TOIMINNAN OHJEISTUS ASIKKALAN SEURAKUNNASSA
3.-26.12.2021 KOKOONTUMISRAJOITUKSISTA JA KORONAPASSISTA
Linkkiin Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 30.11.2021 päätöksen, jolla

aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki
sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20
henkilöä. Määräys on voimassa 3.–26.12.2021. Tätä suuremmat kokoontumiset ovat
mahdollisia vain, jos toiminnanharjoittaja ottaa käyttöön koronapassin.
Mikkelin hiippakunnan piispa on lisäksi ohjeistanut seurakuntia kirjeillään
koronapassin käyttämisestä 25.11.2021 ja 20 hengen kokoontumisrajoista 1.12.2021.
Koronapassin käyttö julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole
lain mukaan mahdollista. Uskonnonharjoittamiseksi katsotaan seurakunnan
jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, joihin luetaan kasteet, konfirmaatiot,
vihkimiset ja hautaan siunaamiset. Tästä lisää kohdassa ”jumalanpalvelukset ja
kirkolliset toimitukset.”
Sen sijaan yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjä voi lain mukaan ottaa käyttöön
koronapassin, jolloin 20 hengen kokoontumisrajoitusta ei tarvitse noudattaa. Tällaisia
yleisötilaisuuksia ovat Asikkalan seurakunnassa kirkossa järjestettävät Kauneimmat
joululaulut -tilaisuudet sekä konsertit. Tästä lisää kohdassa ”koronapassin käyttö”.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan terveysturvallisuus. Noudatetaan turvavälejä ja
kasvomaskisuositusta, huolehditaan käsihygieniasta. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
Jumalanpalvelukset siirretään toimitettavaksi 3.-26.12.2021 Asikkalan kirkossa.
Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa otetaan Asikkalassa koronapassin
sijaan käyttöön kävijöiden osastoiminen kirkkotiloissa. Osastoinnissa kirkkosali
jaetaan alueisiin, ja kuhunkin alueeseen voidaan ottaa maksimissaan 20 ihmistä.
Kahden osaston välille jätetään riittävä suojavyöhyke. Yhdestä sisäänkäynnistä
voidaan kuitenkin ottaa sisään useita osastoja. Kirkon ovella sinut ohjataan istumaan.
Kirkollisten toimitusten osallistujamäärien suhteen toimittava pappi voi käyttää
pastoraalista harkintaa, joka mahdollistaa läheisimpien osallistumisen. Kirkollisia
toimituksia voidaan suorittaa seurakunnan tiloissa ja kodeissa.
Striimattavat jumalanpalvelukset ilmoitetaan erikseen. Jouluaaton tilaisuuksien
sisällöistä ilmoitetaan lähempänä joulua.
Yksityistilaisuuksien terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. (mm.
kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Työntekijät voivat osallistua
yksityistilaisuuksiin, mikäli terveysturvallisuusnäkökohdat huomioidaan.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei
terveydentilansa takia pääse kirkkoon.
Koronapassin käyttö
Koronapassia voidaan käyttää mm. ”yleisötilaisuuksissa”. Yleisötilaisuuden määritelmä
kokoontumislaissa, jonka soveltamisalan ulkopuolelle on (2 §) rajattu ”julkista
uskonnonharjoittamista” varten järjestetyt tilaisuudet.
Osallistujien pitää esittää koronapassi kaikissa Asikkalan kirkon konserteissa ja
Kauneimmat joululaulut-tilaisuuksissa 3.-26.12.2021. Koronapassin vaatimuksesta
kerrotaan tapahtumatiedoissa.
Koronapassi tarkastetaan kaikilta yli 16-vuotiailta osallistujilta ovella. Koronapassi voi
olla tulosteena tai sähköisenä, jolloin se luetaan THL:n hyväksymällä
Koronatodistuksen lukija -sovelluksella. Koronapassin tarkistuksessa riittää
hyväksyttävästi luettu QR-koodi. Osallistujan tulee taittaa paperitodistus tai peittää se
siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön
nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste, ei muita henkilötietoja.
Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee
tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite. Koronapassin voi ladata tai tulostaa
omakanta.fi-palvelusta tai sen voi saada tulostettuna terveydenhuollon yksiköstä,
jossa koronarokotus on annettu tai koronatesti on tehty. Koronapassia ei tarkasteta
henkilökunnalta tai esiintyjiltä.
Muut seurakunnan toiminta ja tilaisuudet
Seurakunnan normaali toiminta on mahdollista sisätiloissa, jos osallistujia on
korkeintaan 20. Terveysturvallisuusohjeita noudatetaan kaikissa seurakunnan
kiinteistöissä. Ulkopuolisten järjestämien ryhmien ja yksittäistilanteiden sekä
perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on mahdollista.
Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto on avoinna normaalisti. Kirkkoherranvirastossa asioitaessa
suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Monet asiat voi myös hoitaa puhelimitse ja
sähköpostitse.
Diakonian vastaanotot
Diakonian vastaanotot hoidetaan niin että turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia
huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamisaika
voidaan myös sopia erikseen.

Kotikäynnit
Kotikäyntejä voidaan tehdä terveysturvallisuuskäytäntöjä noudattaen.
Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.
Kasvomaskin käyttö
Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien
käyttöä sisätiloissa. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti
seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on
kuitenkin tarjolla kaikissa seurakunnan kiinteistöissä.
Ajantasaiset tiedot löydät seurakunnan verkkosivuilta.

