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Asikkalan seurakunta noudattaa toiminnassaan viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 4.3.2021 päätöksen, että Päijät-Hämeen alueella
yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten suurin osallistujamäärä voi olla maksimissaan 6
henkilöä. Tämä määräys on voimassa maaliskuun loppuun (31.3.2021) saakka. Tämä merkitsee,
että Asikkalan seurakunta linjaa toimintaansa seuraavasti:
Toiminnan linjaukset Asikkalan seurakunnassa ainakin su 31.3.2021 saakka
Seurakunnan toiminnassa yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osallistujamäärä
rajoitetaan kuuteen (6) henkilöön. Kokoontumisrajoitukset koskevat niin sisätiloissa kuin
ulkotiloissa tapahtuvia kokoontumisia. Varhaiskasvatuksen toiminta rajataan kuitenkin
viranomaisten määräysten mukaisesti tämän ulkopuolelle. Rajoitusten mahdollisesta jatkumisesta
tiedotetaan myöhemmin maaliskuun lopulla.
Kirkkoherranvirasto siirtyy toistaiseksi sähköiseen asiointiin
Kirkkoherranvirasto (Rusthollintie 4) pysyy toistaiseksi arkisin suljettuna, mutta palvelee
seurakuntalaisia puhelimitse ja sähköisesti.
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalvelukset toimitetaan toistaiseksi, ainakin 31.3.2021 saakka 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.
Kirkolliset toimitukset (hautaan siunaamiset, kasteet ja vihkimiset)
Kuuden hengen kokoontumisrajoitukset koskevat myös kirkollisia toimituksia. Toimituksiin
osallistuvien määrä rajataan lähtökohtaisesti 6 henkeen, mutta hautaan siunaamisen osalta on
mahdollista käyttää harkintaa, jotta vainajan lähimmät omaiset voivat osallistua. Hautaan
siunaaminen voidaan pyydettäessä 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 Toistaiseksi pidättäydymme työntekijöiden onnittelukäynneistä
syntymäpäivillä. Onnittelut toivotetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi puhelimitse.
Vierailukäynti voidaan kuitenkin sopia myöhempään ajankohtaan.

Aikuisten ryhmät ja piirit Aikuisten kokoava ryhmätoiminta seurakunnassa on pysähdyksissä
toistaiseksi, ainakin 31.3.2021 saakka.
Lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa tapahtuva toiminta pyritään toteuttamaan, mikäli
hengen kokoontumisrajoituksista ja hygieniasäännöksistä pystytään pitämään kiinni. Lasten ja
nuorten tilaisuuksien järjestämisellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle terveydelle
merkittäviä vaikutuksia, jonka vuoksi toiminnan jatkuminen on syytä pyrkiä monin eri tavoin
turvaamaan. Yli 12-vuotiaiden on käytettävä kokoontumisissa kasvosuojainta.
Seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa puhelimitse
Nämä pandemian leviämisvaiheen uudet 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.

