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Pääsiäisen jumalanpalveluselämä 
   
Kirkkohallitus valmistelee parhaillaan yhteystyössä tuomiokapitulien kanssa pääsiäisen ajan 
jumalanpalveluselämään liittyviä suosituksia ja materiaalia. Ne lähetetään seurakunnille ensi 
tilassa.  
   
Piispat ovat keskustelleet ehtoollisen vietosta pääsiäisen pyhinä. Näiden keskustelujen ja 
viranomaisten kanssa käymieni keskustelujen pohjalta Espoon hiippakunnassa linjataan 
seuraavasti:   
 

Seurakunnassa voidaan viettää kiirastorstaina ja/tai pääsiäisyönä messua (tai pääsiäispäivänä, 
mikäli seurakunnassa ei vietetä pääsiäisyön messua) pienimuotoisesti. Päätöksen messun 
viettämisestä tekee kirkkoherra. Messun vietossa on otettava huomioon seuraavat 
näkökohdat:   

o Paikalla on vain yksi pappi. Hänen tehtävänään on toimittaa ehtoollisen 
sakramentti.   
o Muut läsnäolijat edustavat seurakunnan muita työntekijäryhmiä ja 
seurakuntalaisia mahdollisimman tasapainoisesti. Jokaisella läsnäolijalla on jokin 
palvelutehtävä messussa.   
o Messun johdantosanoissa ja rukousteksteissä tulee aivan erityisesti huomioida se 
seurakunta, joka ei voi osallistua sakramentin jakamiseen, mutta kaipaa sitä. 
o Paikalla olevien määrässä noudatetaan tiukasti voimassa olevaa viranomaisten 
ohjeistusta. Tätä ohjetta annettaessa tämä on korkeintaan 10 henkilöä.    
o Messun järjestelyissä otetaan erityisen huolellisesti huomioon turvavälit ja 
hygienianäkökohdat   
o Messu striimataan paikallisten resurssien mukaan, eikä sitä tallenneta ennakolta.  

o Mahdollisia messun toteutustapoja eivät ole  
o pelkkien pappien toimittama ehtoollinen, jossa muuta seurakuntaa ei ole 

läsnä  
o ”kotiehtoollinen”, jossa papin ajatellaan virtuaalisesti konsekroivan leivän 

ja viinin 
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Tämä ohjeistus koskee jumalanpalveluksia, jotka järjestetään poikkeusolojen vallitessa 
kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään 2020.  Ne perustuvat tilanteeseen illalla 
26.3.2020.  Mikäli viranomaisohjeistukset muuttuvat, ohjeita tarkennetaan tai muutetaan 
tarpeen mukaan. Seurakunnissa on siis hyvä varautua mahdollisiin muutoksiin lyhyelläkin 
aikavälillä.  
 
Lisätietoja asiantuntija Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@evl.fi, 050 3427007. 
 
  

Hallinnon järjestäminen seurakunnissa  

 
Kirkkohallituksen täysistunto päätti ti 24.3., että kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan 
välttämättömissä ja kiireellisissä asioissa siirtää kirkkoneuvostolle mikäli kirkkovaltuustoa ei 
saada päätösvaltaisena koolle. Näin ollen kirkkovaltuuston kokoukset voidaan perua 
poikkeustilanteen vuoksi. Seurakuntaneuvostot voivat jatkossa järjestää kokouksensa 
etäkokouksina. Tämä vaatii kuitenkin sen, että jokaisella jäsenellä on yhdenveroiset tekniset 
mahdollisuudet osallistua kokoukseen. Tarkemmat tiedot löytyvät Kirkkohallituksen 
yleiskirjeestä 12/2020.  
 
Lisätietoja lakimiesasessori Sari Anetjärvi, sari.anetjärvi@evl.fi, 0405888317. 
 
 

Hautaustoimi  

 
Kirkkohallitus on lähettänyt 25.3.2020 seurakunnille ohjeistuksen hautaustoimen 
varautumisesta korona -tilanteessa. Koska se on ilmeisesti lähetetty vain seurakuntien yleisiin 
sähköpostiosoitteisiin, se on liitetty kokonaisuudessaan tämän ohjeistuksen liitteeksi. 
 
