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SUOSITUKSIA KOSKIEN SEURAKUNNALLISTA TOIMINTAA KORONA-AIKANA 
 
Suomen Adventtikirkossa on painotettu korona-aikana turvallisuuden, turvavälien sekä hyvän 
käsihygienian huolehtimista. Poikkeustilan päätyttyä kokoontumisia, tapahtumia, ruokailuja sekä 
ehtoollisia on voitu järjestää, kunhan edellä mainitut asiat tulee huomioitua. Olemme toistaiseksi 
välttyneet vakavilta tartunnoilta, mutta altistumisia on tapahtunut. Toivomme, että seurakunnan 
jäsenet ottavat sairastumisen uhan vakavasti, ennen kuin tilanne ryöpsähtää käsistä.  

Suosittelemme seurakuntien johtokuntien päätettäväksi käytännöt, joiden mukaan 
toimitaan, jotta tartuntavaaran riskit seurakunnallisessa toiminnassa minimoidaan. Seurakunnissa 
tulisi aktiivisesti ohjeistaa ihmisiä, että vain terveenä voi saapua paikan päälle. Henkilöillä, joilla on 
hengitystie- tai flunssanoireita (mm. nuhaa, yskää, kuumetta, pahoinvointia, ripulia) eivät voi 
fyysisesti osallistua seurakunnallisiin tapahtumiin tai palvelutoimintaan. Myös riskiryhmiin kuuluvia 
tulisi kannustaa varovaisuuteen ja käyttämään omaa harkintaansa seurakunnallisiin toimintoihin 
osallistuessaan. Mikäli henkilö epäilee koronatartuntaa, on paras mennä pikimmiten oman 
paikkakunnan testiin sekä olla vapaaehtoisessa karanteenissa, kunnes testin tulos selviää. 
 

Turvavälit 

Turvavälit (1–2 m) tulee huomioida niin kirkkosalissa ollessa, kuten myös jo kirkkoon 
sisään tullessa, että kirkosta lähtiessä. Tervehtijät (kättelyä ja halaamista tulee välttää) 
voivat muistuttaa tästä kirkkoon tulevia ja jumalanpalveluksen johtaja vielä ohjelman 
päätyttyä. Jumalanpalveluksen johtaja voi esim. ohjeistaa seurakunnan jäseniä 
poistumaan tiloista eri aikaan.  

Hygienia 

Suosittelemme, että seurakunnan tilaisuuksiin tulevat ja sieltä lähtevät pesevät 
huolellisesti kätensä ja että heillä on käytössään käsidesit jo eteisessä. Yskiminen 
tapahtuu hihaan tai nenäliinaan. 

Maskin käyttö 

Maskin käyttö on vapaaehtoista, mutta sen käyttöä suositellaan, mikäli turvaväliä ei voi 
pitää.  

Suosittelemme maskin käyttöä, kun lähikontakteja on hankala välttää (esim. 
Seurakunnan tilaisuuksiin saapuminen tai sieltä poistuminen). Tämä tulee huomioida 
erityisesti niillä alueilla, joissa koronatartuntoja/altistumisia on ollut THL:n raportin 
mukaan viimeisen kahden viikon aikana (tilanteen voi tarkistaa täältä: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-
kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille). 

 
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
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Laulaminen 
 

Emme edellytä laulamisen rajoittamista kirkon tilaisuuksissa, mutta pyydämme 
seurakunnan jäseniä tiedostamaan siihen liittyvät riskit. Huomatkaa, että laulaminen 
lennättää hengityksen mukana mikrobeja ilmaan, joten laulaessakin olisi hyvä käyttää 
maskia ja näin mahdollisesti rajoittaa tartuntariskiä. Hyvä tapa on myös osallistua 
yhteislauluun hyräillen. 

 

Ehtoollinen korona-aikana 
 
Kirkkosali (istumaohjeistus myös muunakin aikana kuin ehtoollisella) 

Ohjeistakaa henkilöt istumaan kirkkosalissa joka toiseen penkkiriviin, jossa 
perhekunnat voivat istua vierekkäin, muut parin metrin (mielellään 2 tyhjää tuolia) 
turvavälein. Jokaisen osallistujan on syytä desinfioida kädet tullessaan kirkkosaliin ja 
välttää kasvojen koskettelua.  

