Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan
seurakunnille 7.1.2022
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 7.1.2022 päätöksen, jolla jatketaan Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntien alueella voimassa olevia rajoituksia. Kaikki sisätiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 31.1.2022 saakka. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista
vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien
sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Määräykset ovat
voimassa 31.1.2022 asti.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätöksen johdosta seuraavat ohjeet
hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa ajalla 28.12.2021–31.1.2022.
Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet
edellyttävät.
Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö
Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien
järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen
uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa
tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi
hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailut.
Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. Koronapassia ei voi
ottaa käyttöön aluehallintoviraston ajalle 28.12.2021–31.1.2022 määräämien rajoitusten vaihtoehtona.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon ja
hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa uskonnollisille yhdyskunnille
turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon
osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa
turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten
seurakuntien lakisääteinen tehtävä (Kirkkolain 25:15 a §).
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa.
Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on
erityinen tehtävä luoda ihmisille toivoa ja yhteyttä sekä estää yksinäisyyttä.
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Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi ottaa enintään 1/5 tilaan
hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yksittäisessä tilaisuudessa voi kuitenkin olla läsnä enintään
30 henkeä tilan koosta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 100 hengen kirkkotilassa voi olla
läsnä 20 henkilöä, 150 hengen ja sitä suuremmassa kirkkotilassa kuitenkin enintään 30 henkilöä.
Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaan siunaamisen, osalta osallistujamäärän suhteen pitää käyttää
pastoraalista harkintaa.
Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien sijoittumisesta
tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Osallistujille
suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta riippumatta.
Ulkotiloissa järjestettävissä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa seurakuntien tulee
huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus lähikontaktien aiheuttaman tartunnan
riskin ehkäisemiseksi.
Yhteislaulua jumalanpalveluksissa vähennetään voimakkaasti ja liikkuminen kirkkotilassa (esimerkiksi
ehtoolliselle) ohjeistetaan niin, ettei lähikontaktia synny. Kuorolaulu jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa
toimituksissa keskeytetään.
Jumalanpalvelusten välittämistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan
vahvasti.
Seurakunnan kokoava toiminta ja leirit
Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta (mm. konsertit,
yhteislaulutilaisuudet) ja pienryhmätoiminta sisätiloissa keskeytetään ajalla 28.12.2021–31.1.2022.
Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaisesti seurakunnissa voidaan jatkaa vuonna 2003
syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee noudattaa
tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia.
Tiukentuneiden kokoontumisrajoitustenkin aikana viranomaiset ovat halunneet välttää lapsiin ja nuoriin
kohdistuvia rajoituksia. Rippikoulut ja lasten ja nuorten leirit voidaan järjestää suunnitellusti. Mikäli
seurakunnassa järjestetään leirejä, niiden järjestelyissä tulee noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia ja
välttää korkean riskin toimintaa (mm. yhteislaulu).
Paikallisen päätöksen nuorten ja lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.
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Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja
ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa
kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.
Seurakuntien tulee kaikessa toiminnassa huomioida tartuntatautilain 58 § d-kohdan mukainen vaatimus
lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin ehkäisemiseksi.
Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin
ehkäisemiseksi
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen perusteella
seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden
sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin
aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen
oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä
henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä
esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.
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.

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle
Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista,
suositellaan etätyötä.
Työpaikalla suositellaan kasvomaskin käyttämistä kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi
mahdollista. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä
arvioida huolellisesti.
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Ihmisten tukeminen
Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan
pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta, pieniä ehtoollishetkiä ja keskusteluapua varten.
Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia.
Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee
kiinnittää tähän erityistä huomiota.
Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista:
Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien
virusmuunnosten leviämistä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin.
Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin.
Peset kädet, yskit hihaan.
Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä.
Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita.
Otat sinulle suositellut rokoteannokset.

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, lakimiesasessori Aappo Laitinen, aappo.laitinen@evl.fi, p.
050 348 4183, rippikouluasioissa asiantuntija Mika Nurmi, mika.nurmi@evl.fi, p. 050 351 0171.
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