Korona-ohje Pohjois-Karjalan seurakunnille 4.12.2020
Uusi määräys IS-AVI:lta
Pandemiatilanteen takia Itä-Suomen aluehallintovirasto (IS-AVI) on tänään 4.12.2020 antanut uuden
päätöksen, jossa se kieltää Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä)
henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia, joihin osallistuu alle 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Määräys on voimassa ajalla 5.12.2020 – 4.1.2021. Se koskee Heinäveden kuntaa vasta 1.1.2021 alkaen.
Ohjeet Pohjois-Karjalan seurakunnille ajalla 5.12.2020-4.1.2021
Seurakuntien jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset eivät ole kokoontumislaissa mainittuja
yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Tästä huolimatta olemme kirkkona ja Kuopion hiippakunnassa
noudattaneet AVI:n tartuntatautilain ja kokoontumislain nojalla antamia määräyksiä.
Sen johdosta pidän johdonmukaisena, että kaikki Pohjois-Karjalan seurakunnat ottavat AVI:n 4.12.
antaman määräyksen huomioon ja päivittävät 2.12. saamansa ohjetta. Käytännössä tämä tarkoittaa
yksinkertaisimmillaan sitä, että henkilöluvun 50 tilalle muutetaan 20. Tämä koskee Pohjois-Karjalan
seurakuntia ajalla 5.12.2020-4.1.2021. Heinäveden seurakunnassa voidaan toimia aikaisemman ohjeen
mukaan vuoden loppuun saakka.
Selvyyden vuoksi:
1. Jumalanpalveluksia lukuun ottamatta seurakuntien kokoava toiminta on suositeltavaa keskeyttää
ja pitää tauolla koko loppuvuoden ajan.
2. Seurakuntien lakisääteiset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset tulee toteuttaa kaikissa
tilanteissa. Niihin voi kuitenkin osallistua korkeintaan 20 henkilöä. Luku sisältää myös
toimituksessa palvelevat. Niissä otetaan huomioon OKM:n ja THL:n antamat turvaohjeet.
3. Jumalanpalvelukset lähetetään suoratoistona, jotta seurakuntalaiset voivat osallistua niihin
etäyhteyksin. Seurakunta huolehtii asian tehokkaasta tiedottamisesta.
4. Kirkollisiin toimituksiin otetaan korkeintaan 20 henkilöä. Hautajaiset pyritään toimittamaan
kaikissa tilanteissa ja pastoraalisista syistä niihin voi osallistua tarpeen vaatiessa myös yli 20
henkilöä.
5. Muiden kirkollisten toimitusten osalta voidaan sopia myös toimitusten siirtämisestä yli vuoden
vaihteen. Toimituksissa tulee välttää pieniä tiloja (esimerkiksi kotikasteet) ja suosia väljiä tiloja
(esimerkiksi kirkkotila) ja pientä osallistujajoukkoa.
6. Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien ja kuntien perusopetusta
koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti.
Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Kirkkoneuvostojen ja
kirkkovaltuustojen kokoukset voi ja tulee pitää. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan
harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä
on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kokous voidaan pitää myös kirkkotilassa.
Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.
Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista,
suositellaan etätyötä.

Pohjois-Karjalan seurakuntien joulunajan suunnitelmat menevät varmasti nyt uusiksi. Moni joulun
viettoon valmistautuva seurakuntalainen joutuu pettymään. Olen tästä teidän puolestanne pahoillani.
Toisaalta tilanne on tullut tutuksi jo kevään aikana. Meidän tehtävämme on kaikista rajoituksista
huolimatta raivata tietä Kristukselle ja etsiä yhä uusia keinoja, joilla voisimme palvella ihmisiä tänä
jouluna. Yhtä tärkeää on etsiä keinoja, joilla voimme tukea ihmisten jaksamista ja huolehtia siitä, ettei
yhteyden ja sovinnon juhlan aikana kukaan kokisi jäävänsä yksin.
Tässä auttakoon meitä luova rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Tässä auttakoon meitä kolmiyhteinen
Jumala.
Kristuksen iloa ja valoa viranhoitoonne rukoillen,
Jari Jolkkonen

