
Kaikkiin IS-AVI:n kuntiin 20 hengen kokoontumisrajoitus 23.12.2020-22.1.2021 
 
Hyvät työtoverit, 
 
Itä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt tänään uuden rajoituspäätöksen. Sen mukaan IS-AVI kieltää 
toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, 
joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. 
 
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, 
joihin osallistuu alle 20 
(kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja 
THL:n elokuussa antamaa ohjetta. 
 
Määräys on voimassa ajalla 23.12.2020–22.1.2021. 
 
Tartuntatautilain mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (avi.fi) 
 
****** 
 
Yhtäältä varsinkin Pohjois-Savon seurakuntien kannalta päätös tulee erittäin hankalaan aikaan, kun 
jouluaaton ja jouluajan jumalanpalvelukset on jo suunniteltu. Siksi arvelen, että tämä tieto tulee monelle 
kirkkoherralle ei-niin-myönteisenä uutisena, varsinkin kun tautitilanne on maltillinen ja kauppakeskuksissa 
käy kuhina. Toisaalta päätös ”suoristaa” linjoja ja selkeyttää tilannetta niin, että sama 20 henkilön 
maksimimäärän rajoitus on voimassa saman aikavälin eli 22.1.2021 saakka koko Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan alueella. 
 
Edellisen johdosta pyydän ystävällisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan seurakuntien kirkkoherroja 
ryhtymään toimiin IS-AVI:n päätöksen soveltamiseksi omissa seurakunnissaan.  
 
Ihmiset kaipaavat joulun sanomaa. Seurakunnan tulee hoitaa Kirkkolaissa (KL 4:1 §) säädettyä hengellistä 
palvelutehtäväänsä kaikissa tilanteissa, siis myös poikkeavissa oloissa. Tämän toteuttamisessa tarvitaan 
luovuutta. Soveltamisessa tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavat näkökohdat: 
 
1. Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä (KJ 2:1 §). 
Kirkollisia juhlapäiviä ovat muun muassa joulupäivä, toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen (KL 
4:3 §). Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa 
jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. 
2. Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin otetaan max. 20 henkilöä. Luku sisältää myös toimituksessa 
palvelevat. Vaikka määrä on pieni, kyseessä on kuitenkin aito jumalanpalvelus. ”Missä kaksi tai kolme on 
koolla minun nimessäni”  
4. Esimerkiksi hautajaisissa luvusta voidaan pastoraalisista syistä poiketa ylöspäin, samalla huolehditaan 
osallistujien terveysturvallisuudesta. 
5. Seurakunta huolehtii siitä, että seurakuntalaiset voivat osallistua rukouselämään ja jumalanpalveluksiin 
etäyhteyksin. Näistä mahdollisuuksista on hyvä pyrkiä tiedottamaan tehokkaasti, vaikka se voi ollakin 
vaikeaa nopealla aikataululla. 
6. Mikäli työntekijöiltä peruuntuu yksittäisiä työtehtäviä, heille voidaan tarvittaessa antaa korvaavia 
seurakunnan ja seurakuntalaisten palvelutehtäviä. 
 
Olen keskustellut AVI:n päätöksestä jälkikäteen ylijohtajan sijaisen Matti Ruuskan kanssa. 
 

https://avi.fi/documents/25266232/51685053/ISAVI-rajoituspaatos-tammikuu-2021.pdf/10fcc3f9-fa33-4a6d-2f0e-286b2d9c572d/ISAVI-rajoituspaatos-tammikuu-2021.pdf/ISAVI-rajoituspaatos-tammikuu-2021.pdf?t=1608623416691


Välitän tämän viestin jossain määrin raskain käsin. Samalla rohkenen toivoa, että jokainen teistä ehtisi iloita 
joulun sanomasta, johon liittyy myös toivo, pelon vastakohta: ”Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille 
ilosanoman.” Joulua ja toivoa tarvitsee meistä nyt jokainen. 
 
Monin terveisin, 
Jari Jolkkonen 
 


