
 
 
Koronarajoituksiin liittyvä tiedote 1.9.2021 
 
 
Covid-19-taudin ilmaantuvuusluvut nousivat jälleen kesällä, vaikka nyt syyskuun alussa 
tilanne onkin tasaantunut. Alueellisia eroja on edelleen eri puolilla maatamme. 
Aluehallintovirastot, alueelliset koronanyrkit ja THL ovat asettaneet alueilleen rajoituksia 
ja antaneet suosituksia oman tilanteensa valossa.  
 
Seuraavassa Vapaakirkon johtoryhmän viimeisin ohjeistus asiaan liittyen. 
 

1. Seurakuntien ja paikallisten ViaDia-yhdistysten tulee seurata oman alueensa 
rajoituksia ja suosituksia. Vanhimmistojen tulee pysyä ajan tasalla ja tehdä 
päätöksiä toiminnasta tilanteen mukaan.  

 
2. Vaikka yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia ei suoraan sovelleta 

jumalanpalvelustoimintaan, suosittelemme noudattamaan viranomaisten ohjeita. 
Useimmilla alueilla osallistujia voi olla mainittuja maksimimääriä enemmän, kun 
seurakunta huolehtii tosiasiallisesti terveysturvallisuuden vaatimuksista: 
• turvataan mahdollisuudet käsihygieniasta huolehtimiseen  
• huolehditaan turvavälien toteutumisesta ja henkilökohtaisesta suojautumisesta 
(esimerkiksi kasvomaskit), ja vältetään jonottamista 
• huolehditaan tilojen tehostetusta puhdistamisesta 
• laaditaan kirjalliset ohjeet turvallisuudesta ja asetetaan ne nähtäville 
kokoontumistiloissa ja digitaalisessa verkossa 

 
3. Suosittelemme jumalanpalvelus- ja muun kokoavan toiminnan toteuttamista 

edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Erityisesti lasten ja nuorten toiminta olisi 
tärkeää saada käyntiin nyt, kun toiminnan tauko on venynyt pitkäksi. Seurakunta 
on kokoontuva yhteisö, ja tehtävämme on mahdollisimman hyvin huolehtia 
uskonelämän syntymisestä ja säilymisestä. Otetaan huomioon myös ne jäsenet, 
jotka edelleen arkailevat tulla kokoontumistiloihin, ja ollaan yhteydessä heihin 
muilla tavoilla.  

 



4. Kiinnitetään erityistä huomiota tiedotukseen ja viestintään. On tärkeää, että 
seurakuntalaiset ja muut vieraat saavat riittävästi tietoa seurakunnan toiminnan 
toteutuksesta. Tiedottamista kannattaa tehdä kaikissa mahdollisissa kanavissa.  

 
 
Tuttu Raamatun opetus on jälleen osoittautunut osuvaksi: 
”Kaikella on määräaika. Jokaisella asialla on aikansa taivaan alla – – aika on purkaa ja 
aika rakentaa, aika on syleillä ja aika olla syleilemättä, aika on olla vaiti ja aika puhua…” 
(Saarnaaja 3:1-8, valikoiden) ”Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin, ja mitä vastedes on, 
sitäkin on ollut jo ennen. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyt ohi.” (Saarn.3:15) 
 
Jumalaan ja hänen aktiiviseen johdatukseensa uskoen voimme rohkeasti suunnata 
syyskauteen! Jeesus on kanssamme, Pyhän Hengen voima vaikuttaa, Isämme rakkaus 
kantaa.  
 
 
Suomen Vapaakirkon johtoryhmän puolesta, 
 
Hannu Vuorinen 
kirkkokunnanjohtaja 


