
 
 
Jesajan luterilaisen seurakunnan jumalanpalvelukset alkavat 7.6.2020 
kello 11:00 

Tiedote  
Pandemian luoma poikkeustilanne on muuttunut Suomessa niin, että terveysviranomaiset (THL) ovat 
arvioineet yhteiskunnan asteittaisen avautumisen olevan mahdollista. Lähetyshiippakunnan valmiusryhmän 
suosituksen mukaisesti seurakuntaneuvostomme päätti, että jumalanpalvelukset voidaan aloittaa 7.6.2020. 
Valmiusryhmän tiedotteen voit lukea täältä.  
 
Tämän tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa messun järjestelyistä ja sitä kautta tukea terveitä seurakuntalaisia 
ja kirkkovieraita osallistumaan messuun ja oireilevia ja sairaita pysymään kotona.  

Sisäänkäynti ja tilat 
Sisäänkäyntinä käytämme normaalisti pääovea ja vältämme jonojen tai ruuhkien muodostumista. Pastori on 
eteisessä tervehtimässä vieraita. Toistaiseksi emme kättele. Vuorossa oleva suntio ohjaa tulijoita tarpeen 
mukaan penkkiriveihin. Mahdolliset ulkovaatteet otetaan penkkeihin mukaan.  

Kirkkosali ja sen käyttö jumalanpalveluksen aikana 
Osallistujamäärää rajataan max 50 henkilöön/jumalanpalvelus. Istumme perhekunnittain (tai neljä henkilöä 
eri talouksista) joka toisessa penkkirivissä. Myös parvi on käytössä. 
 
Ehtoolliselle saavutaan penkkirivi kerrallaan alttaria lähimpänä olevista penkeistä alkaen turvavälit säilyttäen. 
Ehtoollisen vieton tarkempi ohjeistus annetaan messun alussa paikan päällä. 
 
Esirukoukset kannattaa kirjoittaa mieluiten lapulle jo kotona, vaikka kirkollakin on kynä ja lappuja varattuna. 
 
Kolehti kerätään kirkosta poistuttaessa määrätyllä paikalla olevaan kippoon.  

Seurakuntasali, pyhäkoulutilat ja sosiaalitilat 
Ala-kerran kahvitila ja pyhäkoulutilat ovat toistaiseksi pois käytöstä. Ala- ja yläkerran vessat ovat käytössä. 

Messujärjestys 
Poikkeusajan jumalanpalveluksissa käytetään toistaiseksi paastonajan jumalanpalvelusjärjestystä. Kunnia, 
kiitosvirsi ja ehtoollisen jälkeen laulettava Simeonin kiitosvirsi jäävät pois. Isä meidän-rukous lausutaan 
poikkeusaikana.  Loppuylistys lauletaan kuitenkin normaalin järjestyksen mukaan. Pitkien virsien kohdalla 
säkeistöjä jätetään pois tarpeen mukaan.  
 
Messujärjestyksen ja ehtoolliskäytännön muutoksia arvioidaan kesä kuluessa tai tilanteen niin vaatiessa. 

 



Tartuntavaaran ehkäisy 
 
Käsihygieniä on erityisen tärkeää. Kädet pestään huolellisesti. Käsidesiä on tarjolla kirkkoon saavuttaessa ja 
kirkkotilan edessä. Käsien pesuun käytettävissä ovat ylä- ja alakerran WC: t.  
 
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön 
jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, yskitään olkavarren hihaan. Pestään kädet. 
 
Sisällä ei toistaiseksi vietetä kirkkokahveja eikä pyhäkoulua.  
 
Messuun ei tulla sairaana tai oireilevana ( mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky). Jumalanpalvelusta voi seurata www.lhpk.fi/nettimessu sivulta ja pastoria voi 
pyytää tuomaan ehtoollista kotiin.  
 
Riskiryhmiin kuuluville suositellaan yhteisten jumalanpalvelusten sijaan ehtoollishetkiä.  
 
Tietoa ja käytännön ohjeita:  
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 
 


