Helsingin ortodoksisen hiippakunnan voimassa oleva koronaohjeistus 20.10.–
30.11.2020
Koko Helsingin hiippakunnan alueella noudatetaan Aluehallintoviraston ja THL:n ohjeita ja
määräyksiä sekä niihin pohjautuvia Helsingin hiippakunnan koronatiimin suosituksia.
Yleistä
– Kaikessa hiippakunnan seurakuntien toiminnassa noudatetaan tehostettua hygieniaa eli
oikeanlaista käsi- yskimis- ja aivastamishygieniaa sekä kahden metrin turvavälejä.
– 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.)
– Työhön ei tulla, mikäli on koronavirusinfektion oireita. Mihinkään hiippakunnassa järjestettävään toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
Maskien käyttö
– THL on julkaissut 8.10.2020 päivitetyn suosituksen kasvomaskien käytöstä. Seurakuntien työntekijöiden tulee käyttää maskia kaikissa sisätiloissa tapahtuvissa työtehtävissä.
Velvollisuus maskin käyttöön ei siis koske vain papistoa, vaan maskia käyttävät kanttorit ja
laulajat, vahtimestarit, kirkon isännöitsijät sekä kerhojen ohjaajat ja vapaaehtoiset.
– Koronatiimi suosittelee vahvasti kasvomaskeja myös kirkkokansalle.
Maskittomuus ei kuitenkaan saa muodostua esteeksi jumalanpalvelukseen osallistumiselle.
Jumalanpalvelukset
– Sekä papiston että kanttorien on hyvä kiinnittää huomiota jumalanpalvelusten kestoon ja
etsiä tarvittaessa sopivia tapoja palvelusten keston hallittuun lyhentämiseen.
– Jumalanpalveluksia voidaan toimittaa kirkoissa niin, että kirkkokansa noudattaa 2 metrin
turvaväliä. Turvavälejä noudattavat edelleen myös työntekijät eli vahtimestari, pappi ja
kanttori.
– Kirkkotilassa tulee olla käsidesit niin kirkkosalissa kuin alttarissa. Kirkkoon saapuvia ohjeistetaan myös käsidesin käyttöön saapuessaan ja poistuessaan kirkosta. Myös suositus
maskien käytöstä on hyvä olla näkyvällä paikalla esillä.
– 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 käytäntöä, että

laulajat laulavat kasvot samaan suuntaan. Yhteislaulua tulee välttää.
– Jumalanpalveluksia suositellaan toimittamaan vain suuremmissa pyhäköissä, joissa turvavälit ja
tehostettu hygieniataso voidaan toteuttaa vaivattomammin kuin pienemmissä tiloissa. Lisäksi pyhäkköjä isompia seurakuntasaleja voidaan käyttää palvelusten toimittamiseen. Sään salliessa jumalanpalveluksia voi edelleen toimittaa myös ulkona.

– 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 viimeistään palvelukseen
saavuttaessa. Seurakuntien tulee huolehtia asianmukaisesta ilmoittautumisjärjestelmästä
ja kerättyjen tietojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hävittämisestä neljän viikon kuluttua
niiden keräämisestä.
– Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.
Kuorolaulu ja yhteislaulu
– Kuoroharjoituksia ei järjestetä epidemia-aikana. Kirkkoherra voi kuitenkin antaa poikkeusluvan kuoroharjoitusten järjestämiseen. Tällöinkin harjoituksissa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia hygieniaohjeita. Kuoroharjoituksia järjestetään vain kulloisenkin palveluksen vuorossa oleville laulajille. Kanttori ja laulajat käyttävät maskia niin harjoituksissa
kuin jumalanpalveluksissa.
– Kanttorin lisäksi laulamassa on voi olla kolme laulajaa, mikäli se on käytettävissä olevaan tilaan nähden mahdollista. Kuorolaisten ja laulajien on huolehdittava keskinäisistä
turvaväleistä, jotka on hyvä pitää mahdollisimman suurina, ollen kuitenkin vähintään kaksi
metriä. Turvavälejä tulee noudattaa niin sisällä kuin ulkona.
– Yhteislauluun jumalanpalveluksessa ei tule kannustaa.
– Mikäli palveluksessa käytetään äänentoistoa ja yhteistä mikrofonia, on mikrofoni syytä
puhdistaa käyttäjien välillä.
Kirkkokahvit
– Jumalanpalveluksien jälkeisiä kirkkokahveja voidaan järjestää kirkkoherran luvalla. Järjestäjien tulee huolehtia tehostetusta hygieniasta. Kahvit tulee järjestää vain siinä tapauksessa, mikäli pystytään osoittamaan, että tilaisuudessa noudatetaan riittävää hygieniaa ja
turvavälit pitävät koko kahvituksen ajan.

