
Hyvät kirkkoherrat ja hallintojohtajat sekä sijaiset 
 
Saatan tiedoksenne päivitettyjä koronatietoja ja muita asioita. Informaatiokuormituksen välttämiseksi 
yritän olla mahdollisimman lyhyt. 
 

Tautitilanne perustasolla 
Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat palanneet tautitilanteen osalta perustasolle. THL:n 
määrittelemä raja-arvo yleisille tilaisuuksille on max 50 henkilöä perusvaiheessa, max 20 henkilöä 
kiihtymisvaiheessa ja max 10 henkilöä leviämisvaiheessa. Erityisesti huoli brittimuunnoksesta ja 
pyrkimykset pitää tautitilanne vakaana koko maassa ovat vaikuttaneet siihen, että aikaisemmat 
rajoituspäätökset halutaan pitää voimassa myös Itä-Suomessa.  
 

Itä-Suomen AVI:n päätös 23.2-22.3.2021 
Itä-Suomen AVI on pitänyt voimassa aiemman rajoituspäätöksen. Sen mukaan yli 20 hengen 
yleisötilaisuudet kielletään. Päätös löytyy tästä linkistä: 
https://avi.fi/documents/25266232/51686011/ISAVI-rajoituspaatos-maaliskuu-2021.pdf 
 
 

Pohjois-Suomen AVI:n päätös 9.2-28.2.2021 
Pohjois-Suomen AVI on päättänyt pitää aiemman rajoituspäätöksen. Sen mukaan yli 20 hengen 
yleisötilaisuudet kielletään. Päätös löytyy tästä linkistä. 
https://avi.fi/documents/25266232/46432932/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-
Kainuu-9.2.2021-28.2.2021-1.pdf/b504146c-ab6e-366f-85df-
4e83d34988ca/PSAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58%C2%A7-Kainuu-9.2.2021-28.2.2021-
1.pdf?t=1612426578785 
 

Vainajan näyttö on mahdollista 
On tullut ilmi, että jossakin seurakunnassa oli sovellettu keväällä kirkkohallituksen antamaa kieltoa 
KAIKKIEN vainajan näyttämisestä – myös silloin, kun vainaja ei ole kuollut tartuntatautiin. 
Kirkkohallituksen mukaan tuo ohje on annettu silloisessa tilanteessa, eikä se enää sovellu 
nykytilanteeseen. Vainajan näyttö on mahdollista omaisten sitä pyytäessä. Kirkkohallitus tulee 
antamaan asiassa uuden ohjeen. 
 

Paastokutsu 2021 
Saatan oheisessa liitetiedostossa tiedoksenne paastokutsun 2021. Yhdistän sen tähän, vaikka se liittyy 
koronaan vain välillisesti. Pyydän ystävällisesti huolehtimaan siitä, että paastokirje luetaan jossakin 
laskiaisviikon jumalanpalveluksessa esimerkiksi saarnan päätteeksi ja saatetaan sopivaksi 
katsomallanne tavalla tiedoksi seurakunnassa. 
 

Rippikoulut  
Valtakunnallisen painotuksen mukaan lasten ja nuorten kokoavaan toimintaan suhtaudutaan suopeasti. 
Sen voimakkaalla rajoittamisella voi olla kielteisempi vaikutus kuin sen varovaisella sallimisella (ks. 
myös PS-AVI:n rajoituspäätös). Tämän mukaisesti rippikoulun järjestämiselle hiihtolomalla ei ole 
oikeudellista estettä. Tällöin on kuitenkin tehtävä kaikki voitava terveysturvallisuuden takaamiseksi. 
Ryhmien on hyvä olla ”suljettuja”. Koteihin on hyvä pitää aktiivisesti yhteyttä. Ennen leiriä tulee olla 
varosuunnitelma testauksen ja mahdollisten tartuntatapausten osalta. Rippikoulun kokonaiskesto on 
Rippikoulusuunnitelman mukainen, eikä siitä ole syytä tinkiä. Etäyhteyksiä voidaan käyttää opetuksen 
tukena, mutta niillä ei voi korvata lähijaksoa. 
 

Katse koronan jälkeiseen aikaan 
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On syytä yhtä aikaa tehdä kaikki voitava tässä hetkessä taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja toisaalta 
varautua tulevaan eli aikaan, jolloin epidemia alkaa helpottamaan. Siksi tahdon kertoa, että 
suunnittelen jonkinlaista kyselyä, jolla pyritään selvittämään, a) millaisia vaikeuksia koronaepidemia 
aiheutti seurakunnille, b) millä tavalla – hyvässä ja pahassa – epidemia tulee muuttamaan pysyvästi 
seurakuntien elämään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Olen tietoinen, että joskus kyselyjen koetaan 
kuormittavan omaa arkityötä. Toisaalta on meidän yhteinen haasteemme pohtia, miten jatketaan 
seurakunnan työtä, mitä uusia ongelmia pandemia aiheutti, miten niitä ratkotaan ja mitä uutta hyvää 
poikkeavat olot toivat kirkon työhön. 
 

Ehtoollisohje 
Sijaisten takia saatan tiedoksenne vielä ehtoollisen viettoa koskevan koronaohjeen 22.1.2021 (ks. 
liitteenä). 
 

Katse perustyöhön! 
Outoina aikoina on hyvä pitää mielessä olennainen: katse perustyöhön! Kun keskitymme 
mahdollisimman hyvin perustehtävän hoitamiseen rajoitusten antamissa puitteissa, silloin palvelemme 
ihmisiä parhaiten ja oma mielikin ehkä pysyy tyynempänä. 
 
Kiitän keskinäisestä työyhteydestä. Toivon ja rukoilen teille jaksamista, sitkeyttä ja levollista mieltä. 
 
Jari Jolkkonen 
 


