
Hyvät kirkkoherrat ja muut työtoverit, 

 
Saatan tiedoksenne jälleen uusia AVI:en päätöksiä, jotka koskevat aiempien rajoitusmääräysten 
purkamista ja lopettamista. 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut Kainuun alueelle aiemmin annetut 
yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin määrätyt kokoontumisrajoitukset 1.6.2021. 
Päätös on tässä: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) 
 

Myös Itä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut antamansa päätöksen koskien yleisten kokousten 
ja yleisötilaisuuksien rajoittamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien 
kuntien alueilla. Päätös tuli voimaan 2.6.2021 klo 17.  
Päätös on tässä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911135 
 
IS-AVI katsoo, että yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittaminen sen toimialueella ei ole enää 
välttämätöntä näillä alueilla. 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta voimassa olevaa rajoituspäätöstä ei kumota. Hiippakuntamme 
seurakunnista Joroinen kuuluu ESSOTE:n alueelle. 
Aluehallintovirastot saivat Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauskirjeen yleisötilaisuuksia 
koskevien rajoitusten purkamisesta 27.5.2021. Ohjauskirje liittyy toimenpidesuosituksiin 
koronaepidemian leviämisen estämiseksi. STM ei enää ohjaa rajoittamaan yleisötilaisuuksia epidemian 
perustason alueilla. Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella epidemiatilanne on rauhallinen ollen 
vakaasti perustasolla Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien 
alueilla. Myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla epidemia on perustasolla, mutta tilanne 
on epävakaampi ja alueen arvion mukaan voimassa oleva rajoituspäätös hyvä. 
 

Epidemian perustasolla STM suosittelee, että epidemian aikana omaksutut käsi- ja 
hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista 

koskevat käytännöt jatkuvat. Lisäksi suositellaan, että toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus 

ylläpitää riittäviä etäisyyksiä. Ohjeessa ei kuitenkaan enää määritellä erikseen, mitkä ovat 
riittäviä etäisyyksiä. 
 
Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt 
turvallisuusvelvoitteet. Tuon pykälän mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- 
tai   osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen hallinnasta vastaavan toimijan on 
covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:  
 

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;  

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja 
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja  

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään.  
 
Tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä 
tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa 

mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.  
 
Tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt velvollisuudet koskevat tilojen hallinnasta vastaavia uskonnollisia 
yhdyskuntia. Ne eivät kuitenkaan koske yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Favi.fi%2Ftiedote%2F-%2Ftiedote%2F69911009&data=04%7C01%7Csimo.parni%40evl.fi%7Cf9a214b10093401b37e908d92696d641%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637583251600336191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q6hiFZGur%2FhOI39uvvQ9J8azsBbkTGZE1KcHrq2AFp0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Favi.fi%2Ftiedote%2F-%2Ftiedote%2F69911135&data=04%7C01%7Csimo.parni%40evl.fi%7Cf9a214b10093401b37e908d92696d641%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637583251600346182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j0QX9G1uPoaK6uxYSdHVwsO0kIZqfbLjC5TtxXQ%2BxOg%3D&reserved=0


Pykälässä säädetyt velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta 
saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai 
viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. 
 

Alustavia johtopäätöksiä Kuopion hiippakunnan seurakunnille 
 
Kuopion hiippakunnan seurakuntien jumalanpalveluselämässä ja kirkollisissa toimituksissa on jo 
vakiintuneesti käytetty ns. sektorimallia, jossa pyhät toimitukset toimitetaan terveysturvallisesti 
käyttäen hyväksi kunkin kirkkotilan kokoa ja pohjaratkaisua. AVI:en päätökset eivät tuo siten 
merkittäviä muutoksia. Mielestäni seuraavat näkökohdat on hyvä ottaa huomion erityisesti 
seurakunnan jumalanpalveluselämää järjestetäessä. 
 

1. Jumalanpalveluselämässä (ml. kirkolliset toimitukset) ei ole enää oikeudellisia tai muita 
perusteita yksityiskohtaisille lukumäärärajoituksille. Nämä on todettu kumotuiksi jo aiemmassa 
viestissä. 

2. Jumalanpalveluselämä järjestetään yhä terveysturvallisesti ottamalla huomioon edellä mainitut 
STM:n suositukset perustason alueille sekä tartuntatautilain 58 c §:ssä mainitut asiat 
(mahdollisuus käsihygieniaan, ohjeistus, riittävät etäisyydet, pintojen puhdistus) 

3. ”Riittävät etäisyydet” riippuvat ennen muuta siitä, miten ahtaasti tai väljästi penkkirivit on 
järjestetty kirkkoon. Luontevaa on, että esimerkiksi vain joka toinen penkkirivi on käytössä. 
Myös parvet voivat olla käytössä. 

4. STM:n ohjeessa mainitaan maskien käyttö suosituksena, ja tämän suosituksen mukaan on hyvä 
pyrkiä toimimaan. 

5. Seurakuntien tulee kaikin tavoin pyrkiä siihen, että nyt vallitsevassa tilanteessa ketään ei 
tarvitse käännyttää pois kirkon ovelta.  

 
Joissakin seurakunnissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että suntio ja/tai vapaaehtoisia on kirkon 
ovella toivottamassa ystävällisesti tervetulleeksi ja ohjaamassa sopivalle paikalle. 
 
Rippikoulusta on annettu 9.4.2021 ohje, eikä tähän ole täydennettävää. Konfirmaatiossa noudatetaan 
kesällä voimassa olevia ohjeita, kuten on todettu. Mikäli kirkkotila on pieni, voidaan tarvittaessa 
järjestää myös yhdelle opetusryhmälle kaksi erillistä konfirmaatiota. 
 
Edelleen rohkaisen ottamaan tarvittaessa yhteyttä matalalla kynnyksellä joko hiippakuntadekaani 
Sakari Häkkiseen tai minuun. 
 
Olemme tavanneet tänään 3.6. Itä-Suomen AVI:n ylijohtoa sääntömääräisessä tapaamisessa Kuopin ja 
Mikkelin tuomiokapitulien edustajien kanssa (teams) ja käyneet läpi yhteisiä asioita, myös 
koronatilannetta. Totesimme, että yhteydenpito ja vuorovaikutus on toiminut hyvin AVI:n ja 
tuomiokapitulien välillä jo ennen korona-aikaa ja se on toiminut myös pandemiassa. Rohkaisen omasta 
puolestani pitämään yllä hyviä yhteyksiä viranomaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. 
 
Haluan välittää IS-AVI:n ylijohtajan lämpimät kiitokset ja terveiset teille ja seurakunnille siitä 
ponnistelusta, jota olette tehneet. Arvelen, että väsymys ja kyllästyminen eivät ole aivan vieraita 
tuntemuksia. Vapaampi aika kuitenkin häämöttää – ja se on myös edellä mainittujen AVI-päätösten 
syvin viesti. 
 
Toivotan voimia, rohkeutta, iloa, mielentyyneyttä – sanalla sanoen hyvän Jumalamme siunausta. 
 
Jari Jolkkonen 


