TIEDOTE 11.9.2020
Yleistä
Seurakuntalaiset ovat edelleen lämpimästi tervetulleita seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.
Käynnissä olevan koronaepidemian vuoksi noudatamme kuitenkin tilaisuuksissa sekä
viranomaisten että piispojen ohjeita ja suosituksia kokoontumisten suhteen. Näin pyrimme
suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia ja hauraassa asemassa olevia lähimmäisiämme.
Piispat suosittelevat, että jumalanpalveluksissa, seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa
toimituksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita
koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan 1–2 metrin turvavälein
tilaan sopivaksi.
Pyydämme huomiomaan kaikessa hyvän käsihygienian ja välttämään fyysistä kosketusta ja
noudattamaan turvaväliä. Tilaisuuksiin ei voi tulla, jos on vähänkään oireinen, sairas tai altistunut
koronavirukselle. Riskiryhmiin kuuluvia suositetaan käyttämään omaa harkintaa.

Leiri -ja ryhmätoiminta
Leirit pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Ryhmätoimintaa on avattu asteittain syyskuun alusta
lähtien.
Jumalanpalvelukset
* Kirkon ovilla on käsidesinfiointiainetta. Kirkkoon tulijan toivotaan desinfioivan kätensä.
* On suositeltavaa ottaa oma virsikirja mukaan kirkkoon tai seurata kännykästä virsikirja.fi. Voit
käyttää myös kirkon virsikirjaa. Poistuessasi jätä kirja pääoven edessä olevalle pöydälle. Samat
virsikirjat eivät tule käyttöön peräkkäisinä päivinä.
* Kolehti kerätään jumalanpalveluksen jälkeen ovilla oleviin keräyskoreihin.
* Ehtoolliselle tulijat saapuvat sivukäytäviä turvavälit säilyttäen. Seurakuntalainen ottaa
alttarialueelle tullessaan pöydältä pikarin käteensä. Pöydällä on käsidesipullo. Seurakuntalaiset
tulevat ehtoollispöytään turvaväliä noudattaen tai perhekunnittain. Ehtoollisleipä jaetaan ”pitkällä
kädellä” ehtoollisvieraan käteen. Leipä asetetaan seurakuntalaisen maljan muotoon asetetulle
kämmenelle niin, että käsien koskettamista vältetään. Ehtoollisviini jaetaan maljasta
seurakuntalaisen kädessä olevaan pikariin. Ehtoollisen nautittuaan seurakuntalainen asettaa
pikarinsa kuorissa olevalle pöydälle ja poistuu keskikäytävää pitkin. Ehtoollispöytään voi lapsi tai
aikuinen tulla myös vain siunattavaksi.
* Siunaaminen tapahtuu samaan tapaan kuin ehtoollisella. Pappi siunaa turvavälin säilyttäen
koskematta seurakuntalaista.
* Perheet voivat istua ja liikkua vierekkäin.

* Toivomme, etteivät seurakuntalaiset ”vaihda kuulumisia” kirkon käytävillä.
* Myös pappi ja muut jumalanpalveluksen toimittajat noudattavat terveyteen, käsihygieniaan ja
turvaväleihin liittyvää ohjeistusta tarkasti.
Jumalanpalveluksia koskevia ohjeita sovelletaan myös kirkollisiin toimituksiin ja
seurakuntatilaisuuksiin, kuten esimerkiksi konsertteihin.
Seurakunta toteuttaa toimintaansa viranomaisten ja piispojen ohjeiden mukaan, joten niiden
mukaiset muutokset ovat mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot löydät verkosta
www.asikkalanseurakunta.fi
Seurakunnan tilat 1.8.2020 alkaen
Turvavälien toteutumiseksi seurakunnan tilojen osallistujamääriä on rajattu.
Asikkalan seurakunnan kiinteistökohtaiset osallistujarajoitukset ovat (henkilömäärä sisältää
seurakunnan työntekijät):
Asikkalan kirkko: kirkkosali 140 henkilöä, tarvittaessa suntio ohjaa parvelle
Kalkkisten kirkko: 40 henkilöä / parvi ei käytössä
Asikkalan siunauskappeli: 40 henkilöä
Kalkkisten siunauskappeli: 30 henkeä
Maijan kammari: 20 henkilöä
Perhejuhliin Maijan kammaria vuokrataan lähtien kiinteistökohtaisin osallistujarajoituksin.

Häihin, hautajaisiin ja kasteisiin liittyviä rajoituksia
Kappeleissa pätee niiden osallistujamäärärajoitukset.
Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on
yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla.
Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on
tilaisuuden järjestäjällä.
Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500
henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä
noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.
Asikkalan seurakunnan henkilökunta ei osallistu toistaiseksi kirkollisten toimitusten jälkeisiin
yksityistilaisuuksiin, esim. muistotilaisuuksiin.

Toimituskeskustelut
Toimituskeskustelut pappien kanssa käydään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa turvalliset
etäisyydet huomioiden. Kodeissa tapahtuvissa toimituskeskusteluissa noudatetaan turvaväliä ja

työntekijät käyttävät kasvomaskia. Myös puhelimitse on edelleen mahdollista käydä
toimituskeskustelut.

Syntymäpäiväkäynnit
Seurakunnan työntekijät voivat vierailla kodeissa syntymäpäiväkäynneillä noudattaen
turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita. Myös pihalla ja puutarhassa tapaaminen on mahdollista.

