Yleistä
Valtioneuvosto on 15.6.2020 päättänyt, että valmiuslaki ei enää ole voimassa. Poikkeusolot ovat
maassamme päättyneet. Tämä ei kuitenkaan merkitse koronaviruksen katoamista maastamme.
Siksi edelleen on tarpeen noudattaa annettuja ohjeita virustartuntojen ehkäisemiseksi.
Kesän aikana Asikkalan seurakunta keskittyy koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi
ensisijaisesti lakisääteiseen toimintaansa. Toimintapiirit, kuorot, ryhmät ja vastaavat ovat tauolla
kesän ajan.
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.
Jumalanpalvelukset
* Kirkon ovilla on käsidesinfiointiainetta. Kirkkoon tulijan toivotaan desinfioivan kätensä.
* Virsikirjat: kirkkoon tulija ottaa itse virsikirjan. Voit myös käyttää omaa virsikirjaa tai kännykkää
virsikirja.fi. Älä vie virsikirjaa takaisin, vaan jätä se paikallesi kirkon penkkiin. Suntio kerää ne
penkeistä. Samat kirjat 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.
* Kuulumiset vaihdetaan ulkona, ei 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.
Toiminnasta ja tapahtumista saa edelleen parhaiten tietoa seuraamalla kotisivua ja Facebooksivujamme.
Seurakunta toteuttaa toimintaansa viranomaisten ohjeiden mukaan, joten niiden mukaiset
muutokset ovat mahdollisia.

Turvavälien toteutumiseksi seurakunnan tilojen osallistujamääriä on rajattu.
Asikkalan seurakunnan kiinteistökohtaiset osallistujarajoitukset ovat (henkilömäärä sisältää
seurakunnan työntekijät):
Asikkalan kirkko: 240 henkilö
Kalkkisten kirkko: 30 henkilöä / parvi ei käytössä
Asikkalan siunauskappeli: 25 henkilöä
Kalkkisten siunauskappeli: 20 henkeä
Maijan kammari: 15 henkilöä
Kesän aikana emme vuokraa tiloja ulkopuolisten ryhmien käyttöön. Perhejuhliin Maijan kammaria
vuokrataan 1.6. lähtien kiinteistökohtaisin osallistujarajoituksin.
Häihin, hautajaisiin ja kasteisiin liittyviä rajoituksia
Kirkollisen toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on
yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston
linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa
yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. Osanottajien turvallisuus tulee joka tilanteessa
varmistaa huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita hygieniasta.
Toimituskeskustelut
Toimituskeskustelut pappien kanssa käydään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa turvalliset
etäisyydet huomioiden. Kodeissa emme käy toimituskeskusteluja, pihalla ja puutarhassa se on
mahdollista. Myös puhelimitse on edelleen mahdollista käydä toimituskeskustelut.
Asikkalan seurakunnan henkilökunta ei osallistu toistaiseksi kirkollisten toimitusten jälkeisiin
yksityistilaisuuksiin työturvallisuussyistä.

Hautajaiset
Kappeleissa pätee niiden osallistujamäärärajoitukset. Arkkuhautauksien osalta ensisijainen ja
suositeltava tapa on siunata vainaja haudalla.
Musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa
Piispat antoivat 2.6. seurakunnille suosituksen jumalanpalvelusten ja kirkollisten
toimitusten musiikista pandemian aikana. Koska musiikilla on tärkeä merkitys seurakuntien
jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja muussa seurakuntien toiminnassa,
pandemian aikana on huolehdittava, että laulaminen olisi mahdollisimman turvallista.
* Jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa on hyvä harkita virsien lukumäärää sekä kestoa.
* Kuorolaulua sisätiloissa on syytä välttää.
* Myös puhallinsoittimien käyttämistä tulee harkita tarkkaan.

Syntymäpäiväkäynnit
Seurakunnan työntekijät eivät toistaiseksi vieraile sisällä kodeissa syntymäpäiväkäynneillä. Pihalla
ja puutarhassa se on mahdollista noudattaen turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita.

Tiekirkko on peruttu kesältä 2020.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto palvelevat seurakuntalaisia ma-pe klo 9-13 vain puhelimessa
ja sähköpostilla 31.7.2020 asti.

