
 
 
 
 
Toimenpiteitä koronavirusepidemiassa: 
 
TIEDOTE SUOMEN VAPAASEURAKUNNILLE 13.3.2020 klo 13.30 
 
Nopeasti levinneen koronaviruspandemian takia Suomen Vapaakirkko kehottaa 
seurakuntia seuraamaan aktiivisesti tilanteen kehittymistä sekä Suomen 
hallituksen ja viranomaisten (THL, AVI) antamia ohjeita ja määräyksiä. 
 
Jokaisen seurakunnan ja ViaDia-paikallisyhdistyksen tulee itse tehdä riskiarvio 
kaikista seurakunnan ja ViaDian järjestämistä tilaisuuksista.  
 
Lisäksi Vapaakirkko kehottaa seurakuntia kiinnittämään toiminnassaan huomiota 
seuraaviin asioihin: 
  
• Kokouksia ja yleisötilaisuuksia järjestetään vain viranomaisten 
suosittelemissa/määräämissä rajoissa. Tämänhetkisen ohjeen mukaan tulee 
pidättäytyä yli 500 ihmisen kokoontumisista toukokuun loppuun saakka. Myös 
pienempien kokoontumisten tarpeellisuutta on syytä erikseen harkita taudin 
tartuntariski huomioon ottaen.  
 
• Seurakuntalaisia pyydetään huolehtimaan tarkoin käsihygieniasta. On tärkeää 
pestä kädet erityisen huolellisesti vedellä ja saippualla kotona ennen 
jumalanpalvelukseen tai muuhun tilaisuuteen lähtöä sekä uudestaan tilaisuuksiin 
saavuttaessa, varsinkin julkista liikennettä käytettäessä. Seurakuntien tulee 
huolehtia siitä, että käsidesiä on saatavilla kokoustilaan tulijoille. 
 
• Seurakunnan tilaisuuksissa ei kätellä ihmisiä epidemiakauden aikana. Myös 
esirukoustilanteessa vältetään lähikontaktia. 
 
• Sairaana tai sairastumisepäilyn aikana (kuume, yskä, nuha, hengenahdistus 
yms.) ei pidä tulla paikalle, vaan on jäätävä kotiin. Näin otamme huomioon 
toiset, erityisesti iäkkäät ja ne, joilla on ennestään sairauksia. 
 
• Rahalahjan keräämisessä ja käteisen rahan käsittelyssä on otettava huomioon 
viruksen tartuntavaara. Kädestä käteen siirtyvien kolehtihaavien sijasta 
suositellaan kokoustilojen oville sijoitettavia keräysastioita, joihin 
rahalahjansa voi pudottaa. Jotta seurakuntien talous ei joutuisi ongelmiin, 
seurakuntalaisille suositellaan käteisen rahan sijaan muita lahjoittamisen 
tapoja, kuten verkkopankin ja mobiililaitteen käyttöä. 
 
• Vapaakirkko suosittelee, että koronaviruksen leviämisen akuutissa 
epidemiavaiheessa seurakunnat pidättyvät ehtoollistilaisuuksien järjestämisestä. 
Jos ehtoollista vietetään, niissä tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
hygieniaan, jolloin jako voisi tapahtua kokoussalin edessä (esim. niin että 
ehtoollisen jakaja käyttää käsinettä ja hän antaa leivän ehtoollisvieraan 
kämmeneen ja pikarin hänen käteensä).  
 
• Vanhusten ja sairaiden luona vierailua tulee määräaikaisesti välttää. ViaDia-
toiminta ja muu diakoniatyö on pyrittävä turvaamaan teknologiaa hyödyntäen ja 
sillä tavalla, ettei tarvita suoraa fyysistä kontaktia. 
 
• Ruoka-aputilaisuuksissa mahdollistetaan käsihygieniasta huolehtiminen ennen 
ruokailuihin osallistumista. Ruokajakelussa käytetään valmiiksi pakattuja 
tuotteita ja vältetään lähikontakteja. 
 



• Muualta tulevien puhujien, muusikoiden ja musiikkiryhmien vierailuja 
seurakuntaan rajoitetaan. Vierailuja toteutetaan vain harkitusti ja painavasta 
syystä.   
 
• Seurakunnan pastoreiden ja muiden vastuuhenkilöiden matkojen sekä 
työntekijätapahtumien järjestämisen / siirtämisen tarpeellisuutta harkitaan 
erikseen epidemiatilanne huomioon ottaen. Valtakunnallisten kokousten ja 
palaverien toteuttaminen sähköisten välineiden avulla on hyvä vaihtoehto.  
 
• Tilojen siivoukseen sekä varsinkin wc- ja keittiötilojen, ovenkahvojen sekä 
muiden kosketettavien pintojen puhdistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
(Ohjeita siistijöille: https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19) 
 
• Jos seurakuntalaisten keskuudessa tulee ilmi koronavirustartunta, henkilö 
ohjataan terveydenhoidon piiriin. Häntä (ja mahdollisesti hänen kanssaan 
tekemisissä olleita) pyydetään toimimaan terveydenhoitohenkilöstön ja 
viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. 
 
• Suomen Partiolaisten ohjeistuksen mukaisesti partiotoiminta, myös 
ryhmätoiminta lippukunnissa, on tauolla 15.4. asti. Tämä koskee myös Verso-
partiota. Versojen Hiljaiset päivät -tapahtuma ja ROK-koulutustapahtuma on 
peruttu huhtikuulta. (www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-
tauolle-koronaviruksen-takia/) 
 
• Seurakuntia kehotetaan paikallisesti tehdyn riskiarvion perusteella 
harkitsemaan myös lapsi- ja nuorisotyön toimintojen laittamista tauolle maalis-
huhtikuun ajaksi. 
 
• Vähentämällä sosiaalisten kontaktien määrää haluamme tukea yhteiskuntaa ja 
terveydenhuoltojärjestelmää. Muuan muassa The Legacy Project keskeyttää kaikki 
seurakuntavierailut toistaiseksi 12.3.2020 alkaen. 
 
• Samoin Suomen Vapaakirkon ja sen eri toimijoiden järjestämät tapahtumat 
perutaan huhtikuun alkuun saakka. Tilannetiedotusta annetaan ajantasaisesti 
tarpeen mukaan.   
 
• Rukoillaan taudin pikaista talttumista, Suomen viranomaisten, päättäjien ja 
terveydenhuoltohenkilökunnan puolesta! 
 

 


