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Ohjeita herännäistapahtumien järjestämiseen pandemia-aikana  
 
Kun yleisötilaisuuksien pitäminen on paikkakunnalla kielletty tai niitä ei 
suositella pidettäväksi, tämä koskee myös seuroja. Kun kokoontuminen 
on sallittua, seuroja, kirkkopyhiä ja tapahtumia voidaan järjestää 
kulloistenkin viranomaisohjeiden rajoissa.  
 
Epidemian leviämisvaiheessa olevalla paikkakunnalla seuroja (pl. 
verkkoseurat ja vastaavat erityisjärjestelyt) ei tule pitää. 
Kiihtymisvaiheessa alueella seuroja voi paikallisten ohjeiden salliessa 
harkiten pitää erityistapauksissa. Perustasolla voidaan pitää yli 50 hengen 
kokoontumisia THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaväleistä 
ja hygieniakäytännöistä noudattaen. Kaikissa tilanteissa on hyvä ratkaisu 
seurata paikallisen seurakunnan linjaa kokoontumisista. 
 
Yleisötilaisuuden toteuttaminen THL:n ja OKM:n hygienia- ja 
turvaväliohjeistuksen mukaan edellyttää mm. seuraavaa:  

• Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi 
turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen. 

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja 
auttaa turvavälien pitämisessä.  

• Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä 
käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

 
Vastuu on aina tapahtuman järjestäjillä. Järjestäjän tulee seurata 
alueellisia rajoituksia ja ohjeita, ja arvioida riskit ennen tilaisuuden 
toteuttamista.  

THL suosittelee tällä hetkellä (21.12.2020) kasvomaskin käyttöä koko 
maassa.  
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Seurakuntien tiloissa toimiessa otetaan huomioon juuri kyseisen 
seurakunnan käytännöt ja ohjeet. Alueellisia ja paikallisia eroja voi olla ja 
tulla, siksi ei ole mahdollista tehdä kaikenkattavaa yleisohjeistusta kaikkiin 
Herättäjän tapahtumiin koko maassa.  
 
Jotain yleisesti voidaan kuitenkin sanoa.  

- Seuroihin/muihin tapahtumiin tullaan terveenä, ja tämä on syytä 
seurakutsussa mainita.  

- Ei kätellä, ei halata.  
- Olosuhteiden salliessa on suositeltavaa kokoontua ulkona.  
- Sisätiloissa käytetään väljää tilaa, jossa on mahdollisuus pitää 

turvavälit (ainakin 1-2m, saman perheen jäsenet/yhdessä asuvat 
voivat tietenkin pysyä vieretysten). Tilan tuulettaminen kannattaa. 
o Paikallisosastoille vinkiksi: seurakunnasta voi kysyä 

mahdollisuutta käyttää kirkkoa seurojen tilaksi. Siellä turvavälit 
on helppo toteuttaa. 

o Turvavälien pitämisestä tulee ihmisiä myös muistuttaa ja 
ohjeistaa, samoin käsienpesemisestä. Käsien 
pesumahdollisuus ja/tai käsidesiä on oltava tarjolla.  

o Myös tapahtumaan saapuminen ja lähteminen tulee 
suunnitella niin, ettei synny tungosta.  

- Kolehdin keruussa ei pidä käyttää kädestä käteen kulkevaa 
kolehtihaavia: kolehti voidaan toteuttaa joko niin, että 
kolehdinkantaja kerää tai kolehtia varten on pöydällä / ovisuussa 
erillinen astia tai ämpäri, johon kukin voi käydä lahjoituksensa 
pudottamassa. Jos käytetään astiaa, on astian vierellä syytä olla 
vielä selkeästi kirjoitettuna, mihin kerätty raha menee. (Esim. 
”Kolehti Herättäjä-Yhdistyksen kotimaantyölle”.) Kolehdin voi 
toteuttaa myös mobiilikolehtina (puhelin, tekstiviesti, MobilePay – 
tiedot kätevästi täällä: www.h-y.fi/lahjoita)  

- Kahvitus / tarjoilu toteutetaan niin, että turvavälit ja käsihygienia 
toteutuvat.  
o Kahvituksesta voi luopua kokonaan.   

http://www.h-y.fi/lahjoita


o Joissain tapahtumissa voi olla retkeilyhenkinen vaihtoehto: 
seurakahvit, joille seuravieraita pyydetään tuomaan omat 
kahvit mukaan termarilla.  

- Seuravieraita pyydetään ottamaan myös omat siioninvirsikirjat 
mukaan.  
o Jos käytetään lainattavia virsikirjoja, on yhteen kirjaan 

koskevien ihmisten määrä pidettävä minimissä, ja 
huolehdittava siitä, että käytön jälkeen virsikirja saa olla 
koskemattomana ainakin viikon.  

o Älypuhelimella voi kätevästi veisata sivustolta www.h-
y.fi/siionit  

- Kasvomaskeja käytetään. Järjestäjä tuo tarjolle maskeja siltä varalta 
että seuravieraan maski on unohtunut kotiin tai rikkoutuu 
tapahtuman aikana.  

- Tapahtumien pituuteen on hyvä kiinnittää huomiota. Tartuntariski 
muodostuu, kun oleillaan samassa tilassa yli 15 min. Seurat ja 
veisuut kestävät aina pidempään kuin vartin, mutta pyritään 
välttämään ylipitkät kokoontumiset. Seuroille yksi tunti on hyvä 
maksimipituus.  

- Striimaus eli tapahtuman suoratoisto palvelee niitä, jotka eivät 
paikalle pääse, ja tavoittaa todennäköisesti muutenkin uusia 
ihmisiä. Seurajärjestäjän (esim. paikallisosasto) kannattaakin kysellä 
seurakunnasta ammattiapua tämän teknisen tehtävän hoitamiseksi. 
Jos teknistä osaamista on vapaaehtoisten joukossa, tässä voi olla 
tilaisuus saada ihan uusia talkoolaisia mukaan toimintaan! Ohjeita 
saa Herättäjä-Yhdistykseltä (esim. viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala, 
kaisa.viitala@h-y.fi, 040 552 6062). 

- Seurat ja niiden hoitava hengellisyys rohkaisevat ihmisiä jaksamaan 
epävarmassa ajassa. Jos juuri nyt ei seuroja voi paikkakunnalla 
järjestää, seurajärjestäjien kannattaa pohtia tapoja, joilla 
lähitulevaisuudessa paremmassa tilanteessa turvallisesti voitaisiin 
kokoontua.  

 

http://www.h-y.fi/siionit
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Lisätietoa määräyksistä mm.  
 
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta 
 
https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/valmius-ja-
varautuminen/koronavirus  
 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-
kaytosta-kansalaisille  
 
 
 
 
Ohjeet tiivistelmänä  
 

 

 
Seuroja ei järjestetä, jos viranomaisohjeet sen kieltävät.  
 
Kaikissa tapahtumissa: 

- tervetuloa tapahtumaan ilman hengitystieoireita  
- ei kädestä käteen kiertävää kolehtihaavia  
- käytetään kasvomaskeja, jos turvaväliä ei voi pitää 

 
Yli 50 hengen tilaisuuksissa ja kiihtymisvaiheen tapahtumissa pakollista, 
muutenkin suositeltavaa:  

• Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi 
turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen. 

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa 
turvavälien pitämisessä.  

• Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä 
käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

 
Lisäksi varmista seurakunnasta ja/tai viranomaiselta, mahdolliset tarkemmat 
ohjeet ja suositukset paikkakunnallasi – ja toimi näiden mukaan.   
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