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Episcopus Ouluensis 

 

 

Ohjeita varautumiseen Oulun hiippakunnan seurakunnissa 

 

I Rippikoulut poikkeusoloissa 

 

Poikkeusolot vaikuttavat seurakunnan muiden toimintojen ohella väistämättä myös rippikouluihin. Jo tähän mennessä kevään 

tapaamisia on peruttu tai muutettu etätyöskentelyiksi. Seurakuntaan tutustumisjaksoa ei myöskään ole ollut mahdollista toteuttaa 

aiotulla tavalla. 

Seurakunnissa mietitään jo kesän intensiivijaksojen (leirit, päivärippikoulut jne.) järjestämistä, jos poikkeusolot jatkuvat vielä 

kesälläkin. Tällä hetkellä pitkäkestoisimmat viranomaismääräykset (ravintoloiden sulkeminen) ulottavat vaikutuksensa toukokuun 

loppuun asti. Asiantuntijat toteavat kuitenkin varsin yleisesti, että koronatilanne voi vaikuttaa kesään asti. Kuinka pitkälle kesään, 

sitä emme vielä tiedä. Selvää kuitenkin on, että leirejä ei voi järjestää ennen kuin suuremmat kokoontumiset todetaan 

viranomaisten taholta turvallisiksi.  

Tässä tilanteessa ohjeeni on, että varautumista tehtäisiin kahdella skenaariolla: 1) intensiivijaksot eivät ole mahdollisia kesäkuussa, 

2) intensiivijaksot eivät ole mahdollisia koko kesänä. 

Varautumisessa kannattaisi ottaa huomioon seuraavat näkökulmat: 

- Koska leirikokemuksen merkitys on niin suuri rippikoulun kokonaisuuden kannalta, tulisi ensisijaisena vaihtoehtona olla 

intensiivijaksojen siirtäminen loppukesään, syksyn viikonloppuihin ja koulun syyslomalle. Tämä saattaa olla mahdollista, 

jos vain kesäkuun leirit peruuntuvat. Mahdollisuus riippuu myös seurakunnan käytössä olevasta leirikeskuskapasiteetista. 

- Intensiivijaksojen siirtosuunnitelman ohella on syytä varautua toteuttamaan ainakin osa intensiivijaksoista 

etätyöskentelynä. Jos koronatilanteen vaikutukset kesään jäävät lyhytaikaisiksi, olisi etäopetus pienemmässä tukiroolissa. 

Jos koko kesän leirit peruuntuvat, on etätyöskentelyn roolia kasvatettava. 

- Joka tapauksessa etätyöskentelyihin on syytä varautua mm kasvattamalla osaamista niiden toteutuksessa. On syytä 

huomata, että etätyöskentely ei saisi jäädä pelkästään tiedolliseksi, vaan rippikoulusuunnitelman mukaiset 

hartauselämään ja kokemuksellisuuteen liittyvät tavoitteet tulisi kyetä huomioimaan. 

Piispainkokous tulee todennäköisesti käsittelemään kysymystä intensiivijakson etätoteutuksen pituudesta ja opetussuunnitelmasta 

kokouksessaan 15.4. Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntijat ovat koonneet suosituksia varautumiseen. Suositus ja 

materiaalit löytyvät täältä. Kirkkohallitus on myös koonnut materiaalia etärippikoulua varten. Tässä ensi vaiheessa siis painopisteen 

tulisi kuitenkin olla sen kartoittamisessa mitkä mahdollisuudet seurakunnalla on siirtää intensiivijaksoja myöhempään ajankohtaan, 

jos leirejä ei suunnitellussa laajuudessa järjestää. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli järjestää Teams-kokouksen kesän rippikouluihin varautumisesta perjantaina 3.4. klo 13-14.30. 

On suotavaa, että jokaisesta hiippakunnan seurakunnasta kokoukseen osallistuu rippikoulun vastuuhenkilö. Ilmoittautuminen 

tapahtuu täällä. 

Pyydän kirkkoherroja välittämään edellä olevat tiedot kaikille niille seurakunnan työntekijöille, jotka osallistuvat jossakin roolissa 

rippikoulun toteutukseen. 

Lisätietoja antavat hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist (saija.kronqvist@evl.fi) ja hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen 

(kari.ruotsalainen@evl.fi). 

 

https://sakasti.fi/kasvatus/rippikoulu/
https://www.oulunhiippakunta.fi/kalenteri/rippikouluvastaavat-oulun-hiippakunnassa-varautuminen-2020/
mailto:saija.kronqvist@evl.fi
mailto:kari.ruotsalainen@evl.fi
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II Hautaustoimen valmistautuminen 

Piispat ovat antaneet ohjeet hautaan siunaamisista. Ne pätevät edelleen. Tässä yhteydessä on kuitenkin vielä syytä korostaa, että – 

vaikka hautaan siunaamisiin tuli pientä joustoa väkimäärän suhteen – on kyseessä edelleen pieni tilaisuus. Yleisperiaatteena on 

edelleen 10 hengen raja. 

Kirkkohallituksessa on laadittu erilaisia hyödyllisiä ohjeita hautaustoimen hoitamiseen poikkeusoloissa. Kirkkohallituksen ohje on 

luettavissa täältä. 

Taloudesta ja hallinnosta vastaava viranhaltija huolehtii siitä, että seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä kirkkohallituksen ohje 

saavuttaa kaikki ne, jotka tietoa tarvitsevat. 

Lisätietoja lakimiesasessori Mari Aallolta (mari.aalto@evl.fi). 

 

III Materiaalia pääsiäisajan jumalanpalveluksiin 

Olen lähettänyt seurakunnille ohjeen pääsiäisajan jumalanpalveluksista. Se on voimassa. Tässä yhteydessä jaan kirkkohallituksen 

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön laatimat virikemateriaalit pääsiäisajan jumalanpalveluksiin. Materiaalit löytyvät täältä. 

Samoin jaan saman yksikön kokoamia rukouksia koronatilanteessa. Rukoukset löytyvät täältä. Totean, että näitä materiaaleja ei ole 

käsitelty piispojen neuvottelussa. Seurakunta on vapaa käyttämään niitä harkintansa mukaan. Kirkkoherra linjaa asiaa 

seurakunnassaan. 

 

IV Kirkon koulutuskeskuksen koulutukset poikkeustilanteessa  

Koronaviruspandemian vuoksi Kirkon koulutuskeskuksen kevätkauden lähiopetusjaksot siirretään toteutettavaksi verkossa. 

Koulutuksia ei siis peruta, vaan ne toteutetaan verkko- ja itseopiskeluna. Jos koulutuksen toteuttaminen verkossa ei ole 

mahdollista, lähijakso siirretään myöhempään ajankohtaan. Tarkempia tietoja etätoteutuksista tai koulutuksen siirtämisestä 

antavat asianomaisen koulutuksen vastuukouluttajat. He tulevat olemaan yhteydessä osanottajiin. Tämä päätös koskee 

koulutuksia, joiden lähijaksot on suunniteltu toteutettavaksi ennen 19.6.2020.  

 

 

Teitä kaikkia siunaten, 

 

+Jukka 

 

 

 

 

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/9b83faff-hautaustoimen-varautuminen-ohje-25_03_2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/paasiainen-2020-virikkeita-ja-materiaalia-jumalanpalveluksiin.docx
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/rukouksia-koronaepidemian-aikana.docx

