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Tunnuslukujen valossa tarkasteltuna koronaepidemia on valitettavasti jälleen huonontunut. 
Valtioneuvoston uusien kriteerien mukaisia leviämisvaiheen alueita on jo 12, eli suurin osa 
maatamme. Aluehallintovirastot ja alueiden sairaanhoitopiirit ovat antaneet suosituksiaan ja 
määräyksiään alueiden tilanteen mukaan. Seuraavassa Vapaakirkon johtoryhmän suosituksia 
vapaaseurakunnille ja ViaDia-paikallisyhdistyksille. 
 

1. Seurakunnat voivat toteuttaa jumalanpalvelus- ja kokoustoimintaa, kun huolellisesti 
noudatetaan terveysturvallisuuden edellyttämiä toimia. Alueille säädetyt 
yleisötilaisuuksien maksimimäärä- tai muut osanottajamääriin liittyvät rajoitukset eivät 
lakisääteisesti koske uskonnollisen yhdyskunnan uskonnonharjoitustoimintaa (esimerkiksi 
jumalanpalvelukset, hartaudet, rukoustilaisuudet), mutta rajoitusten asettaminen kertoo 
epidemiatilanteen heikentymisestä, ja siksi terveysturvallisuudesta tulee seurakunnissa 
jälleen huolehtia erityisen tarkasti. 
Sellainen seurakunnan toiminta, joka ei kuulu varsinaisen uskonnonharjoituksen piiriin, 
edellyttää viranomaisten rajoitusten noudattamista (esimerkiksi ruoka-aputoiminta, 
konserttitapahtumat jne.) 
 

2. Seurakuntien jumalanpalvelus- ja hengelliseen toimintaan osallistumista ei suositella 
rajoitettavan koronapassilla. Tilaisuudet ovat avoimia, ja halukkaat saavat osallistua niihin. 
Toki seurakunnan kuuluu tiedottaa siitä, että sairaana tai oirehtivana ei tule osallistua. 
Vapaakirkko kehottaa kaikkia yli 12-vuotiaita ottamaan rokotteet ja siten osallistumaan 
epidemian hillintään. 
 

3. Kehotamme seurakuntia mahdollisuuksiensa mukaan striimaamaan ja/tai nauhoittamaan 
tilaisuutensa niin, että niihin voi osallistua etäyhteyksin. Tämä erityisesti sellaisia henkilöitä 
varten, jotka ovat sairaana tai kuuluvat riskiryhmiin tai muista syistä eivät katso voivansa 
osallistua läsnä ollen. Myös rokottamattomat voivat käyttää mahdollisuutta 
etäosallistumiseen. 
 

4. Suosittelemme yhteislaulujen välttämistä nykyisessä epidemiatilanteessa. Esittävää 
musiikkia voidaan toteuttaa turvallisesti. Suosittelemme myös, että leviämisalueilla 
harkittaisiin tarkkaan, kannattaako tarjoilua järjestää nykyisissä olosuhteissa. Vähintäänkin 
kuuluu huolehtia hygieniasta ja välttää lähikontaktit jonoissa ja kokoontumistiloissa 



liikuttaessa. 
 

5. Ehtoollisenvietto tulee järjestää tavalla, joka mahdollistaa terveysturvallisuudesta 
huolehtimisen. Ei lähikontaktia, ei samojen astioiden koskettamista jne. 
 

6. Lasten ja nuorten seurakunnallista toimintaa voidaan toteuttaa, kunhan se tapahtuu 
terveysturvallisuus huomioon ottaen. Epidemian aikana on havaittu, että lapsille ja nuorille 
on erityisen tärkeää päästä osallistumaan harrastustoimintaan ja kokea yhteyttä muiden 
ikäistensä kanssa. Tähän tarpeeseen kehotamme seurakuntia vastaamaan. 
 

7. ViaDia-paikallisyhdistysten ja seurakuntien on kiinnitettävä huomiota riittävän 
hygieniatason toteutumiseen ruoka-apua jaettaessa. Jakeluissa mukana olevien on 
käytettävä hengityssuojaimia ja kertakäyttöisiä suojakäsineitä ruokaa käsitellessään ja 
asiakkaita kohdatessaan. 

 
Vapaaseurakuntien vanhimmistojen tulee olla tietoisia oman alueensa terveysviranomaisten 
tiedotuksista ja linjauksista ja soveltaa niitä seurakunnalliseen toimintaan paikallisen harkinnan 
mukaan. Myös Vapaakirkon kirkkokunnanjohtajalta ja toimialajohtajilta voi kysyä tarvittaessa apua. 
 
Koronaepidemian jatkuminen kutsuu meitä rukoilemaan sairastuneiden puolesta ja pyytämään 
Jumalan apua viruksen talttumiseksi. Se kutsuu meitä myös harjoittamaan kristillistä 
kärsivällisyyden ja kestäväisyyden hyvettä. Siihen meillä on hyvät mahdollisuudet, sillä Jumalamme 
on kaiken toivon ja myötätunnon Jumala! 
 
”Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja. Kaikki, minkä teette, tehkää 
rakastavin mielin!” (1. Kor. 16:13–14) 
 
 
Suomen Vapaakirkon johtoryhmän puolesta, 
 
Hannu Vuorinen 
kirkkokunnanjohtaja 


