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Hiippakuntamme ja sen seurakuntien toiminnan kannalta keskeiset toimintaohjeet 1.6.2020 alkaen

Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia koskevia ohjeita:
- Jumalanpalveluksia toimitetaan ulkona turvaväleistä (2m) ja henkilömäärästä (max.50 hlöä)
huolehtien. Tällä tavalla mahdollisimman monella seurakuntalaisella on mahdollisuus
osallistua niihin ja tartuntariskit ovat pienemmät kuin sisätiloissa.
Sisätiloissa
jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen minimihenkilöstöllä suljetuin ovin.
- Kirkolliset toimitukset järjestetään mahdollisimman vähäisellä henkilömäärällä käytettävän
tilan turvallinen enimmäishenkilömäärä huomioiden. Turvavälit (2m) ja henkilömäärä (max.50
hlöä)
- Ehtoollisen jakamisen mahdollisuudesta ja muusta toiminnasta tiedotetaan seurakuntalaisille
mahdollisimman monipuolisesti esimerkiksi internet-sivuilla, sosiaalisen median kanavilla,
Paimen-sanomissa ja kirjeillä.
Edelleen voimassa olevat toiminta- ja hygieniaohjeet:
- Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa kuten myös kaikessa muussa toiminnassa.
- Sairaana ei tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta.
- Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten
kontaktien minimointiin.
- Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä
ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.
- Laulajille ei jaeta yhteisessä käytössä olevia kirjoja, nuotteja tai muuta materiaalia.
Henkilökohtaiseen käyttöön annettuja kirjoja ja nuotteja voi käyttää.
Ehtoollisen jakoon liittyvät ohjeet:
- Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla lusikoilla, 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. Papin ja seurakuntalaisen välissä voidaan pitää pöytää, jolle on levitetty
ehtoollisliina mahdollisia pisaroita varten.
- Ehtoollista jakaessa voidaan pitää saatavilla myös kertakäyttöliinoja, joihin ehtoolliseen
osallistuja voi tarvittaessa pyyhkiä suunsa. Pyyhkimisen jälkeen liina voidaan pudottaa samaan
paperipussiin, johon käytetyt lusikat laitetaan. Pappi vastaa pussin polttamisesta palveluksen
jälkeen lusikoineen ja liinoineen.
- Jälkiviiniä ei jaeta.
Erityisesti papiston on huomioitava:
- Liturgian toimittava pappi huolehtii erityisesti käsihygieniasta pesemällä kädet huolellisesti
ennen proskomidia ja uudelleen ennen leivän murtamista – toisin sanoen aina juuri ennen
ehtoollisaineiden käsittelyä. Käsien peseminen ei ole pelkästään ”rituaalinen”, vaan saippuan
kanssa tehtävä huolellinen pesu. Mikäli pesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsidesiä. Näissä
tilanteissa voidaan käyttää myös erillisiä kertakäyttöisiä käsineitä, jotka laitetaan käytön
jälkeen samaan paperipussiin poltettavien lusikoiden kanssa.
- Ehtoollislahjojen esiintuomisen jälkeen ehtoolliseen osallistumiseen saakka pappi on
mahdollisuuksien mukaan totuttua kauempana pyhästä pöydästä ja pyhistä lahjoista.
- Myös papiston ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla lusikoilla,
jotka hävitetään polttamalla.
- Ehtoollisesta ei osallistuta suoraan maljasta eikä maljaa suudella.
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Muussa seurakuntatyössä huomioitava:
- Kaikessa toiminnassa arvioidaan ja minimoidaan mahdolliset turvallisuus- ja tartuntariskit.
-Ehtoollista voi jakaa tarvittaessa myös sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja kodeissa
turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
- Riskiryhmien turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Laitosvierailuja voidaan tehdä,
mikäli hoitolaitokset sen sallivat. Mahdollisten laitosvierailujen osalta ollaan yhteydessä
hoitohenkilöstöön ennen vierailua.
Muuta toimintaa koskevia ohjeita
- Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja ei tehdä ja kotimaan työmatkat rajataan välttämättömiin.
- Välttämättömät työmatkat suoritetaan henkilöautolla yksin. Kimppakyytejä vain samaan
ruokakuntaan kuuluvien kesken.
- Kaikki, joilla on mahdollisuus, tekevät työtä etänä. Kansliatyö ja kokoukset hoidetaan
etäyhteyksillä mikäli mahdollista.
- Tiedotamme toimintaa koskevista poikkeusjärjestelyistä aktiivisesti.
- Esimiehet huolehtivat annettujen ohjeiden noudattamisesta.
- Kaikessa toiminnassa on tärkeää huolehtia siitä, että seurakunnan työntekijät kokoontuvat
mahdollisimman vähän samoihin tiloihin. Usean seurakunnan papin tai kanttorin yhtäaikainen
sairastuminen voisi vaarantaa koko seurakunnan toimintakyvyn.

