
Hyvät kirkkoherrat ja talouspäälliköt 

 

Hallitus ottaa käyttöön lisärajoituksia leviämis- ja kiihtymisalueilla – ei välittömiä 

vaikutuksia Kuopion hiippakunnan seurakunnille 
 
Hallitus linjasi neuvottelussaan 24. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista 

toimista ja tason 2 käyttöönotosta. Leviämisvaiheeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien alueella 

ohjataan otettavaksi käyttöön heti eräitä tiukempia rajoituksia. Näitä ovat laaja etätyö- ja 
kasvomaskisuositus, riskiryhmien suojaaminen, korkeakoulujen etäopetus, julkisten tilojen 
käytön rajoittaminen sekä sulkeminen, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen sekä 
tietyt henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset. Lisäksi leviämisvaiheessa käyttöön 
otettavia lisärajoitustoimia ovat yli 6 hengen kokoontumisrajoitus ja yli 6 hengen 
yksityistilaisuuksien välttäminen. 
 
Hallituksen linjauksen mukaan leviämisvaiheen sairaanhoitopiirejä ovat Helsinki ja Uusimaa, 
Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa ja Lappi.  
 

Lisäksi yhdeksälle kiihtymisvaiheen alueelle suositellaan samoja toimia. Nämä alueet ovat Itä-
Savo, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Länsi-Pohja, Pohjois-Pohjanmaa, 
Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso 
 
Tavoitteena näillä kaikilla toimilla on pyrkiä estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja 
tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä.  
 

Lisärajoitukset eivät koske perustason alueita. 
 
Lisäksi hallituksen tarkoituksena on julistaa koko maahan poikkeusolot, jonka nojalla 
ravitsemisliikkeet tullaan sulkemaan kolmen viikon ajaksi 8.–28. maaliskuuta.  
 
Ehdotettu sulkeminen ei koske epidemian perustason alueita. 
 
Edelleen 8. maaliskuuta alkaen ja osana tason kaksi lisätoimenpiteitä, leviämis- ja 
kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ohjataan siirtymään tilapäiseen 
etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää. 

 

Seuraukset Kuopion hiippakunnan seurakunnille 
 

Kainuu, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat tällä hetkellä perustason alueita. Sen johdosta 
hallituksen linjauksilla ei ole välittömiä vaikutuksia Kuopion hiippakunnan seurakunnille. 
 
Tilanne voi muuttua, ja tätä kirjoitettaessa kehotan seurakuntia toimimaan seuraavasti: 
 

1. Kaikista jo käyttöön otetuista tavanomaisista varotoimenpiteistä pidetään kiinni 

(käsihygienia, turvavälit, kasvomaskit, etätyö, jumalanpalvelukset ja kirkolliset 



toimitukset pienimuotoisesti tai sektorimallia toteuttaen, kasvatustyössä liitytään 

kunnan opetustoimen käytäntöihin). 

2. Seurakunnat pyrkivät toteuttamaan mahdollisimman hyvin hengellistä tehtäväänsä 

annettujen mahdollisuuksien puitteissa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että yksittäinen 

seurakunta rajoittaa toimintaa enemmän kuin on välttämätöntä esimerkiksi ottamalla 

perustasolla käyttöön leviämisvaiheen kokoontumisrajoituksia. 

3. Koska tautitilanne voi muuttua, kirkkoherran johdolla seurakuntien on syytä varautua 

siihen mahdollisuuteen, että paikallisesti tai alueellisesti jouduttaisiin siirtymään 

kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen. Tällöin voidaan ottaa käyttöön sen mukaisia 

lisärajoituksia (esimerkiksi 6 henkilön kokoontumisrajoitus). 

4. Seurakuntien on syytä tukea ihmisten henkistä jaksamista ja pitää yllä toivon sanomaa 

siitä, että kaikki kääntyy hyväksi. 

 

Erityisen huolellisesti on syytä seurata, miten hiihtolomaviikot 8-10 vaikuttavat esimerkiksi 
Kolin, Tahkon ja Vuokatin ympäristöissä. 
 
Tässä vaiheessa on vaikea sanoa asiasta muuta. Tuomiokapitulissa seurataan huolellisesti 
tilanteen kehittymistä ja pidetään yhteyksiä viranomaisiin. Jos uusia tietoja tulee tai aikaisempia 
ohjeita pitää korjata, pyrimme tiedottamaan asiasta ensi tilassa. Kehotan ottamaan yhteyttä 
hiippakuntadekaani Sakari Häkkiseen (lomaviikko 10), lakimiesasessori Riikka Ryökäkseen 
(lomaviikko 11) tai minuun (lomaviikko 10) matalalla kynnyksellä. 
 
Sisäministerin sanoin: käsillä on Operaatio Loppukiri! 
 
Voimia, iloa, toivoa – siis Jumalan siunausta toivottaen, 
 
Jari Jolkkonen 
 