Muu kokoava toiminta ja leiritoiminta
– 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.
– Leiritoimintaa voidaan järjestää huomioiden ohjeistus turvaväleistä, tehostetusta hygieniasta ja siivouksesta sekä tilojen maksimihenkilömääristä. Leiritoimintaan osallistumista ei
suositella koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville.
– Seurakunnat eivät voi järjestää koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville suunnattua toimintaa (esim. senioreille suunnatut kerhot / tapahtumat). Riskiryhmiin kuuluvat voivat osallistua oman harkintansa mukaan seurakunnan yleisiin toimintoihin.
Etätyötä suositellaan
– Etätyön tekemistä suositellaan viranomaisohjeita noudattaen koko Helsingin hiippakunnan alueella. Etätyötä tulisi tehdä kaikissa niissä tehtävissä, missä se on työn luonteen
osalta mahdollista.
– 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.
Vapaaehtoistyö
– Vapaaehtoistyötä voi tehdä harkitusti toiminnoissa, joita pidetään seurakunnan toiminnan
kannalta välttämättöminä ja joiden katsotaan tukevan seurakunnan ydintoimintaa. Vapaaehtoistyön tekemistä ei voida suositella koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville. Vapaaehtoisten työturvallisuudesta tulee huolehtia samoilla tavoilla kuin työntekijöiden turvallisuudesta ja heidät tulee ohjeistaa voimassa olevista käytänteistä. Näin ollen esimerkiksi kasvomaskeja tulee käyttää kaikissa vapaaehtoistyön tehtävissä. Vastuu tästä on vapaaehtoistoiminnan järjestäjällä.
Kotikäynnit
– Kotikäynneillä suositellaan edelleen mahdollisuuksien mukaan tapaamisen järjestämistä
ulkotiloissa. Mikäli tämä ei onnistu, tulee kontaktiaika pitää mahdollisimman lyhyenä ja
käyttää suu-nenäsuojainta.
Pyhät toimitukset
– Pyhissä toimituksissa, kuten kasteessa tai vihkimisessä, noudatetaan samoja ohjeita
kuin jumalanpalveluksissa niin turvavälien, maskien kuin hygieniankin osalta. Samaan
perhekuntaan kuuluvien ei tarvitse pitää keskenään turvavälejä.

– Pappien ja kanttorien tulee tarkoin harkita, voivatko he osallistua kirkollisten toimitusten
jälkeiseen juhlatilaisuuteen vai onko osallistuminen viisainta jättää mahdollisen tartuntariskin vuoksi väliin.
Epidemiatilanteen seuranta ja kehittyminen
Mikäli hiippakuntamme toiminta-alueilla siirrytään koronavirusepidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen STM:n määritelmien mukaisesti, tulee kaikki alueen jumalanpalvelukset toimittaa suljetuin ovin minimihenkilöstöllä kaikkia muita ohjeita noudattaen. Siirtymisen tähän käytäntöön määrää alueen kirkkoherra. Leviämisvaiheessa kaikki kokoava
toiminta keskeytetään ja siirretään mahdollisuuksien mukaan verkkoon sekä myöhempään
ajankohtaan.
Koronatiimi seuraa viranomaisohjeita sekä ajankohtaista ja alueellista epidemiatilannetta
säännöllisesti. Näihin ohjeisiin voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa.

