Päivitetyt koronarajoitukset Asikkalan seurakunnassa 16.5.2021 asti.
Koronaepidemia on alueella edelleen leviämisvaiheessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston
23.4.2021 tekemän päätöksen mukaisesti koronarajoitukset jatkuvat.
Koronayhteistyöryhmä arvioi alueen koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta
seuraavan kerran maanantaina 26.4.2021.
Jumalanpalvelukset
•

•
•

•

Jumalanpalvelukset toimitetaan toistaiseksi ilman läsnä olevaa seurakuntaa.
Jumalanpalvelukset lähetetään suorana Asikkalan seurakunnan kotisivuilla ja ne myös
tallennetaan. Seurakuntalaiset voivat katsoa myöhemmin tallenteen seurakuntien
kotisivuilla olevan linkin kautta. Tallenteita säilytetään 2 viikkoa.
Mikäli kyseessä on messu, ehtoollisen jako kirkossa tapahtuu striimauksen jälkeen.
Seurakuntalaisille, jotka ovat seuranneet messun lähetystä netissä, tarjotaan mahdollisuus
vastaanottaa ehtoollinen kirkossa lähetyksen päätyttyä, klo 11.20 -12.30. Ehtoolliselle
saavutaan pienissä ryhmissä siten, että kokoontumisrajoituksena oleva 6 hengen määrä ei
ylity. Seurakunnan työntekijä ohjaa ehtoolliselle saapuvia kirkon pääovella. Ehtoolliselle
saapuvia kehotetaan käyttämään kasvomaskia ja kirkossa noudatetaan turvavälejä ja
hygieniasäädöksiä.
Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei
terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Kirkolliset toimitukset (hautaan siunaamiset, kasteet ja vihkimiset)
Toimituksiin osallistuvien määrä rajataan lähtökohtaisesti 6 henkeen, mutta hautaan siunaamisen
osalta on mahdollista käyttää harkintaa, jotta vainajan lähimmät omaiset voivat osallistua. Pappia,
kanttoria ja suntiota ei lasketa mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä). Hautaan
siunaaminen voidaan toimittaa myös ulkona haudalla. Omaiset käyvät aina keskustelun papin
kanssa hautaan siunaamisen vaatimista toimenpiteistä. Kirkolliset toimitukset tapahtuvat
toistaiseksi vain seurakunnan tiloissa (esim. kotikasteita ei suoriteta). Seurakunta ei vuokraa
toistaiseksi omia tilojaan yksityistilaisuuksiin.
Toimituskeskustelut pappien kanssa käydään ensisijaisesti puhelimitse tai muiden etäyhteyksien
avulla. Seurakuntalaisten toivomuksesta toimituskeskustelut voidaan käydä myös seurakunnan
tiloissa turvallisuusmääräykset huomioiden. Asikkalan seurakunnan työntekijät pidättäytyvät
toistaiseksi osallistumasta kirkollisten toimitusten jälkeisiin yksityistilaisuuksiin, esim.
muistotilaisuuksiin. Hautaan siunaamisen jälkeen järjestettävä muistotilaisuus, kaste- tai hääjuhla
ovat luonteeltaan yksityistilaisuuksia. Vastuu yksityisen tilaisuuden turvallisuudesta ja
toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Seurakunta suosittelee noudattamaan
yksityistilaisuuksissakin 6 hengen kokoontumisrajoitusta.
Syntymäpäiväkäynnit
Onnittelut tapauskohtaisesti arvioiden esimerkiksi puhelimitse, mahdollisesti pistäytyminen ulkoovella, lyhyt tapaaminen ulkona tai siirretään käynti myöhempään ajankohtaan. Tapaaminen

kahden kesken tai läheisen läsnä ollessa. Turvavälit ja kasvomaskit kohdattaessa. Laitoskäynneillä
noudatetaan laitoksen ohjeistusta.
Keskeytettävä toiminta
Kaikki seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on edelleen tauolla.
Jatkettava toiminta
Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmätoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan
turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Varhaiskasvatuksen päiväkerhot ja
kouluikäisten harrastekerhot voivat kokoontua näitä noudattaen. Näissä ryhmän kokoonpano on
vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko on mitoitettava siten, että
ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa ja toteutettava tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää
tai ne vähenevät merkittävästi. Lasten, nuorten ja perheiden osalta kokeillaan mahdollisuuksien
mukaan kokoontumisrajoitukset huomioivia etukäteisilmoittautumiseen perustuvia
yksittäistilanteita. Ulkona voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaille korkeintaan 10 hengen ryhmissä
tapahtuvaa toimintaa.
Seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa puhelimitse
Nämä pandemian leviämisvaiheen rajoitukset hankaloittavat monin tavoin meidän asikkalalaisten
arjen elämää. Tärkeää olisi, ettei kukaan jäisi rajoitusten vuoksi yksin. Usein jo asioista
keskusteleminen toisen kanssa helpottaa. Halutessasi voit olla puhelimitse yhteydessä
seurakunnan työntekijään. Seurakunnan työntekijöiden yhteystietoja löydät seurakunnan
kotisivuilta. Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.
Diakoniavastaanotto
Asikkalan seurakunnan diakoniatoimisto sijaitsee Maijan kammarin yhteydessä, Rusthollintie 4,
Vääksy. Diakoniapäivystys on avoinna keskiviikkoisin klo 9-11. Muina aikoina diakoniatyöntekijät
tavoitat parhaiten puhelimitse tai sähköpostilla. Tapaamisaika pyritään järjestämään joustavasti
mahdollisimman pian.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto (Rusthollintie 4)
Toimistot palvelevat aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse.
Kasvomaskin käyttö
Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien
käyttöä. Kasvomaskin käyttöä voidaan edellyttää kaikilta yli 12-vuotiailta seurakunnan tiloissa
olevilta, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset
huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan
kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi
työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä
estettä.

