Helsingin hiippakunnan koronaohjeistus 1.8.2020 lukien
Aluehallintovirasto on 1.7.2020 tekemällään päätöksellä määrännyt, että sisä- ja ulkotiloissa
1.8.2020 lukien sallitaan korkeintaan 500 henkeä sillä suosituksella, että tilaisuuden
järjestäjä noudattaa THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia. Tämä merkitsee
käytännössä edelleen turvavälien noudattamista sekä tehostettua hygieniatasoa.
Helsingin hiippakunnassa 1.8.2020 lukien
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Jumalanpalveluksia voidaan toimittaa kirkoissa niin, että kirkkokansa noudattaa 2
metrin turvaväliä. Turvavälejä noudattavat edelleen myös työntekijät eli vahtimestari,
pappi ja kanttori.
OTO pappeja ja kanttoreita voidaan tarvittaessa käyttää. Heidän tulee sitoutua
noudattamaan samoja määräyksiä ja ohjeistuksia kuin toimessa olevat papit ja
kanttorit. Heille tulee varata mahdollisuus myös poikkeustilanteessa kieltäytyä
papillisista sekä kanttoritehtävistä, sillä osalla voi olla esimerkiksi kielto omalta
työnantajalta osallistua vapaaehtoistoimintaan (esim. terveydenhuollon henkilöstö).
Kirkkosalissa tulee olla käsidesit niin kirkkosalissa kuin alttarissa. Kirkkoon saapuvia
ohjeistetaan myös pesemään kätensä saapuessaan ja poistuessaan kirkosta.
Palvelukset toimitetaan edelleen minimimiehityksellä. Mikäli kirkkotila on riittävän
suuri niin alttarissa kuin kirkkosalissa, voi kanttorilla olla hänen lisäkseen kolme
laulajaa ja papilla alttarissa diakoni ja ponomari. Tällöin tulee noudattaa turvavälejä
sekä sitä, että laulajat laulavat kasvot samaan suuntaan. Sisätiloissa yhteislaulua
tulee välttää.
Seurakunnat toimittavat jumalanpalveluksia vain suuremmissa pyhäköissä, joissa
turvavälit ja tehostettu hygieniataso voidaan toteuttaa. Lisäksi pyhäkköjä isompia
seurakuntasaleja voidaan käyttää palvelusten toimittamiseen. Mikäli mahdollista
suositellaan palvelusten toimittamista ulkona sään salliessa vielä elokuun ajan.
Pyhäkköjen maksimihenkilömäärä turvaväleillä ja liikkumiseen varatuilla väylillä
lasketaan. Seurakuntia suositellaan merkitsemään käytössä olevat paikat
kirkkosalissa. Laskennassa tulee huomioida, että tilaan jää turvalliset poistumistiet.
Jokaiseen jumalanpalvelukseen tulee ilmoittautua ennakkoon. Seurakuntien tulee
huolehtia asianmukaisesta ilmoittautumisjärjestelmästä ja sen käytöstä sekä siitä,
että ilmoittautumista noudatetaan.
Muuta kokoavaa toimintaa voidaan järjestää vain riittävän suurissa tiloissa niin, että
turvavälit ja tehostettu hygienia toteutuu. Myös näiden tilojen osalta tulee laskea
maksimihenkilömäärä sekä tilaisuuksiin ilmoittautua ennakkoon.
Tilojen tehostetusta siivouksesta huolehtiminen on edellytys sisätiloissa
toteutettaville jumalanpalveluksille / muulle kokoavalle toiminnalle.
Kaikkea fyysistä kontaktia tulee edelleen välttää (ikonien ja muiden kirkollisten
esineiden koskeminen, kättely, kristottaminen eli poskisuudelmat, halaaminen jne.).
Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään
polttamalla.
Leiritoimintaa voidaan järjestää huomioiden ohjeistus turvaväleistä, tehostetusta
hygieniasta ja siivouksesta sekä tilojen maksimihenkilömääristä.
Etätyöstä palataan 1.8. lukien asteittain työhön varsinaiselle työntekopaikalle.
Työtiloissa tulee noudattaa tehostettua hygieniaa ja turvavälejä. Tarvittaessa
esimiehen kanssa voidaan tapauskohtaisesti sopia etätöiden tekemisestä osittain.
Mikäli samassa työtehtävässä tai työtiloissa on useampia työntekijöitä, suositellaan
työpaikalla oloon vuorottelua, ettei olla samaan aikaan työntekopaikalla. Pappi ja
kanttori työparien tulee tehdä työtä yhdessä eikä työpareja tule sekoittaa.
Vapaaehtoistyötä ei suositella aloitettavaksi elokuun aikana.
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Kotikäynneillä suositellaan edelleen mahdollisuuksien mukaan tapaamisen
järjestämistä ulkotiloissa. Mikäli tämä ei onnistu, tulee kontaktiaika pitää
mahdollisimman lyhyenä ja käyttää suu-nenäsuojainta.
Työhön ei tulla, mikäli on koronavirusinfektion oireita. Seurakunnan tilaisuuksiin ja
toimintaan ei osallistuta myöskään oireisena.
Kristinoppikoululeirien päätösliturgiat järjestetään turvavälein ja hygieniaohjeita
noudattaen leiriläisten ja henkilökunnan kesken, eli perheitä ei kutsuta paikalle.
Sisätiloissa ei voida harjoittaa yhteislaulua.

