Pyhän Markuksen luterilaisen
seurakunnan messujen alkaminen
poikkeusolosuhteissa 7.6.2020
Covid-19 -epidemian rauhoittumisen johdosta valtiovalta sallii kaikki 50 hengen kokoontumiset
1.6.2020 alkaen. Aluehallintovirastot lisäksi määräävät, että 50–500 hengen tilaisuuksissa
noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020
antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lähetyshiippakunnan valmiusryhmä on
antanut valtakunnalliset ohjeet messujen käynnistämiseksi näissä puitteissa. Seurakuntamme
hallitus kokoontui 28.5.2020 ja loi valmiusryhmän edellyttämän suunnitelman messujen
jatkumiseksi seurakunnassamme yhä vallitsevissa poikkeusolosuhteissa.

Jumalanpalvelukseen Jumalan hyviä lahjoja saamaan
Ennen kaikkea keskitymme jumalanpalveluksessa olennaiseen – Kristuksen sanaan ja
sakramentteihin, joissa meillä on syntien anteeksiantamus, elämä ja autuus. Tulemme yhteen
Jumalan palveltaviksi, ja kiitollisuudesta saamiamme lahjoja kohtaan palvomme Jumalaa.
Meidän taivaallinen Isämme ei tahdo antaa lapsilleen vahingollisia lahjoja, vaan hyviä (Luuk.
11:11–13). Tämä on ensisijaisen tärkeää pitää mielessä myös tänä aikana.
Samalla tahdomme huolehtia myös luotuisuuteen kuuluvista poikkeusaikojen asioista kuten
turvaväleistä, hygieniasta, tuuletuksesta ja messun kulun sujuvuudesta altistumisriskin
minimoimiseksi. Otamme vakavasti paikallisen tilanteen Helsingissä, Suomen
koronavirusepidemian keskuksessa. Tämä on lähimmäisenrakkautta toisia seurakuntalaisia
kohtaan. Siihen Jumala sanassaan meitä myös kehottaa (Matt. 22:34–40; 1. Joh. 7:4–12).

Kaksi lyhyehköä messua, välissä puistopiknik
Vuorovaikutuksessa vuokranantajan kanssa ja tarkasteltuaan adventtikirkon tiloja
turvavälimääräyksen näkökulmasta seurakunnan hallitus päätyi rajaamaan osallistujamäärän
messuissa 60 henkeen. Samalla päätettiin, että tarvetta on kahdelle messulle sunnuntaisin
yhden sijaan, jottei kukaan jää ilman messua. Välissä on sään salliessa puistopiknik, jossa
kahden jumalanpalveluksen väki voi kohdata omia eväitä nauttien.
Ensimmäinen messuista on erityisen lyhyt, eikä siellä harjoiteta yhteislaulua. Toinen on
lähempänä normaaliajan messua. Messut ja puistopiknik järjestetään seuraavanlaisesti:
Messu klo 9.30–10.15 (Annankatu 7)
-

Ei ennakkoilmoittautumista; maksimiosallistujamäärä 60
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-

Lyhyt messu, jossa seurakunta ei veisaa ja lausuu liturgian osat
Ei pyhäkoulua

Yhteinen puistopiknik klo 10.30–11.15 Vanhankirkon puistossa omin eväin (säävaraus)
Messu klo 11.30–12.30 (Annankatu 7)
-

Ennakkoilmoittautuminen edellytetään (linkki); maksimiosallistujamäärä 60
Messu, jossa veisataan virsiä ja lauletaan liturgia joskin normaaliaikaa karsitummin
Yhteispyhäkoulu lapsille ja varhaisnuorille kahvitilassa
Messu striimataan videona tai äänenä (www.lhpk.fi/nettimessu)

