys on voimassa 13.8. – 9.9.2021. 

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja 

Äänekosken kuntien alueelle 11.8.2021  Määräys on voimassa 13.8.–9.9.2021. 

Tartuntatautilain 58 § päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 

30.7.2021 Määräys on voimassa 5.-29.8.2021. 
 

Tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien 

alueelle 30.7.2021  Määräys on voimassa 5.–29.8.2021. 
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