
 
 
 
 
Koronavirusepidemian edellyttämiä toimenpiteitä. Tämä tiedote korvaa 31.3.2020 julkaistun 
tiedotteen. 
 
TIEDOTE SUOMEN VAPAASEURAKUNNILLE 6.5.2020 klo 10 
 
Suomen valtioneuvosto ilmoitti maanantaina 4.5.2020 koronavirusepidemian aiheuttamien 
toimenpiteiden seuraavasta vaiheesta. 
Peruskoulut ja varhaiskasvatus aloittavat lähiopetuksen 14.5. Joitakin palveluita (kuten 
kirjastojen lainauspalvelut) avataan välittömästi. Kokoontumisrajoitukset toteutetaan siten, 
että nykyistä kymmenen henkilön kokoontumisrajoitusta noudatetaan 31.5. saakka, mutta 1.6. 
jälkeen kokoontuvien ryhmien koko voi olla enintään 50 henkilöä. Harrastus- ja 
liikuntatoimintaa voi harjoittaa mainittuja henkilömääriä noudattaen. Suuret, yli 500 henkilön 
yleisötapahtumat ovat kiellettyjä heinäkuun loppuun saakka. Ravintoloiden ja kahviloiden 
avaaminen tapahtuu vaiheittain kesäkuun alusta lähtien.  
Valtioneuvosto painottaa edelleen, että epidemiatilanne on vakava, ja korostaa, että ihmisten 
väliset turvaetäisyydet ovat tärkeitä, lähikontakteja kuuluu karsia ja käsihygieniasta kuuluu 
huolehtia tarkasti. Edelleen suositellaan, että yli 70-vuotiaat välttävät lähikontakteja ja 
pysyttelevät kodeissaan. 
 
Suomen Vapaakirkossa ja sen seurakunnissa sekä ViaDia-paikallisyhdistyksissä noudatetaan 
valtioneuvoston antamia linjauksia.  
 
Seurakunnissa ja ViaDia-paikallisyhdistyksissä tulee jatkossakin tarkasti seurata Suomen 
hallituksen ja terveysviranomaisten (THL, AVI) antamia ohjeita ja määräyksiä.  
 
Seurakunnat tekevät toiminnastaan oman harkintansa mukaiset päätökset annettujen 
säädösten ja suositusten mukaisesti. Suomen valtioneuvosto antaa lisää tietoa mahdollisista 
lisämuutoksista päätöksiin ja suosituksiin. Vanhimmistojen tulee seurata tiedotuksia tarkasti. 
 
Raamatussa toistuu usein Jumalan kehotus: ”Älkää pelätkö!” Jeesus lupasi olla omiensa kanssa 
”joka hetki maailmanajan loppuun saakka”. Koronakevät 2020 ei ole poikkeus vaan lupaukset ovat 
voimassa. Me saamme ja voimme luottaa taivaalliseen Isäämme. Meidän ei tarvitse antautua 
pelon tai uhan valtaan. Rukoillen annamme itsemme, läheisemme, seurakuntamme ja koko 
kansamme Kaikkivaltiaan käsiin ja pyydämme hänen apuaan. Isän Jumalan rakkaus, 
Vapahtajamme Jeesuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus on kanssamme. Jatkamme siis 
matkaamme uskossa! 
 
1. Kaikista julkisista kokoontumisista, jotka kokoavat enemmän kuin kymmenen henkilöä, tulee 

luopua toukokuun loppuun asti. Seurakuntien osalta tämä tarkoittaa tällaisen toiminnan 
taukoa 31.5. saakka. Seurakuntia kehotetaan toimimaan virtuaalisesti digitaalisessa 
ympäristössä niin paljon kuin mahdollista. 
 



2. Kesäkuun alusta seurakunnat ja paikalliset ViaDia-yhdistykset voivat oman harkintansa mukaan 
aloittaa toiminnan, joka kokoaa paikalle samaan aikaan enintään 50 henkilöä. Silloinkin tulee 
valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti huolehtia riittävistä turvaväleistä ja huolellisesta 
käsihygieniasta. Tällaista toimintaa suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että 
kokoontumistilojen turvaetäisyydet ovat ohjeiden mukaiset. Lasten ja nuorten toiminnassa 
aikuisten ja ohjaajien tulee huolehtia osallistujien ohjaamisesta siten, että turvallisuus 
toteutuu. 
 

