Arvoisat kirkkoherrat, hyvät työtoverit,
Itä-Suomen aluehallintovirasto lieventää kokoontumisrajoituksia toimialueellaan
Itä-Suomen Aluehallintovirasto on eilen 17.5.2021 antamallaan päätöksellä lieventänyt
yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Itä-Suomen AVI:n alueella pidetään voimassa päätös kieltää
alueen sairaanhoitopiireissä (Etelä-Savo, Itä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) kaikki sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50)
henkilöä.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia, joihin osallistuu yli viisikymmentä (50) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä
voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ja viimeksi 22.2.2021 päivitettyä
ohjetta. Ohje täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.
Määräys on voimassa ajalla 18.5. - 17.6.2021. Tämä päätös kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston
aikaisemmin 19.4. ja 29.4.2021 antamat päätökset..

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lieventää kokoontumisrajoituksia Kainuun alueella
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt 6.5. päätöksen kokoontumisrajoituksista Kainuun
alueelle. Päätöksen mukaan kielletään sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 22.2.2021 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa
ajalla 10.5. – 31.5.2021 seuraavien kuntien alueella: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka,
Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.
Lisäksi sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 50 (viidenkymmenen)
henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen että:
1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita,
joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50
(viidenkymmenen) henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin
jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä
tapahtumahenkilökunta ja
3. yleisön turvallisuus voidaan kussakin katsomolohkossa varmistaa noudattamalla edellä mainittua
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen pitää täyttyä, jotta yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää.
Johtopäätökset Kuopion seurakuntien toiminnalle
Omasta puolestani katson, että Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen AVI:en päätöksillä on ainakin seuraavia
seurauksia Kuopion seurakunnille.
1. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, seurakuntien kasvatustyö ja toimielimien
kokoukset eivät ole kokoontumislaissa mainittuja yleisötilaisuuksia eivätkä yleisiä kokouksia.
Niihin ei sovelleta oikeudellisesti AVI:en määräyksiä. Kirkossa on kuitenkin seurattu tarkasti
AVI:n päätöksiä ja sovellettu niitä omaehtoisesti seurakuntien toiminnassa.
2. Koska AVI:en päätöksillä sallitaan yli 50 hengen tilaisuudet alueellisesti rajatuissa sisätiloissa,
Kuopion hiippakunnan seurakuntien jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa ei ole
enää oikeudellisia tai muita perusteita pitää yllä tiettyyn maksimihenkilömäärään liittyviä
osallistumisrajoituksia.
3. Tämä kuitenkin edellyttää sektorimallin käyttöä ja sitä, että jumalanpalveluselämässä
käytetään OKM:n ja THL:n ohjeita.
4. Ratkaisevaa on kirkkotilan koko. Koska kirkkotilat vaihtelevat, yksittäistä
maksimiosallistujamäärää ei ole enää perusteltua antaa. Kirkkotila tulee jakaa pohjaratkaisun
mukaisesti erillisiin lohkoihin/sektoreihin ja huolehtia siitä, että erillisiin sektoreihin tulevat
pidetään erillään toisistaan. Turvaväleistä ja käsihygieniasta pidetään kiinni. Seurakuntalaisille
annetaan sopivalla tavalla terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita esimerkiksi ehtoollisen
vietossa. Sektorimallista on annettu aikaisemmin ohje: 9b79e4c7-korona-ohje-sektorimalli22.1.2021.pdf (piispajarijolkkonen.fi)
Edellä mainittu koskee soveltuvin osin myös kirkollisia toimituksia, seurakuntien kasvatustyötä ja
toimielimien kokouksia. Mikäli seurakunta järjestää muita tapahtumia, joita voidaan pitää
yleisötilaisuuksina tai yleisinä kokouksina, niitä koskevat AVI:n määräykset sellaisenaan.
Samalla muistutan, että seurakunnan jumalanpalveluksen päämuoto on messu eli
ehtoollisjumalanpalvelus (vrt. CA XXIV). Jumalanpalvelusten kirja toteaa: ”Messu eli
ehtoollisjumalanpalvelus on tarkoitettu seurakunnan pääjumalanpalvelukseksi.” (Esipuhe, s. 10; viittaus
myös KJ 2:2 §). Jos seurakunnissa on suosittu sanajumalanpalveluksia, tulee palata
ehtoollisjumalanpalvelusten viettämiseen.
Lopuksi
Uutiset ovat seurakunnan perustehtävän kannalta myönteisiä ja vapauttavia. Toisaalta rajoituksia on
syytä lieventää asteittain ja tilannetta seuraten. Pandemia ei ole vielä kokonaan ohi.
Tautitilanteen helpottuminen haastaa joka tapauksessa jo nyt miettimään, miten koronapandemia
auttaa kehittää seurakunnan työtä. Toivon, että johdatat jo ennen kesälomia seurakuntasi työntekijät
ja luottamushenkilöt yhdessä pohtimaan, mitä tästä opimme ja miten voimme uudistaa työtämme
seurakuntalaisten palvelemiseksi. Miten otamme koronasta selekävoeton?
Pyydän, että huolehdit tämän viestin välittämisestä työntekijöille. Toivon ja rukoilen palvelutehtäviisi
hyvän Jumalan siunausta. Ja siten myös työniloa!
Jari Jolkkonen

