Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan
seurakunnille 27.11.2020
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun
koronakoordinaatioryhmä ovat 27.11.2020 ilmoittaneet uusista voimaan astuvista rajoituksista ja
suosituksista Uudenmaan alueella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yli 10 hengen
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirien alueilla maanantaista 30.11. alkaen – pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain
välttämättömät ja erityisin järjestelyin.
Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakuntien tuomiokapitulit antavat viranomaisten päätösten johdosta
seuraavat ohjeet Uudenmaan alueen seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset astuvat voimaan
30.11.2020 alkaen ja ovat voimassa 20.12.2020 asti.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.
Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin.
Jumalanpalvelukset toimitetaan pääosin ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa.
Kirkkotilaan voidaan ottaa samanaikaisesti korkeintaan 10 ihmistä sisältäen jumalanpalveluksen
toimittajat ja kirkon palveluskunnan. Jumalanpalvelukset välitetään seurakunnan omien sähköisten
viestintäkanavien kautta. Jumalanpalvelusta ei nauhoiteta etukäteen, vaan se lähetetään suoratoistona
seurakunnan pääjumalanpalveluksesta. Jumalanpalveluksessa voidaan viettää ehtoollista.
Kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä, seurakunnan työntekijät mukaan lukien.
Kirkolliset toimitukset on kuitenkin pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Hautaan
siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä
ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Asiasta päättää kirkkoherra. Kirkolliset toimitukset pyritään
järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.
Toimitusten turvallisuus
Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Tämä on toimituksiin osallistumisen
edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa 1–2
metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus.
Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti
kasvomaskin käyttöä.
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Etätyö ja maskisuositus työpaikalle
Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista,
suositellaan etätyötä.
Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin
käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa.
Seurakuntien kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)
Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta ja aikuisten pienryhmätoiminta
keskeytetään 20.12.2020 asti.
Lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva pienryhmätoiminta keskeytetään 20.12.2020
asti.
Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja
ohjeiden mukaisesti.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko
Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä
toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai
muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.
Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.
Seurakuntalaisten tukeminen
Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan
pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten. Tällöin on noudatettava
edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.
Seurakuntalaisten tukeminen on tärkeää myös rajoitustoimien aikana.
Hiippakunnat muistuttavat edelleen THL:n ”viidestä valtista”, jolla suojaamme itseämme ja läheisiämme
koronavirustartunnalta:
1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä.
5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
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Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja
tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta
seurakuntayhtymän ylin johto.
Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö, vs. lakimiesasessori Aappo Laitinen, aappo.laitinen@evl.fi,
p. 050 348 4183
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