
Arkkihiippakunnan ohjeistus ehtoollisen vietosta 1.6.2020 lukien  
 
Kesäkuun alusta alkaen jumalanpalveluksissa on mahdollista viettää ehtoollista.  

 
 Seurakuntien ehtoollisen vietossa noudatetaan 1.6.2020 alkaen seuraavia hygieniaperiaatteita:  
 
1. Terveys: Pappi ja muut jumalanpalveluksen toimittajat tulevat töihin vain ja ainoastaan terveinä. Tämä 
on tärkein varotoimi ja tarkoittaa sitä, että työntekijällä ei saa olla COVID-19 infektioon sopivia oireita 
(nuha, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, kuume, pahoinvointi, ripuli).  
 
2. Turvavälit: Kirkon sisäänkäyntiin on asetettu seurakuntalaisille tarkoitettu käsien desinfiointipiste sekä 
asianmukainen ohje turvavälejä sekä yskimis- ja aivastushygieniaa varten. Seurakuntalaiset ohjataan 
istumaan riittävän väljästi niin, että turvaväli on vähintään 1,5 metriä. Tämä ei koske saman perheen 
jäseniä.  
 
3. Käsihygienia: Siirtyessään alttarille ehtoollisen toimittaja (ja mahdollinen avustaja) pesee huolellisesti 
kätensä saippualla ja mahdollisimman lämpimällä vedellä seurakunnan nähden. Kädet huuhdotaan toisessa 
astiassa ja kuivataan tarkasti. Tämän jälkeen ehtoollisen toimittaja ei koske kasvoihinsa ennen ehtoollisen 
jaon päättymistä. Kaiken varalta käyttöön on kuitenkin varattava käsidesiä. 
 
4. Ehtoollisen jako: Seuraavassa on esiteltynä mahdollinen toimintamalli ehtoollisenviettoon, jota voi 
käyttää sellaisenaan tai soveltaen. 
 
Ehtoollinen jaetaan siten, että alttarikaiteelle asetetaan kertakäyttöiset tai aina käytön jälkeen pestävät 
liinat turvaetäisyyden päähän toisistaan. Ehtoollisen toimittaja jakaa siunatut leivät liinojen päälle ja kaataa 
siunatun viinin kunkin liinan kohdalla olevaan pikariin. Sen jälkeen hän vetäytyy taemmas.  
 
Ehtoolliselle osallistuvat polvistuvat ehtoollisaineiden kohdalle tai nauttivat ehtoollisen seisaallaan 
polvistumatta, ja ehtoollisen toimittaja lausuu kaikille yhteisesti ensin ”Kristuksen ruumis, sinun puolestasi 
annettu” (vast) ja sitten ”Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu” (vast). Sama toistetaan niin monta 
kertaa kuin tarpeellista. 
 
Ehtoollisen nautittuaan seurakuntalainen laittaa kertakäyttöisen liinan alttarikaiteen ulkopuolella 
ehtoollisenjakopisteen välittömässä läheisyydessä olevaan roskakoriin. Suntio kerää jokaisen pöydän 
jälkeen pikarit pois alttarikaiteelta.  
 
5. Muuta huomioitavaa 
 
Pyhitettävien ehtoollisaineiden ei ole syytä olla alttarilla aivan suoraan papin tai avustajien edessä. 
 
Ehtoollista vietettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ehtoollisaineet altistu virukselle 
ehtoollisen asettamisen tai jakamisen aikana. Intinktiota tai mallia, jossa pateeni kiertää kädestä käteen ja 
seurakuntalaiset itse ottavat leipänsä, ei tule ehtoollisenjaossa käyttää.  
 
1,5 m turvaväli tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan koko ajan. Ehtoolliselle ei ole syytä jonottaa, ei 
liioin odottaa vuoroa tiiviissä ryhmässä. Käytännöistä on syytä viestiä selkeästi ennen ehtoollisenviettoa, ja 
jonkun on hyvä olla ohjaamassa seurakuntaa myös ehtoollisenvieton aikana. Suntioiden tulee tarkasti 
noudattaa hygieniamääräyksiä ehtoollisvälineitä käsitellessään ja pikareita pestessään. 
 
Myös riskiryhmäläisiä saattaa olla osallistujien joukossa, ja siksi ehtoollisenvieton kaikissa kohdissa on 
noudatettava erityistä varovaisuutta. 



 
Näistä lähtökohdista käsin seurakunnan tulee miettiä omiin käytäntöihinsä ja tiloihinsa sopiva malli 
ehtoollisenvietolle. Kaikissa tiloissa, joissa ehtoollista normaalioloissa vietettäisiin, tämä ei välttämättä ole 
mahdollista. Myös sitä, kuinka usein ja missä tilanteissa ehtoollista vietetään, tulee harkita. 
 


