Koronaturvallisuus
25.8.2021, Lahden vapaaseurakunta, vanhimmisto

Uskonnolliset yhdyskunnat, kuten Suomen Vapaakirkko, ja lainsäädäntö
Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvisen isännöimässä uskonnollisten yhdyskuntien pyöreän pöydän
tapaamisessa 15.6.2021 ministeriön virkamies ohjeisti seuraavasti:
”Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen
toimintaan kuuluvia tilaisuuksia, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa
tai vastaavissa tiloissa (esim. jumalanpalvelukset), mutta rajoitukset koskevat esim. kerhotoimintaa.”
Tartuntatautilain tilojen käyttöä koskeva sääntely (voimassa 31.12.2021 asti):
• TTL 58 c §: käsien puhdistaminen, ohjeistuksen antaminen, tehostettu pintojen puhdistaminen, väljän
oleskelun mahdollistaminen (voimassa koko maassa).
• TTL 58 d §: tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti
(voimassa, jos kunta/avi on näin päättänyt).
• Lisäksi TTL 58 h §: kirjallinen suunnitelma asetettujen velvollisuuksien ja rajoitusten toteuttamisesta.

Vapaakirkon suositukset
Vapaakirkko korostaa, että seurakunnissa tulee edelleen huolehtia terveysturvallisuuden toteutumisesta.
Se tarkoittaa käsihygieniasta huolehtimista, riittävien turvavälien järjestämistä, tilojen huolellista siistimistä
ja pintojen puhdistamista, kasvomaskien käyttöä ja kaikkien lähikontaktien välttämistä.
Seurakunnan tulee huolehtia siitä, että turvallisuusohjeet ovat osanottajien nähtävissä (verkkosivut, tilojen
ilmoitustaulut jne.). Kun järjestetään tarjoilua, tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja
turvaväleihin.
Seurakunnat voivat toteuttaa toimintaansa, kun ottavat huomioon oman alueensa koronatilanteen.
Jumalanpalvelukset ja rukoustilaisuudet eivät sellaisenaan kuulu rajoittavan lainsäädännön piiriin, mutta
päätökset kokoustoiminnasta tulee tehdä vastuullisesti seurakuntalaisten ja osanottajien
terveysturvallisuus huomioon ottaen. (Suomen vapaakirkko, Koronaepidemiatiedote 17.6.2021)

OKM:n ja THL:n päivitetty ohjeistus
Yleisötilaisuuksissa, yhteisissä kokoontumisissa ja julkisten tilojen käytössä on muistettava perusohjeet
koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi. Paikalle tullaan vain terveenä, kasvomaskin käyttöä
suositellaan ja järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso. Koronavirus tarttuu
helposti pinnoilta, joten tehokkaalla siivouksella voidaan ehkäistä viruksen leviämistä. Lisäksi järjestäjän
tulee varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö,
THL)

Päijät-Sote
Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Lahdessa kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset,
joihin osallistuu yli 10 henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää,
jos toimitaan THL:n terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Muissa Päijät-Soten alueen
kunnissa ei ole tilaisuuksien henkilömäärien ylärajoja.
Terveysturvallisuus ja mahdollisuus tosiasiallisesti välttää lähikontaktit sisätiloissa on
edelleen varmistettava noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta sekä tartuntatautilain 58 c pykälän
vaatimuksia. Sisätiloissa lähikontakti tarkoittaa 15 minuutin oleskelua 2 metrin
läheisyydessä.
Koko alueella yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan järjestämään siten, että
osallistujilla on tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja
THL:n antamaa ohjetta.

”Koronayhteistyöryhmä suosittelee yhtymän hallitukselle aiemman päätöksen korvaamista uudella
linjauksella, jossa 2 metrin etäisyyteen perustuva rajoite korvataan fyysisen kontaktin välttämisellä. Lisäksi
yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohjeistuksia.” (ESS
24.8.2021)
Koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 30. elokuuta arvioimaan alueen
epidemiatilannetta sekä rajoituksia ja suosituksia. Tällöin käsitellään tuota suositusta. Muutoin aiemmat
Päijät-Soten rajoitukset ennallaan 12.9. asti.

Lahden vapaaseurakunta
• Paikalle tullaan vain terveenä,
• kasvomaskin käyttöä suositellaan
• varmistetaan riittävät etäisyydet ja huomioidaan mahdollinen
muutos 30.8.
• hygieniatasosta huolehditaan,
• käsienpesulle järjestetään mahdollisuus
• käsidesi ja kasvomaski ovat saatavilla
• kirjataan osallistujat (osallistuja palauttaa nimilapun, jossa nimi ja
puhno, nimilaput suljettuun kirjekuoreen, jossa kokousaika ja
paikka. Tämä mahdollistaa mahdollisen jäljittämisen).

