Helsingin hiippakunnan yleisiä ohjeita messuihin
osallistumisesta 1.6.2020 alkaen toistaiseksi
Yleistä
Toistaiseksi ainakin sunnuntaimessuihin on ilmoittauduttava internetin välityksellä
tai esimerkiksi soittamalla seurakuntaan. On tärkeää ottaa huomioon myös ne
seurakuntalaiset, joilla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua internetin välityksellä, ja antaa
heillekin mahdollisuus osallistua messuun niin halutessaan. Pyydämme ymmärrystä tätä
järjestelyä kohtaan, mutta toistaiseksi ei näytä olevan muutakaan vaihtoehtoa.
Nämä ohjeet ovat yleisluonteiset ja ne voivat muuttua ja täsmentyä myös, jos
viranomaiset antavat uusia ohjeita. Jokaisessa seurakunnassa niitä myös sovelletaan ja
täydennetään seurakunnan todellisuuteen parhaiten sopivalla tavalla. On hyvä kertoa
kirkkoherroille parannusehdotuksista.

Miten pääsen messuun?
➡ Messuihin voi enimmillään osallistua valtioneuvoston 6.5.2020 tekemän
periaatepäätöksen perusteella jopa yli 50 uskovaa turvaetäisyydet huomioiden
(papiston, messupalvelijoiden, kanttorin ja pienen lauluryhmän lisäksi). Tarkka
paikkamäärä riippuu kirkon koosta ja sen ilmoittaa seurakunta.
➡ Osallistuminen edellyttää etukäteisilmoittautumista seurakuntaan.
Ilmoittautumisohjeet saa seurakunnasta.
➡ Messuihin voivat osallistua vain sellaiset uskovat, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan
tai koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.

Miten toimin kirkossa?
➡ Vähintään 1 metrin turvaetäisyys on säilytettävä muihin uskoviin koko kirkossaoloajan.
➡ Kirkossa istutaan vain merkityillä paikoilla. Perhekunnat voivat täyttää useampiakin
paikkoja samalla rivillä.
➡ Kirkossa saa käyttää kasvosuojainta. Yskiminen ja niistäminen on tehtävä omaan
nenäliinaan tai paidanhihaan.
➡ Kirkkoon tultaessa ja ennen kommuuniota on huolehdittava omasta käsihygieniasta.
Niin tekee pappikin.
➡ Kirkkotilassa ei käytetä vihkivettä eikä messun aikana jaeta rauhantervehdystä
kättelemällä. Laulukirjoja ei ole jaossa.
➡ Kolehti kerätään kirkon ovella messun lopussa.
➡ Messun päätyttyä kirkkosalissa ei ole suotavaa vaihtaa kuulumisia.

Miten saan kommuunion?
➡ Pyhä kommuunio jaetaan vain leivän muodossa.
➡ Huolehdittuaan käsihygieniastaan pappi jakaa kommuunion ensin niille, jotka ottavat
kommuunion vastaan kädelle, ja viimeksi niille, jotka ottavat kommuunion vastaan
kielelle. Tässä poikkeustilanteessa suositellaan käsikommuuniota.
➡ Kommuuniojonossa on huolehdittava turvavälistä.
➡ Kommuuniota vastaanotettaessa on oltava täysin kiireetön ja pysyttävä paikoillaan
papin edessä.
➡ Kommuunion vastaanottaminen messussa ei ole velvollisuus; jos pelkää tartuntaa,
voi kommuuniota pyytää erikseen messun ulkopuolella.

Miten muita sakramentteja vietetään?
➡ Ripin, kasteen ja avioliiton sakramentin sekä esimerkiksi sairaalavierailun tai
hautajaisten järjestämisestä on oltava yhteydessä seurakuntaan.
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