Täydennys koronavirusepidemiaan liittyvään 6.5.2020 julkaistuun
tiedotteeseen
21.05.2020
Valtioneuvoston antamiin kokoontumisrajoituksiin on tullut tarkennuksia, jotka vaikuttavat
myös vapaaseurakuntien toiminnan mahdollisuuksiin kesäkuun alusta lähtien.
Suomen aluehallintovirastot linjasivat tiistaina 11.5.2020 tiedotteessaan, että kesäkuussa
voidaan järjestää myös 50–500 hengen yleisötilaisuuksia, mikäli tapahtuma noudattaa
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta ja
tapahtuma järjestetään erityisjärjestelyin. Aluehallintovirasto tekee päätökset kuukaudeksi
kerrallaan. Ohjeita noudatetaan kesäkuun ajan. Heinäkuun tilanne arvioidaan myöhemmin.
Järjestäjän tulee ottaa huomioon seuraavat erityisjärjestelyt:
• Tärkeintä on etäisyyksien pitäminen. Ihmisten väliin tulee tapahtumissa jäädä tilaa 1–2
metriä.
• Hygieniasta tulee pitää erityisen hyvää huolta. Käsidesin tulee olla helposti saatavilla ja
hygieniasta pitää huolehtia erityisesti ruokailun yhteydessä.
• Kosketuspintoja on siivottava päivittäin. Jos kävijöitä on paljon, suositus on jopa 2–4 tunnin
välein.
• Viranomaisten suositus riskiryhmiin kuuluville on, ettei tapahtumiin kannata osallistua.
Päätöksen jokainen tekee itse.
• Jos on sairauteen viittaavia oireita, tapahtumiin ei pidä osallistua.
• Järjestäjällä tulisi olla osallistujien yhteystiedot siltä varalta, että tapahtumassa tai
välittömästi sen jälkeen ilmenee koronavirustartuntoja.
• Päävastuu tapahtumasta on järjestäjällä, vaikka myös kansalaiset kantavat vastuuta
omasta toiminnastaan.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen ohjeistus 19.5.2020 on sovellettavissa myös
muiden kirkkojen toimintaan. Luterilaisen kirkon arkkipiispa tiedotti, että ”ohjeistuksesta on
keskusteltu etukäteen Opetus- ja kulttuuriministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä
Oikeusministeriön kanssa. Lisäksi asiassa on kuultu muutamaa aluehallintovirastoa.”
Kyseisessä ohjeistuksessa sanotaan:
• ”Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä
noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä

•

suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on
500 henkeä.”
”Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi
1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan
viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan
aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.”

Erityisjärjestelyt velvoittavat yli 50 hengen ja alle 500 hengen yleisötilaisuuksia, mutta niitä on
suositeltavaa noudattaa myös alle 50 hengen tilaisuuksissa. Yksityistilaisuuksien (hääjuhlat,
hautajaisten muistojuhlat yms.) osallistujamäärän pitää olla alle 50 henkilöä.
Ehtoollisen viettämisestä kirkkokunnanjohtaja lähettää suosituksia seurakunnan vanhimmistoille
25.5. alkavalla viikolla.
Vapaaseurakuntien vanhimmistot tekevät päätökset seurakuntansa toiminnasta. Kannattaa
palauttaa mieleen 6.5.2020 julkaistun tiedotteen sisältö täydennettynä tämän tiedotteen sisällöllä.
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