
 PÄIVITETTY – 17.3.2020 

Lähteet: THL ja Valtioneuvosto /Suomen Adventtikirkon hallinto 

TIEDOKSI PAIKALLISSEURAKUNNILLE KOSKIEN KORONAVIRUSTA (COVID-19) 
 
Suomen Adventtikirkon hallinto keskusteli 16.3.2020 koronaviruksesta ja sen leviämisen vaikutuksista. Koska 
Suomessa on aloitettu poikkeustilatoimet koronavirusepidemian huipun madaltamiseksi paikallisseurakunnille 
13.3.2020 annettuja ohjeita päätettiin päivittää. Valtioneuvosto on 16.3.2020 ilmoittanut, että 13.4.2020 saakka 
(tarkemmat tiedot alla olevassa Valtioneuvoston tiedonannossa): 

- yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset on kielletty, 
- suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla, 
- vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty, 
- yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien 

mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), 
- ulkomailta palaavat ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. 

 
Edellä mainitulla Valtioneuvoston linjauksella on merkittävä vaikutus Suomen Adventtikirkon toimintaan, kun sen 
paikallisseurakuntien ja hallinnon toiminta muuttuu yhteisten kokoontumisten lakatessa 13.4.2020 saakka. 
Adventtikirkko on vakaasti mukana koronavirusepidemian nujertamisessa. Tämä ei tarkoita seurakunnan toiminnan 
lakkaamista, vaikkakin käytännössä kirkot ovat väliaikaisesti kiinni. Muutos on myös mahdollisuus uusien 
toimintatapojen kehittämiseen ja uusien ihmisten tavoittamiseksi, ja kirkko suositteleekin sähköisten palvelujen 
käyttöönottoa paikallisseurakunnissa.  
 
Seuraava ohjeistus on voimassa 13.4.2020 saakka, ellei hallinto tiedota muuta: 
 
Tapahtumat 

• Nuortentapahtuma PRESENT on kokonaan peruttu, koska valtioneuvosto on päättänyt sulkea 
koulut ja keskeyttää lähiopetuksen. 

 
Paikallisseurakuntien tapahtumat 13.4.2020 saakka 

• Paikallisseurakuntien kokoontumistiloissa ei järjestetä yleisötapahtumia eikä jumalanpalveluksia. 
Poikkeuksena tästä ovat nettijumalanpalvelukset, jotka voidaan järjestää alle 10 hengen 
kokoonpanolla (kaikkien toimijoiden tulee olla oireettomia ja ottaa huomioon muu aiemmin 
annettu ohjeistus), jotta seurakunnan jäsenet voivat osallistua sähköisesti jumalanpalveluksiin tänä 
poikkeuksellisena aikana. 

• Suositellaan, että uhrilahjat annetaan ja kymmenykset palautetaan nettipankin kautta. 
• Myös muut seurakunnan kokoontumiset on kielletty (pienryhmät, rukouskokoukset, nyyttärit, 

ehtoolliset, kerhot, kotikirkot jne.), koska sosiaalisia kontakteja tulee välttää.  
• Valtioneuvosto on velvoittanut yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muihin ihmisiin. 

Paikallisseurakuntia pyydetään huolehtimaan, että heidän huoltoalueellaan olevilla yli 70-vuotiailla 
on joku, joka huolehtii heidän saavan ruokaa (vrt. ruokakassit).  

• Ruokajakelujen järjestämisestä on ADRA Finland säätiö antanut erikseen ohjeet. Riskiryhmässä 
olevien paikallisseurakunnan jäsenten ei pidä osallistua ruokajakelutoimintaan lainkaan. 

• Kaikki kokoussarjat perutaan.  
 
Sähköinen osallistuminen raamattutunnille ja jumalanpalvelukseen 

• Nettisivulla media7.adventist.fi on julkaistu ohjeet, miten eri-ikäisten raamattutunnille sekä 
jumalanpalveluksiin voi osallistua sähköisesti, ja siten välttää matkustamista. 

• Nettilähetys ollaan järjestämässä tulevina sapatteina ainakin Aitolahdesta ja Annankadulta. Ks. 
Media7:n nettisivulta lisätietoja. 
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Seuraava ohjeistus on edelleen voimassa huhtikuun 2020 loppuun saakka, ellei hallinto tiedota muuta: 
 
Tapahtumat 

• Suomen Adventtikirkon valtakunnalliset tapahtumat on peruttu huhtikuun loppuun saakka. Kaikkea 
matkustamista tulee välttää, kuten valtio on ohjeistanut. 

• Tapahtumien peruuttaminen tarkoittaa myös sitä, etteivät ulkomailta tulevat puhujat tai 
tapahtumiin osallistujat voi tulla Suomeen. Eikä Suomesta lähetetä myöskään osallistujia 
tapahtumiin ulkomaille samana aikana. 

• Tämä koskee Suomessa seuraavia tapahtumia: Polunkävijöiden talvitaitotapahtuma, Yhteyspäivät 
koko keväältä, Global Youth Day, Seurakunta syö yhdessä -teemapäivä, Raamattu- ja lentopalloralli, 
kansainvälinen vammaistyön teemapäivä sekä Tunne yhteys -avioparipäivä.  

• OIKOS Opetuslapseuskoulu on päätetty aloittaa kesäkuussa aiemmin suunnitellun toukokuun 
sijaan. Tarkemmat tiedot päivitetään oikos.fi -sivulle. 

• Kesän 2020 leireistä sekä kesäjuhlista päätetään myöhemmin. 
 
Unionin, paikallisseurakuntien ja koulujen hallinnolliset kokoukset 

• Kokoukset pidetään huhtikuun loppuun saakka sähköisesti. 
 
Paikallisseurakuntien tapahtumat 16.3.2020 alkaen 

• Suositellaan, että ulkomailla oleilleet seurakunnanjäsenet eivät osallistu paikallisseurakunnan 
toimintaan kahden viikon aikana matkalta palattuaan (vrt. THL:n suositus). 

• Mikäli henkilön perheenjäsenellä on oireita, ei henkilön itsenkään pidä osallistua seurakunnan 
toimintaan. 

 
Seurakuntavierailut ja jäsenten tapaamiset 

• Kaikki, sekä työntekijöiden että maallikoiden, seurakuntavierailut on kielletty huhtikuun 2020 
loppuun saakka. Jumalanpalveluksiin osallistumisesta sähköisesti on ohjeita edellisellä sivulla. 

• Seurakuntavierailujen peruuttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijät ovat 
tavoitettavissa sähköisesti (puhelin, sähköposti, Skype…), koska kaikenlaisia vierailuja tulee välttää.  

• Kenttätyöntekijöitä on ohjeistettu tarkemmin heidän tehtävistään. 
 

Koulut 
• Adventtikirkon kouluja koskevat suoraan kouluille osoitetut kaupungin, kuntien ja valtion 

ohjeistukset. 
 
 

Seuratkaa säännöllisesti terveysviranomaisten suosituksia ja toimikaa niiden mukaan. Lisätietoja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämältä sivulta koskien koronavirusta: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 
 
Valtioneuvoston tiedonanto: 
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-
koronavirustilanteen-vuoksi 
 
Ohjeita käsi- ja yskimishygieniaan (tämä kannattaa tulostaa kirkon ilmoitustaululle ja saniteettitiloihin): 
https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn 
 
Ohjeista siivoamiseen (tämä kannattaa tulostaa kirkon ilmoitustaululle ja siistijöille): 
https://www.ttl.fi/ohjeistus-siivoukseen-covid-19/  
 