 

Jalkojen pesu 

Jalkojenpesutilan olisi hyvä olla väljä, jotta turvavälit saadaan pidettyä. 
Jalkojenpesussa ollaan lähikontaktissa, joten kasvomaskien käyttöä suositellaan. 
Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös käsihygieniaan ja pestä tai desinfioida 
kädet ennen ja jälkeen toimituksen.  

 

Ehtoollisen jakaminen 

Leivän murtajan tulee käyttää kertakäyttökäsineitä toimittaessaan ehtoollista. Myös 
leivän ja viinin jakajilla tulee olla käsissään kertakäyttökäsineet. Jakajat palvelevat 
antamalla osallistujille käteen leipäpalan, eli kukaan ei itse ota leipää. Kontaktien ja 
ihmisten edestakaisen liikkumisen välttämiseksi olisi suotavaa, että myös viini 
tarjoillaan/ojennetaan penkkiriveihin. Viinilasien palautus kannattaa järjestää niin, 
että lasin saa jättää tuolin alle lattialle, josta se tilaisuuden jälkeen kerätään 
pestäväksi. Näin vältetään ylimääräistä liikkumista ja kontakteja.  
 

Mikäli seurakunnan on vaikea järjestää ehtoollista turvallisesti koronariskit minimoiden, 
niin suositellaan pidättäytymään tilaisuuden järjestämisestä toistaiseksi. Pastorin kanssa 
voi sopia ehtoollisen saamisesta yksityisesti. 

 

Ruokailut 

Poikkeustilan aikana suosittelimme pidättäytymistä yhteisistä kokoontumisista ja 

ruokailujen järjestämisistä. Edellytämme edelleen, että ruokailuja ja nyyttäreitä 

järjestävät seurakunnat toimivat vastuullisesti. Suosituksemme on, että nyyttäreissä ja 

ruokailuissa järjestäydytään jonottamaan turvavälit huomioiden. Tarjottavilla ruoilla tulisi 

olla ruoan ja juoman jakajat, jotka suojautuvat kertakäyttökäsinein ja kasvomaskein. 

Emme siis toistaiseksi suosittele itsepalvelu-/buffet-tyyppisten nyyttärien tai ruokailujen 

järjestämistä. Näin minimoimme tartuntariskiä ottimien ja lähikontaktin välityksellä. 
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Ruokailupaikat ja pöydät tulisi suunnitella ja järjestää niin, että ateriointi tapahtuu 

turvavälit huomioiden. Samaan perhekuntaan kuuluvat voivat aterioida lähekkäin. 

 

Osallistujalista 

Terveydenhuolto pyrkii koronatartunnan saaneilta selvittämään tartuntaketjuja 
mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan koronan leviämistä rajoittaa.  

Suosittelemme seurakunnan tilaisuuksiin tulleiden henkilöiden nimien 
merkitsemistä listaan, jotta tartunnan saaneen henkilön/seurakuntalaisen sairastumisen 
tullessa ilmi voidaan olla yhteydessä toisiin läsnäolleisiin henkilöihin ja tiedottaa heitä 
mahdollisesta altistumisesta. Nimien keräämisen tulisi tapahtua kunkin tilaisuuden alussa 
ja siihen kannattaa organisoida aktiivijäsen, joka entuudestaan tuntee tai tunnistaa 
seurakuntalaisia (seurakunnan vanhin, sihteeri, jäsensihteeri tms.). Vierailijoilta tulisi 
kysyä nimen lisäksi puhelinnumero mahdollisen yhteydenoton varalta sekä kertoa heille, 
miksi yhteystietoja pyydetään.  

Osallistujalista tulee pitää yksityisenä ja suojattuna ulkopuolisilta. 
Mahdollisesta altistumisesta listan henkilöille tiedottaa seurakunnan pastori, vanhin tai 
sihteeri/jäsensihteeri. Heillä on yhteystiedot seurakunnan jäsenille. Huom. tiedotettaessa 
altistumisvaarasta ei tule mainita sairastuneen nimeä! Tätä nimilistaa osallistujista 
säilytetään kolmesta neljään viikkoa, jonka jälkeen se on hävitettävä asiallisesti, joko 
silppurissa, polttamalla tai leikkaamalla tunnistamattomaksi silpuksi.  

Yhteistietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Sen vuoksi on tärkeää 
kertoa, miksi tietoja kerätään, miten niitä käytetään ja miten tiedot hävitetään. 

 

Lisätietoja 
 

Lisätietoja voimassa olevasta ohjeistuksesta ja rajoituksista on täällä: 
 
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset  

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

