
 

 

OHJEITA HELSINGIN HIIPPAKUNNAN  
SEURAKUNNILLE 15.5.–31.7.2020 

 
Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset antavat puitteet kaikelle toiminnalle 

 
Valtioneuvosto muutti kokoontumisrajoitusta nykyisestä 10 ihmisestä enintään 50 ihmiseen 
1. kesäkuuta alkaen toistaiseksi. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti sisätiloissa ja 
alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävien kokoontumisten turvallisuus varmistetaan 
rajaamalla henkilömääriä, asettamalla turvaetäisyyksiä ja huolehtimalla hyvästä hygieniasta. 
 
Hiippakunnan koronatiimi seuraa aktiivisesti valtioneuvoston linjauksia, THL:n, STM:n ja 
aluehallintavirastojen ohjeita sekä epidemiatilannetta. Muuttuviin rajoituksiin ja ohjeisiin 
reagoidaan ja ohjeita päivitetään tarvittaessa.  
 
Työterveyslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä eli työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen 
ja terveellinen. Käytännössä asia ei jää yksin ylimmän johdon vastuulle, vaan kukin lähiesimies 
on osaltaan vastuussa työsuojelusta ja siten jakaa työnantajan vastuut ja velvoitteet.  
 
Työntekijöiden tulee noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia 
työssään omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta.  
 
Seurakunnissa on huolehdittava myös siitä, että oman toimen ohella seurakuntatyötä tekevät 
ovat tietoisia siitä, kuinka seurakunnassa toimitaan koronaepidemian aikana. 
 
Jumalanpalvelukset pyhäköissä  
 
Jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen ilman kirkkokansaa minimimiehityksellä. 
Jumalanpalveluksia striimataan mahdollisuuksien mukaan eri pyhäköistä. 
 
Seurakuntia kannustetaan striimaamaan monipuolisesti eri palveluksia vigilian ja liturgian 
ohella tai sijasta. Mahdollisuuksien mukaan voi pyrkiä myös yhteistyöhön naapuriseurakuntien 
kanssa: päällekkäisten liturgiastriimien sijaan verkkoon olisi hyvä tuottaa entistä 
monipuolisempaa sisältöä.  
 
Jumalanpalvelukset ulkotiloissa  
 
Seurakunnissa voidaan harkitusti toimittaa jumalanpalveluksia myös sellaisissa ulkotiloissa, 
joissa voidaan noudattaa turvavälejä (2 metriä), kontrolloida henkilömääriä (maksimissaan 50 
henkilöä) ja huolehtia riittävän hyvästä hygieniasta. Päätöksen ulkotilojen käytöstä tekee 
kirkkoherra pyhäkköjen pappien esityksen pohjalta. 
 
 



 
 

 

Ehtoolliseen osallistuminen 
 
Ehtoolliseen osallistuminen on mahdollista, kun siitä erikseen papin kanssa sovitaan. 
Seurakunnissa tulee arvioida, voidaanko ehtoollisen jakaminen toteuttaa jumalanpalveluksen 
jälkeen tai erillisenä toimituksena. Seurakuntien tulee tiedottaa tästä mahdollisuudesta 
aktiivisesti. 
 
Kävijöiden välille varataan riittävästi aikaa ja hygieniasta ja turvavälistä huolehditaan ohjeiden 
mukaisesti. Tapaamisen on hyvä olla kestoltaan mahdollisimman lyhyt. Ehtoollinen jaetaan 
polttamalla hävitettävillä kertakäyttölusikoilla, kalkkia ei suudella. Ehtoolliselle tulijaa on hyvä 
muistuttaa etukäteen siitä, että tapaamiseen saa tulla ainoastaan täysin terveenä. Pyhäkköjen 
papit laativat paikalliset soveltamisohjeet yhdessä kirkkoherran kanssa.  
 
Kirkolliset toimitukset  
 
Kirkollisten toimitusten ja kaiken toiminnan enimmäishenkilömäärä määräytyy käytettävissä 
olevan tilan mukaan, ollen kuitenkin korkeintaan valtionneuvoston asettama 50 henkilöä.  
 
