
 

 

 

Arkkipiispan asettaman työryhmän 17.3. täsmennetyt toimintaohjeet 

koronavirusaikana 
 

Arkkipiispa Leo nimitti torstaina 12.3. kirkolle kriisiryhmän pitämään yllä koronavirukseen liittyvää 

tilannekuvaa ja pohtimaan tartuntavaaran minimointia kirkon työssä ja elämässä. Ryhmään on nimetty isä 

Jaakko Vainio, isä Mikael Sundkvist, isä Ioannis Lampropoulos, Antti Räsänen, Sirpa Okulov ja Maria 

Hattunen. 

 

Ryhmä laati 13.3. ensimmäiset kaikkia kirkon toimijoita koskevat toimenpideohjeet. Valtioneuvoston 16.3. 

tekemien linjausten jälkeen ryhmä teki uudet ohjeet, jotka kirkollishallitus hyväksyi 16.–17.3. järjestetyssä 

sähköpostikokouksessa.  

 

Ohjeiden käyttöön soveltaminen on herättänyt kuitenkin paljon kysymyksiä seurakunnissa. Erityisen 

vaikeaksi on koettu kirkossa läsnä olevien ihmisten rajaaminen kymmenen henkeen. Rajaus asettaa kirkon 

jäsenet keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Mahdolliset jonotustilanteet ovat myös ongelmallisia, koska 

ne voivat koota kirkon pihaan yli 10 hengen kokoontumisia. Tällainen tilanne olisi vastoin valtioneuvoston 

antamaa määräystä. 

 

Suositus: palvelukset toimitetaan suljetuin ovin 18.3. alkaen 

 

Työryhmä suosittaa, että jumalanpalvelukset toimitetaan 18.3. alkaen suljetuin ovin niin, että palveluksessa 

ovat läsnä ainoastaan sen toimittamiseen osallistuvat henkilöt, korkeintaan 10 henkeä. Kirkkokansa seuraa 

palveluksia verkon välityksellä. 

 

Samalla muistutetaan kaikkia kirkon toimijoita jo aiemmin annetuista ohjeista ja täsmennetään niitä 

seuraavasti: 

 

- Kaikki seurakuntalaisten kokoontumiset jäävät tauolle. 

- Jumalanpalvelukset toimitetaan minimihenkilöstöllä suljetuin ovin. 

- Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja ei tehdä ja kotimaan työmatkat rajataan välttämättömiin. Suositaan 

omia autoja julkisten kulkuneuvojen sijaan. 

- Kaikki joilla on mahdollisuus, siirtyvät etätyöhön. Kansliatyö hoidetaan etäyhteyksillä, samoin kokoukset. 

- Jumalanpalvelukset toimitetaan minimimiehityksellä. 

- Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa. Sairaana ei tulla kirkkoon rukoilemaan eikä 

toimittamaan palvelusta. Liturgian toimittava pappi huolehtii erityisesti käsihygieniasta pesemällä kädet 

huolellisesti ennen proskomidia ja uudelleen ennnen leivän murtamista – toisin sanoen aina juuri ennen 

ehtoollisaineiden käsittelyä. Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan 

sekä fyysisten kontaktien minimointiin. Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli 

poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta. Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä 

puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla. Ohje koskee myös papistoa. 

Ehtoolliselle osallistuvat eivät suutele maljaa eikä Pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta pyyhitä liinalla, 

vaan liinaa käytetään vain jos sillä on otettava kiinni mahdollisesti putoamassa olevat Pyhät Lahjat. 

Ehtoollista jakaessa voi pitää saatavilla myös kertakäyttöliinoja, joihin ehtoolliseen osallistuja voi 

tarvittaessa pyyhkiä suunsa. Pyyhkimisen jälkeen liina voidaan pudottaa samaan paperipussiin, johon 

käytetyt lusikat laitetaan. Pussi poltetaan palveluksen jälkeen lusikoineen ja liinoineen. Jälkiviiniä ei jaeta. 

Siunaus annetaan ilman käsikontaktia. Ristiä ei suudella. Laulajille ei jaeta yhteisessä käytössä olevia 

kirjoja, nuotteja tai muuta materiaalia.  

- Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Kirkolliset toimitukset pyritään mahdollisuuksien mukaan 

siirtämään pandemian jälkeiseen ajankohtaan. Läsnäolijoiden maksimimäärä (yhteensä 10 henkeä) koskee 

myös kaikkia kirkollisia toimituksia. Hautausta koskevat järjestelyt liitteenä. 

- Riskiryhmien turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Laitosvierailuista luovutaan. Kiireellisten 

ripityskäyntien yhteydessä neuvotellaan hoitohenkilöstön kanssa.  

- Kotikäyntejä ei tehdä riskiryhmiin kuuluvien luona.  

- Poikkeusjärjestelyjen vuoksi vapautuvat resurssit ohjataan muuhun työhön: esimerkiksi kirkon 

kriisipuhelinpäivystykseen, seurakunnan omaan puhelin- ja nettipäivystykseen ja sähköisten materiaalien 

tuottamiseen.  



 

 

- Jumalanpalveluksia välitetään verkon kautta seurattavaksi ja hengellisen työn tekijät tarjoavat halukkaille 

keskusteluapua.  

- Seurakunnat tiedottavat toimintaa koskevista poikkeusjärjestelyistä. 

- Esimiehet huolehtivat annettujen ohjeiden noudattamisesta. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetty tieto koronavirustilanteesta: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

 
Yhteystiedot työryhmän jäsenille:  

Isä Jaakko Vainio: jaakko.vainio@ort.fi, 040 017 8744 

Isä Mikael Sundkvist: mikael.sundkvist@ort.fi, 050 350 9356 

Isä Ioannis Lampropoulos: ioannis.lampropoulos@ort.fi, 050 357 3675 

Antti Räsänen: antti.rasanen@ort.fi, 040 7199066 

Sirpa Okulov: sirpa.okulov@ort.fi, 050 094 6601 

Maria Hattunen: maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240 
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