 

Työnkuvien muutos ja lomautukset  

 
Joissakin seurakunnissa taloudelliset haasteet yhdistettynä muuttuneeseen työtilanteeseen 
lisäävät paineita lomautuksiin ja YT-neuvotteluiden käynnistämiseen. Nämä asiat kuuluvat 
seurakunnan päätäntävaltaan, mutta haluan siitä huolimatta kiinnittää huomionne muutamiin 
näkökohtiin:  
 
Seurakunnat eivät ole yksityisiä toimijoita, vaan ne nähdään osana julkista sektoria. Korona-
kriisin mahdolliset taloudelliset seuraukset tuntuvat seurakuntatalouksissa pääasiassa viiveellä. 
Siksi lomautusten käynnistämisen perusteleminen poikkeustilanteen tuomilla taloudellisilla 
rajoitteilla ei ole tällä hetkellä suotavaa eikä tämän suuntainen viestintä toivottavaa. 
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Seurakuntatyönantajan vastuu työntekijöistä on erityisen merkittävä näinä yhteiskuntaa 
monella tapaa ravistelevina aikoina.  
 
Monen perinteiset työtehtävät ovat vähentyneet radikaalisti. Samaan aikaan seurakuntiin 
kohdistuu uudenlaisia odotuksia ja paineita sekä aineellisen että hengellisen tuen lisäämiseksi 
ja uusien tuki- ja työmuotojen kehittämiseksi. Olemme vasta kriisin alkumetreillä. Siksi on 
liian aikaista arvioida minkälaisia uusia tarpeita ja työtehtäviä sen pitkittyessä ilmaantuu. Sen 
vuoksi kehotan joustavuuteen ja malttiin.  
 
Koronaviruksen aiheuttavat taloudelliset vaikutukset tuntuvat kuitenkin jo nyt monilla 
yhteiskunnan aloilla, aivan erityisesti palvelualoilla ja pienten yritysten toiminnassa. 
Työttömyyskassat ovat jo varoittaneet, että niille tulee suuria vaikeuksia vastata nopeasti 
kasvavaan työttömien määrään. Siksi seurakuntien tulisi kantaa yhteiskuntavastuunsa 
pyrkimällä mahdollisuuksien mukaan olemaan kasvattamatta työttömyyskassoihin 
kohdistuvaa painetta. Jos kassojen kapasiteetti ei riitä, tulemme näkemään tämän hyvinkin 
pian esimerkiksi lisääntyneenä tarpeena diakoniatyössä.  
 
Lisätietoja lakimiesasessori Sari Anetjärvi, sari.anetjärvi@evl.fi, 0405888317. 
 
 

Työssäjaksaminen  

 
Tässä nopeasti kehittyneessä ja uudenlaisia paineita luovassa tilanteessa seurakunnan 
työntekijöiden jaksaminen joutuu tavallista suuremmalle koetukselle. Siksi on erityisen 
tärkeää huolehtia siitä, että työntekijöille tarjotaan nyt erityisesti lyhytkestoista työnohjausta.   
 
Lisätietoja antaa asiantuntija Sirpa Tirri, sirpa.tirri@evl.fi,  050 4314049. 
 
 

Kiitos! 
 
Lopuksi erityinen kiitos viime sunnuntain jumalanpalvelusten striimaamisesta ja 
toimittamisesta verkkoon. Olen käynyt vierailemassa nyt noin puolessa hiippakunnan alueella 
järjestetyistä Marianpäivän jumalanpalveluksista ja jatkan vielä kierrosta. Jokainen 
jumalanpalvelus on ollut hieno, sydämellä ja innollakin toteutettu. Hiippakuntamme 
moninaisuus on ihanalla tavalla tullut niistä näkyviin. Lämmin kiitos siitä, että venyitte 
melkoiseen digiloikkaan hyvin lyhyellä varoitusajalla. Välitättehän kiitoksen edelleen niille, 
jotka vastasivat jumalanpalvelusten toteutuksesta. Sama pätee muihinkin seurakunna 
vastuunkantajiin, jotka ovat ottaneet nopeasti käyttöön aivan uudenlaisia työtapoja ja -
välineitä.  
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Kiitokset kaikille teille jaksamisesta ja johtamisesta yhteisten haasteiden keskellä. Kirkkoa ja 
sen näkyvää läsnäoloa tarvitaan juuri nyt aivan erityisellä tavalla.  
 
Siunattua syvenevää paastonaikaa, voimia ja viisautta! 
 
 
 
Espoossa 26.3.2020 

 

 

 

Kaisamari Hintikka 
Espoon hiippakunnan piispa 

 


