TOIMINNAN OHJEISTUS ASIKKALAN SEURAKUNNASSA AJALLA
30.12.2021 – 26.1.2022
Asikkalan seurakunta noudattaa koronapandemian aikana toiminnassaan
terveysviranomaisten antamia määräyksiä ja kirkon antamia ohjeita. Tämä ohje
koskee seurakunnan käytössä olevia julkisia tiloja ajalla 30.12.2021 – 12.1.2022 ja
seurakunnan toimintaa 30.12.2021 – 26.1.2022 välisellä ajalla. Tiedote päivitetään
viimeistään 12.1.2022.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.12.2021 tehnyt tartuntatautilain 58 g § 1
momentin nojalla päätöksen, jolla aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat, tartuntatautilain 58 g §:n 4
momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin
oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja
osallistujilta kahden viikon ajaksi ajalla 30.12. – 12.1.2022. Kiellon tarkoituksena on
rajata kansalaisten kanssakäymistä ja kontakteja tilanteessa, jossa koronaepidemia
leviää voimakkaasti alueellamme.
Asikkalan seurakunta noudattaa tätä määräystä ja sulkee asiakastilansa Maijan
kammarin, Martin kammarin ja seurakuntakodin tilat toiminnalta em. ajalle
30.12.2021 – 12.1.2022. Seurakunnan kokoava toiminta on tauolla em. ajan.
Kokoontumistilojen osalta määräysten mahdollisesta jatkumisesta tiedotetaan
myöhemmin, viimeistään 12.1.2022
Kaiken toiminnan osalta seurakuntaa koskee jo aikaisemmin 23.12.
aluehallintoviraston tekemä päätös, että Päijät-Hämeen alueella kielletään
sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 10 henkilöä.
Ulkotilaisuuksissa suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä. Tämä
aluehallintoviraston määräys jatkuu 26.1.2022 saakka.
Poikkeuksen tästä säännöstä muodostavat seurakunnan jumalanpalvelukset ja
kirkolliset toimitukset, jotka on lainsäädännössä katsottu uskonnonharjoittamiseksi,
joka voidaan järjestää erityistoimin poikkeusaikanakin. Jumalanpalveluksia ja
kirkollisia toimituksia koskee kuitenkin aiemmin annettu aluehallintoviraston
määräys kokoontumisten rajaamisesta 10 henkilöön. Tilaan on mahdollista luoda
koronaturvallisesti muutama 10 hengen osasto (tästä lisää jumalanpalvelusten
järjestämistä koskevassa kohdassa alla).
Niin ikään poikkeuksen aluehallintoviraston määräyksestä muodostavat alle 18vuotiaille järjestettävä toiminta varhaiskasvatuksessa (Perhekeskus Ilo) ja
seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyössä, joka voi jatkua koronaturvalliset
toimenpiteet huomioiden.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja hiippakunnan tuomiokapituli on
ohjeistanut seurakuntia toiminnan järjestämisestä kirjeellään 23.12.2021. Kirjeessä
todetaan, että lainsäätäjän mukaan aluehallintoviraston 17.12.2021 asettamat
henkilömäärärajat eivät koske ”uskonnollisen yhdyskunnan tavanomaista toimintaa,
joka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä
vastaavissa tiloissa”. Uskonnonharjoittamiseksi katsotaan seurakunnan
jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, joihin luetaan kasteet, konfirmaatiot,
vihkimiset ja hautaan siunaamiset.
Näin ollen jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia voidaan edelleen järjestää.
Meillä Asikkalassa jumalanpalvelukset toimitetaan toistaiseksi Asikkalan kirkossa.
Käytämme jumalanpalveluksissa kävijöiden osalta osallistujien ”osastoimista”
kirkkotiloissa. Osastoinnissa kirkkosali jaetaan alueisiin, ja kuhunkin alueeseen
voidaan ottaa maksimissaan 10 ihmistä. Kahden osaston välille jätetään riittävä
suojavyöhyke. Yhdestä sisäänkäynnistä voidaan kuitenkin ottaa sisään useita
osastoja. Kirkon ovella sinut ohjataan istumaan.
Vuoden 2022 alusta lähtien Asikkalan kirkossa sunnuntaisin pidettävät
jumalanpalvelukset striimataan ja niitä voi seurata myös virtuaalisesti Asikkalan
seurakunnan kotisivuilta avautuvasta linkistä. Jumalanpalveluksista tehty tallenne
on nähtävissä 2 viikon ajan seurakunnan kotisivuilla.
Kirkollisten toimitusten osalta suositellaan vahvasti tilaisuuksien järjestämistä
seurakunnan tiloissa, joissa turvavälien noudattaminen on helpompaa. Myös
kirkollisten toimitusten osalta voidaan tiloissa käyttää tuota tilaisuuteen
osallistuvien seurakuntalaisten osastointia, tosin kussakin tilassa on osallistujien
osalta henkilömäärän rajaus, jota ei voida ylittää. Ennen tilaisuuden järjestämistä
käydään keskustelu toimittavan papin kanssa tilaisuuteen osallistuvien määrästä.
Asikkalan seurakunnan tilojen maksimimäärä
•
•
•
•
•

Asikkalan kirkko 50 henkilöä (10 hengen osastoina)
Asikkalan siunauskappeli 20 henkilöä (10 hengen osastoina)
Asikkalan seurakuntakoti 20 henkilöä (10 hengen osastoina)
Kalkkisten kirkko 20 henkilöä (10 hengen osastoina)
Kalkkisten siunauskappeli 15 henkilöä (10 hengen osastoina)

Yksityistilaisuuksien terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. (mm.
kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Kodeissa järjestettäviä yksityistilaisuuksia
koskee tuo aluehallintoviraston antama 10 hengen kokoontumisrajoitus. Työntekijät

voivat osallistua yksityistilaisuuksiin, mikäli
terveysturvallisuusnäkökohdat huomioidaan.
Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei
terveydentilansa takia pääse kirkkoon.
Muut seurakunnan toiminta ja tilaisuudet
Terveysturvallisuusohjeita noudatetaan kaikissa seurakunnan kiinteistöissä.
Yksityisten perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on mahdollista
kokoontumisrajoitusten puitteissa.
Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirasto on avoinna normaalisti. Kirkkoherranvirastossa asioitaessa
käytetään kasvomaskia. Monet asiat voi myös hoitaa puhelimitse ja sähköpostitse.
Diakonian vastaanotot ja kotikäynnit sekä vierailut laitoksissa
Diakonian vastaanotot hoidetaan niin että turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia
huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamisaika
voidaan myös sopia erikseen. Kotikäyntejä voidaan tehdä terveysturvallisuuskäytäntöjä noudattaen. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.
Asiointi julkisissa tiloissa
Seurakunnan julkisissa tiloissa käytetään kasvomaskia sekä noudatetaan hyvää
käsihygieniaa ja turvavälejä. 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 seurakunnan toiminnasta löydät seurakunnan verkkosivuilta.