3. Leiri- ja muuta kesätoimintaa voidaan toteuttaa kesäkuun alusta lähtien, jos osallistujia on 
korkeintaan 50 ja tapahtuman olosuhteet ovat turvaetäisyyksien ja riittävän hygienian 
mukaiset. Jos järjestetään yöpymistä edellyttäviä leirejä ja tapahtumia, yöpymis-, peseytymis- 
ja ruokailuolosuhteiden kuuluu olla sellaisia, joissa suositusten mukainen turvallinen toiminta 
on mahdollista. Leirien turvallisuussuunnitelmien tulee sisältää toimintaohjeet niitä tilanteita 
varten, jolloin leirillä havaitaan koronavirukseen viittaavia oireita. Seurannasta vastuussa 
olevan henkilön tulee välittömästi keskeyttää leiri ja olla yhteydessä oman paikkakuntansa 
terveyskeskukseen. 
 

4. Seurakuntia kehotetaan edelleen ottamaan huomioon iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat jäsenet 
pitämällä heihin yhteyttä tavoilla, jotka eivät edellytä lähikontaktia. Jos alle 50 henkilöä 
kokoavia tilaisuuksia järjestetään, ne pyritään välittämään verkon kautta koteihin riskiryhmiin 
kuuluvia varten. Tilaisuudet ja/tai puheet on hyvä jatkossakin jakaa digitaalisissa välineissä niin 
seurakuntalaisia kuin vierailijoitakin ajatellen. 
 
Autetaan ja palvellaan edelleen iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia heidän mahdollisissa 
päivittäisissä tarpeissaan. Kauppa- ja apteekkiapu saattavat olla tarpeen, vaikka rajoituksia 
onkin vähennetty. 
 
Seurakuntien vuosikokouksia voidaan siirtää jopa syyskuulle saakka. Jos seurakunnan 
varsinaisten jäsenten määrä ja odotettavissa oleva osanotto jää alle säädetyn 50 henkilön, voi 
vuosikokouksen järjestää myös milloin tahansa 1.6. jälkeen. Näissäkin kokouksissa tulee 
huolehtia turvaetäisyydestä ja huolellisesta käsihygieniasta.  
Tämä koskee myös seurakunnan yhteydessä toimivia yhdistyksiä (ViaDia, nuortenpiiri, 
lippukunta). 
 
Vapaakirkon hallitus on päättänyt siirtää 26.6. suunnitellun Vapaakirkon vuosikokouksen 
myöhemmäksi. Ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. 
 

5. Ruoka-aputyö voi jatkua 31.5. saakka ainoastaan siten, että jaettavat tuotteet ovat valmiiksi 
pakattuja ja ne viedään asiakkaan kotiovelle tai luovutetaan yhdelle asiakkaalle kerrallaan 
ilman lähikontaktia. Julkisia kokoontumisia tai jonoja ei saa muodostua.  
1.6. jälkeen diakoniatyön yhteisiä ruokailuhetkiä tai muita kokoontumisia voidaan järjestää, 
kun noudatetaan ohjeita säädetystä ryhmäkoosta, turvaetäisyyksistä ja huolellisesta käsi- ja 
elintarvikehygieniasta. 

 
6. Vapaakirkon lähetystyöntekijät seuraavat kohdemaansa viranomaisten ja 

yhteistyöjärjestöjensä ohjeistuksia. 
 



7. Poikkeusoloissa seurakuntien talous on haasteellisessa tilanteessa. Kaikkea toimintaa ei 
vieläkään voida järjestää ja rahalahjojen kerääminen kolehdeilla on rajoitettua. Jos kesäkuussa 
päätetään järjestää toimintaa sallittujen osallistujamäärien mukaisesti käteisen keräämisen 
tapoihin on syytä kiinnittää huomiota (mahdollisimman vähän kosketusta kolikoihin ja 
seteleihin). Seurakuntalaisten ja työmme ystävien toivotaan käyttävän erilaisia sähköisiä 
antamisen tapoja (pankkisiirrot seurakunnan tilille, netti- ja mobiilipankkiyhteydet, MobilePay, 
Pivo jne.). Seurakuntien toiminta, kiinteistöt, työntekijät, lähetystyöntekijät ja yhteiset 
hankkeemme ovat edelleen taloudellisen tukemme varassa! Mietitään itse kukin rukoillen, 
mitä annamme Jumalan seurakunnalle ja huolehditaan siitä, että lahjamme menee perille. 
 

8. Vapaakirkon rukoushaaste on edelleen voimassa. Kutsumme jokaista rukoilemaan 
epidemiatilanteen aikana päivittäin klo 12, jos se suinkin on mahdollista. Rukousaiheita 
julkaisemme Viikkolehden verkkosivuilla (www.svl.fi). ”Vanhurskaan rukous on voimallinen ja 
saa paljon aikaan!” (Jaakob 5:16) Meidän vanhurskautemme on saatu Kristukselta, joten 
voimme rohkeasti ja luottavaisesti anoa, pyytää, rukoilla — ja kiittää! 

 
 


