26.11.2021, korvaa 13.11.2021 annetun ohjeen

Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 25.11.2021 päätöksen (ks. linkki alla), jolla
se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa
1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja, tai
2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.
Määräys on voimassa ajalla 27.11.–19.12.2021.
Saman sisältöinen määräys on LSSAVI:n 12.11.2021 antaman päätöksen nojalla voimassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 5.12.2021 saakka (ks. linkki alla).
Kirkkomme on sitoutunut omilla päätöksillään noudattamaan yhteiskunnallisten viranomaisten
määräyksiä koronapandemian torjumiseksi. Tuomiokapituli kehottaa Vaasan ja EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen seurakuntia noudattamaan AVI:n päätöstä.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on
mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta seurakunnallista toimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Annetut määräykset eivät rajoita jumalanpalvelusten tai muiden
tilaisuuksien osallistujamäärää, kunhan jokaiselle on tarjolla istumapaikka.
Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa. AVI:n linjauksen mukaan myös ns. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat rajoitusten
piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. Siksi päätös tarkoittaa yhteislaulutilaisuuksien henkilömäärän rajoittamista sataan (100) henkilöön määräyksen voimassaoloaikana. Mikäli Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueen seurakunnissa halutaan järjestää tätä suurempi yhteislaulutilaisuus, on otettava käyttöön koronapassi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen koronapassin käyttöönotosta (ks. linkki alla).
Kansallisen lainsäädännön pohjalta koronapassin käyttöön ottaminen ei ole mahdollista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa. Se ei ole AVI:n nykyisten määräysten perusteella
mahdollista myöskään konserttien yhteydessä. Kokoontumisten terveysturvallisuudesta on kuitenkin huolehdittava käytettävissä olevin keinoin.
Hiippakunnan kaikkia seurakuntia kehotetaan ottamaan toiminnassaan huomioon OKM:n ja
THL:n 1.10.2021 antaman suosituksen, joka on korvannut 31.5.2021 annetun ohjeen (ks. linkki
alla). Seurakuntia kehotetaan myös seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä,
joita voidaan antaa nopeastikin ja jotka voivat olla alueellisia määräyksiä tiukempia.
Seurakunnissa määräysten noudattamisesta sekä niitä koskevista tilannekohtaisista päätöksistä
vastaa kirkkoherra.
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Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen liittyen antavat tarvittaessa hiippakuntadekaani
Terhi Kaira (p. 050 3263 012) tai asiantuntija Jukka Helin (p. 040 646 1906).
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös LSSAVI/17760/2021 25.11.2021 (Vaasan sairaanhoitopiirin alue)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös LSSAVI/16930/2021 12.11.2021 (EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin alue)
OKM:n ja THL:n suositus koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä 1.10.2021
STM:n ohje koronapassin käyttöönotosta 24.11.2021
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