24.1.2022
Korona-ajan ohje Lapuan hiippakunnan seurakunnille
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on viikoilla 2 ja 3 antanut Lapuan hiippakunnan aluetta koskevia määräyksiä. Näillä päätöksillä kielletään tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella sisätiloissa järjestettävät yli 10 hengen ja Keski-Suomen alueella yli 20 hengen yleisötilaisuudet. Etelä-Pohjanmaalla ja KeskiSuomessa myös ulkotiloissa yli 20 hengen kokoontumiset on kielletty. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella yleisötilaisuudet on kokonaan kielletty.
Etelä-Pohjanmaata koskeva määräys on voimassa 17.1.2022 – 7.2.2022;
Vaasan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva määräys 3.1.2022 – 31.1.2022;
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aluetta koskeva määräys 23.1. – 20.2.2022;
Pirkanmaata koskeva määräys 22.1.2022 – 4.2.2022.

***
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antaa aluehallintoviraston määräysten johdosta seuraavat
ohjeet Lapuan hiippakunnan kaikille seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa
samalla ajalla kuin kutakin aluetta koskevat aluehallintoviraston määräykset. Ohjeen antaminen
on arvioitu välttämättömäksi kokonaisturvallisuuden ja ihmisten terveyden edistämiseksi.
Vallitsevassa epidemiatilanteessa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määrittelemää enimmäisosallistujamäärää (10/20 hlö) kaikessa yli 18-vuotiaille suunnatussa toiminnassa.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
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 10/20 henkeen.
Seurakunnan tulee selkeästi ohjata osallistujien sijoittumista tilaan siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Jumalanpalvelukset on mahdollista pitää messuina tai sanajumalanpalveluksina. Yhteislaulun vähentämistä tulee harkita. Kaikille tilaisuuksiin
osallistuville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.
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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.
Kirkkojen aukiolo yksityistä hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten on mahdollista ja suositeltavaa.

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.
Sekä jumalanpalveluksissa että kirkollisissa toimituksissa voidaan nostaa osallistujamäärää jonkin verran pastoraalisen harkinnan perusteella. Erityisesti hautajaisten osalta
tuomiokapituli kehottaa pastoraalisen harkinnan käyttöön, mikäli se on mahdollista tila ja muut
terveysturvallisuusseikat huomioon ottaen. Tuomiokapituli antaa tarvittaessa soveltamisohjeita.

Lasten ja nuorten toiminta, rippikoulut
Rajoitukset eivät koske vuonna 2004 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua
toimintaa, esimerkiksi kerhoja, nuorteniltoja tai isoskoulutusta. Toiminnan järjestäminen edellyttää yleisistä hygieniavaatimuksista (kts. alla) huolehtimista.
Talvilomalle suunnitellut rippikoulut voidaan toteuttaa leirimuotoisina, mikäli paikallinen tautitilanne ei sitä estä. Asiasta kannattaa tarvittaessa konsultoida paikallisia terveysviranomaisia.
Edelleen suositellaan ns. leirikuplan muodostamista eli leirin toimimista suljettuna ryhmänä ilman ulkopuolisia kontakteja. Koronakotitestien käyttöä ennen leirille lähtemistä suositellaan.

Seurakunnan hallinnon kokoukset ja työtehtävät
Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Työntekijöiden keskinäiset
kokoukset on syytä järjestää etäyhteyksin yhtäaikaisten sairastumisten välttämiseksi. Etätyötä
suositellaan niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.
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Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset
Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:
•
•
•
•

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän
etäälle toisistaan.

Tiloihin liittyvät määräykset
Lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilain 58 d §:n nojalla
määräyksiä asiakas- ja yleisötilojen käytöstä. Tilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa
voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit.
Määräysten mukaan toimijan tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen suunnitelma siitä, millä
toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä.
Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Lisätietoa
suunnitelman laadinnasta löytyy seurakunnille 5.1.2022 annetusta ohjeesta. Kyseinen määräys
koskee myös seurakuntia ja on tällä hetkellä voimassa koko hiippakunnan alueella.

***
Seurakuntia kehotetaan seuraamaan kuntien viranomaisten antamia määräyksiä, jotka voivat
olla alueellisia määräyksiä tiukempia. 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).
Päätös+EPSHP+14.1.2022,+LSSAVI_485_2022.pdf
Päätös+Vaasan+sairaanhoitopiiri+31.12.2021.pdf (avi.fi)
FINAL+TTL+58+ja+d+§+KSSHP+21-1-2022.pdf (avi.fi)
FINAL+TTL+58+g+58+§+PSHP+20-1-2022.pdf (avi.fi)
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