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Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille
12.3.2021, päivitetty 9.4.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 31.3.2021 kieltänyt kaikki yli kuuden hengen
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien
alueilla.
Aluehallintovirasto on lisäksi velvoittanut järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai
osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirien kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on
tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
Määräys on voimassa ajalla 1.4.-30.4.2021.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet
hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 30.4.2021 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. Pyrkimyksenä on, että
kirkkotilaan otetaan samanaikaisesti korkeintaan kuusi ihmistä, pois lukien 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.
Kirkolliset toimitukset on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pienellä joukolla. Tavoitteena on, että läsnä on
vain kuusi henkilöä, pois lukien pappi, kanttori ja kirkon palveluskunta. Kirkollisissa toimituksissa voivat
pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan.
Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Tilojen käytön terveysturvallisuus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d § mukaisen päätöksen perusteella seurakuntien pitää tehdä
kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit sisätiloissa, joita käytetään yli 10
hengen samanaikaiseen oleskeluun. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa
tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun
ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai
aluehallintovirastolle.
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Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen
edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa yli kahden metrin
turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin
osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

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 sekä nuorten pienryhmätoiminta on
keskeytetty 30.4.2021 asti.
Aluehallintoviraston antaman päätöksen mukaisesti seurakunnissa voidaan jatkaa vuonna 2008 syntyneiden ja sitä
nuorempien lasten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä.
Ohjaajat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Ryhmän
kokoonpanon tulee olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen.
Paikallisen päätöksen lasten harrastustoiminnan jatkamisesta tekee seurakunnan kirkkoherra.
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 ja seurakuntayhtymien päätöksenteko
Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kokousjärjestelyissä on
kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen.
Kirkon viranomaisten toimielinten sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos tulee voimaan
15.3.2021. Laki mahdollistaa seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten, kuten kirkkovaltuuston,
kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston ja johtokunnan sekä seurakuntayhtymän vastaavien toimielinten,
kuten yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sähköiset kokoukset.
Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestelmän tai
videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaan järjestää myös
siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous). Sähköisen kokouksen
toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja
ääniyhteydessä. Viranomaisen velvollisuutena on varmistaa, että kokoustekniikka toimii.
Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin varsinaisessa kokouksessa.
Kirkkohallitus antaa tarkempia ohjeita sähköisten kokousten järjestämisestä.
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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 uuden virusmuunnoksen leviämistä.
1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2. Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä
5. Lataa Koronavilkku-sovellus.
6. Ota rokote, kun vuorosi tulee
Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja
tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän
ylin johto. Hiippakunnan valmiuspäällikkö Satu Huttunen (p. 040 551 5851, satu.huttunen(a)evl.fi) neuvoo
tarvittaessa.
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