Ristisaatot ja vedenpyhitykset  
 
Ristisaattoja ja vedenpyhityksiä voidaan järjestää, kunhan turvaväleistä ja 
enimmäishenkilömääristä huolehditaan. Päätöksen järjestämisestä tekee kirkkoherra 
pyhäkköjen pappien esityksen pohjalta.  
 
Praasniekat 
 
Praasniekkoja eli temppelijuhlia voidaan järjestää monilla eri tavoilla. Niiden toteutuksessa on 
tänä kesänä käytettävä luovuutta ja kekseliäisyyttä. Palveluksen voi mahdollisesti toimittaa 
turvallisesti ulkotiloissa henkilömäärärajoitukset ja turvavälit huomioiden. Praasniekkaa voi 
myös viettää esimerkiksi aiempaa useampana päivänä erilaisten tapahtumien sarjana. Verkko 
antaa mahdollisuuksia esitellä juhlivaa pyhäkköä ja sen historiaa sekä esineistöä, ja myös 
päiväjuhlan tai konsertin voi välittää verkkolähetyksenä. 
 
Kirkkojen aukiolo hiljentymistä ja rukousta varten 
 
Kirkot voivat olla auki hiljentymistä ja rukousta varten. Papistoa kannustetaan päivystämään 
kirkoissa. Kirkkojen aukioloajoista ja mahdollisuudesta papin tapaamiseen on tiedotettava 
aktiivisesti. 
 
Kirkoissa voidaan myydä tuohuksia tavalliseen tapaan. Myyntipisteen luo tulee varata 
käsihuuhdetta. Pyhäkössä käyviä ohjeistetaan olemaan suutelematta ikoneita. Pyhäköissä 
huolehditaan riittävästä siivouksesta, huomioiden erityisesti usein kosketeltavat pinnat kuten 
ovenkahvat ja kaiteet. 
 
Laitos- ja kotikäynnit   
 
Erilaisia hoitolaitosvierailuja toteutetaan vain laitosten kutsusta ja niiden antamaa ohjeistusta 
noudattaen. 



 
 

 

 
Kotikäyntejä ei tehdä, ellei käynti ole täysin välttämätön. Välttämätön kotikäynti voi 
esimerkiksi olla ruoka-avun toimittaminen, joka voidaan tehdä turvallisesti niin, että apu 
voidaan toimittaa esimerkiksi kotiovelle. Kotikäynnin tarve ja välttämättömyys arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti ja riskiarvion tekee työntekijä yhdessä lähiesimiehen (kasvatus, diakonia ja 
hengellinen työ) ja kirkkoherran kanssa. Kotikäynneillä riskiryhmään kuuluvien luona tulee 
käyttää suu-nenäsuojainta. 
 
Kristinoppileirit 
 
Yöpymisiä sisältäviä leirejä ei järjestetä kesä-heinäkuun aikana. Kristinoppikouluja voidaan 
järjestää monimuoto-opetuksena (etä-, pienryhmä-, päivätapaamiset) tai siirtää 
myöhemmäksi.  
 
Muu pienryhmätoiminta  
 
Lasten ja nuorten sekä muiden toimintaryhmien päivätapaamisia voidaan järjestää riittävän 
väljissä tiloissa tai ulkona noudattaen voimassa olevia rajoituksia, ohjeita ja hygieniakäytäntöjä. 
 
Seurakunta kirkon jäsenistön palveluksessa 
 
Seurakuntien tulee tiedottaa seurakuntalaisille siitä, että seurakunta palvelee ja auttaa ihmisiä. 
Erityisen tärkeää on kertoa, miten ehtoolliseen osallistuminen on mahdollistettu eri alueilla.   
 
Seurakuntalaisille on myös viestittävä, kuinka seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa ja 
kuinka esimerkiksi diakonia-apua (taloudellinen apu, ruoka-apu, asiointiapu, keskusteluapu 
jne…) on saatavilla. 
 
Myös seurakuntalaisia tulee kannustaa olemaan mahdollisuuksien mukaan yhteydessä toinen 
toisiinsa ja mikäli mahdollista myös tuttuihin riskiryhmään kuuluviin seurakuntalaisiin 
esimerkiksi puhelimitse. Näin huolehdimme yhteisönä toisistamme.  
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