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Helsingin hiippakunnan ohjeet seurakunnille
6.7.2021
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 6.7.2021 päätöksiä toimialueellaan.
Määräykset ovat voimassa 15.7.-10.8.2021.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet
hiippakunnan seurakunnille. Ohjeiden mukaiset rajoitukset ovat voimassa 10.8.2021 asti.
Seurakuntien ei ole syytä omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan ohjeet
edellyttävät. Seurakuntien tulee aktiivisesti viestiä jumalanpalveluselämän ja muun seurakunnan toiminnan
avautumisesta sekä kutsua seurakuntalaisia mukaan toimintaan.

Porvoon rovastikunnan seurakunnat:
Kaikki seurakuntien tilaisuuksien (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa
tapahtuvien tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset on kumottu.
Tilaisuuksissa ja seurakuntien tiloissa on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia.
Porvoon rovastikunnan seurakuntia ovat Agricolan suomalainen seurakunta, Askolan seurakunta, Myrskylän
seurakunta, Pornaisten seurakunta, Porvoon suomalainen seurakunta, Pukkilan seurakunta ja Sipoon suomalainen
seurakunta.

Helsingin seurakunnat ja Vantaan seurakunnat:
Kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa
tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa ilman henkilömäärärajoituksia.
Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää
turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle
kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä
kontaktia toisiinsa.
Yli 50 (viidenkymmenen) henkilön ulkotilaisuuksissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti
toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä,
tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
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Kaikki Helsingin hiippakunnan seurakunnat:
Tilojen käytön terveysturvallisuus
Seurakuntien tiloihin saa tulla vain täysin terveenä. Tämä on muun muassa kirkollisiin toimituksiin osallistumisen
edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee
tarjota mahdollisuus. Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti
kasvomaskin käyttöä.
Kaikissa 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 mahdollista, suositellaan etätyötä.
Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa on hyvä käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin käytölle
ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa.

Ihmisten tukeminen
Pitkään jatkuneet voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet 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. 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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