Huolehdimme messuissa lähimmäisestä näin:
1. Emme tule kirkkoon, jos meillä on flunssan tai Covid-19 -infektion oireita.
2. Valtiovalta suosittelee riskiryhmäläisiä välttämään lähikontakteja ja yleisiin
kokoontumisiin osallistumista. Kukin tekee päätöksensä kuitenkin itse.
3. Emme kättele emmekä halaa. Pastori ja isäntä tervehtivät suullisesti ulko-ovella
(säävaraus) ja huolehtivat, ettei rappukäytävään synny ruuhkaa.
4. Emme käytä naulakoita. Ulkovaatteet otetaan omalle paikalle mukaan.
5. Pesemme ja desinfioimme kädet kirkkoon tultaessa ja ennen ehtoolliselle
jonottamista.
6. Istumme 1–2 metrin turvavälistä huolehtien vain joka toiselle riville. Perhekunnat ja
etukäteen sovitut ystäväryhmät voivat istua yhdessä. Emme istu toisen viereen ilman
lupaa. Sivusuunnassa pidämme kahden tuolin tai käytävän mittaisen turvavälin.
7. Pastori pesee ja desinfioi kätensä ennen ehtoollispöydän kattamista ja pitää
kasvomaskia ehtoollista jakaessaan suojellakseen muita lähikontaktissa.
8. Seurakuntalaisilta ei edellytetä maskin käyttöä, mutta halutessaan omaa
kasvomaskia tai hengityssuojainta voi käyttää. Kädet on syytä desinfioida maskin
riisumisen jälkeen ennen ehtoollista.
9. Kuoro ei laula messussa toistaiseksi lähikontaktin ja pisaratartunnan välttämiseksi.
10. Kirkkotilaa tuuletetaan ja ikkunoita pidetään auki koko messun ajan. On syytä varata
lämmintä vaatetta messuun viileän kesäsään varalle.
11. Ehtoolliselle tulemme jatkuvana pöytänä jonossa tapahtuvien lähikontaktien
minimoimiseksi ja ehtoollisenvieton sujuvoittamiseksi.
12. Ehtoollisen jakotapa on Lähetyshiippakunnassa yhteismalja, mutta intinktio (pastori
kastaa leivän viiniin ja jakaa käteen) on mahdollinen pastoraalinen poikkeus
kulkiessamme yhdessä kohti normaalitilannetta ja yhteismaljaa. Klo 9.30 messussa
käytämme lähtökohtaisesti intinktiota. Klo 11.30 messussa on yksi jakopiste kummallekin
käytännölle.
13. Alttarikaiteita ei käytetä. Ehtoollinen nautitaan seisaaltaan turvavälien kanssa.
14. Poistumme messusta rivi kerrallaan ohjatusti ruuhkan välttämiseksi.
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Kotiin jäävien seurakuntayhteys
Suurkiitos kaikille 111:lle seurakunnan kyselyyn vastanneille! Yhtäältä opimme kyselystä, että
riskiryhmäläisiäkin on messuun tulossa, mutta toisaalta 31 % kaikista vastanneista ei vielä
suunnittele sitä, ainakaan varmuudella. On ymmärrettävää, että tässä epidemiatilanteessa osa
vielä jää tai joutuu jäämään kotiin. Yhteisenä rukouksenamme on, että epidemia pian hellittäisi
ja normaali seurakuntaelämä voisi jatkua kaikille.
Yhteys seurakuntaan voi toteutua edelleen kotoakin käsin luovin tavoin. Messut YouTubessa
jatkuvat eri Lähetyshiippakunnan seurakunnista vuorotellen (huom. mahdollisesti vaihtelevat
kellonajat!). Äänilähetys Annankadulta lähetetään klo 11.30 messusta (www.lhpk.fi/nettimessu).
Pastori on edelleen puhelimen (050 3711644) ja sähköpostin (samuli.siikavirta@lhpk.fi) päässä
ja käytettävissä keskustelua, rukousta tai rippiä varten. Viestit ja puhelut jatkukoot myös
seurakuntalaisten välillä! Pastori tuo pyydettäessä ehtoollista kotiin tai sairasvuoteelle. Myös
ulkoilmaehtoollisia voidaan järjestää kesäaikaan tarpeen tullen.

Luottavaisina rukoillen eteenpäin
Kiitämme Jumalaa siitä, että saamme taas kesäkuussa tulla yhteen! Samalla kirkkopäivän
käytännön järjestelyihin vaikuttavat monin tavoin yhä vallitsevat poikkeusolosuhteet ja Helsingin
epidemiologinen erityisluonne. Pyydämme seurakuntalaisilta kärsivällisyyttä ja ymmärrystä
odottaa vielä aikaa, jolloin kaikki kirkolla ja messussa voi palata normaaliksi. Vielä emme elä
normaalitilanteessa.
Emme myöskään näe tulevaisuuteen emmekä tiedä, miten asiat kehittyvät tulevina viikkoina ja
kuukausina. Silti sen tiedämme, että kanssamme on ikiaikojen Jumala, ja meitä kannattavat
iankaikkiset käsivarret (5. Moos. 33:27)! Häneen turvatkaamme ja häntä avuksi huutakaamme.
Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun asti (Matt. 28:20).

Helluntaina 31.5.2020
Samuli-pastori ja Markuksen seurakunnan hallitus
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