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Episcopus Ouluensis 

 

Ohjeita Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 8.5.2020 

Koronavirustilanteen aiheuttamien rajoitusten vaiheittainen purkaminen on ollut tällä viikolla paitsi hallituksen, 
myös piispojen asialistalla. Hallituksen päätösten pohjalta tehtiin piispojen ohjeistus 5.5., mutta edelleen monet 
kysymykset kaipaavat tarkennusta. Tässä ohjeessa käsitellään ajankohtaisia koronatilanteeseen liittyviä 
teemoja. Odotamme viranomaisten tarkempia linjavetoja alkuviikosta, joten piispojen ohjeita 
ehtoollisenvietosta, kirkollisten toimitusten järjestämisestä jne. on tulossa lisää ensi viikolla.   
 

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten väkimäärät 

Piispat ohjeistivat, että jumalanpalveluksia jatketaan 1.6. lukien kirkkotilassa läsnäolevan seurakunnan kanssa 

siten, että enimmäisväkimäärä on 50 henkilöä. Viime päivinä on herännyt julkisuudessa keskustelua 500 

henkilön rajasta liittyen mm. urheilukilpailuihin ja kesäteattereihin, ja on kysytty, voidaanko tätä 500 hengen 

rajaa soveltaa myös kirkossa (mm. konfirmaatiojumalanpalvelukset). Asia on monisyinen ja siihen liittyvät 

juridiset ja käytännölliset kysymykset ovat piispojen pohdinnassa. Tarkentavia ohjeita tulee aikaisintaan ensi 

viikon puolivälin tienoilla. Tällä erää jumalanpalveluksien aloittamiseen valmistaudutaan maksimissaan 50 

osanottajan suunnitelmalla. Haluan vielä todeta, että 1.6. lukien ei ole syytä enää pitäytyä yksinomaan 

sanajumalanpalveluksissa. Ihmisten ilmaisema kaipaus ehtoollispöytään on suuri. Ehtoollisen toteuttamiseen 

sisältyy kuitenkin erityisiä hygieniakysymyksiä. Niitä koskevia lisäohjeita on tulossa ensi viikolla. 

 
Rippikoululeirit 

Piispojen 5.5. antaman leiritoiminnan aloittamisen mahdollistavan ohjeen jälkeen asiasta on tullut kysymyksiä. 
On kysytty mm. turvallisuudesta ja siitä, voidaanko leirejä pitää jo 1.6. lukien. Vastaus jälkimmäiseen 
kysymykseen on, että kyllä voidaan aloittaa jo 1.6. lukien. Juhannus mainittiin suositeltavana ajankohtana, koska 
ajateltiin, että leirien turvalliseen läpiviemiseen liittyvän valmisteluun, kuten mahdollisesti ryhmien 
uudelleenjärjestelyyn, saatetaan tarvita pitempi aika. Jos leirin turvalliseen läpiviemiseen liittyvät seurakunnan 
suunnitelmat ovat kesäkuun alkuun mennessä valmiina, estettä leiritoiminnan aloittamiseen tuolloin ei ole.  
 
Turvallisuuteen liittyen totean, että kaikkiin fyysisiin kontakteihin sisältyy jonkinasteinen riski, eikä kukaan pysty 
lupaamaan, etteikö myös korona-altistumista voisi tapahtua. Leiritoiminnan aloittamisen mahdollistavaa ohjetta 
ei olisi kuitenkaan annettu, jos näkemys olisi ollut, etteivät rippikoululeirit ole tarkoin suunniteltuna turvallisesti 
läpi vietävissä. Asiaan saatiin ennen ohjeen antamista näkemystä terveysviranomaisilta. Piispojen ohjeen 
mukaisesti nuoria ja perheitä tulisi myös kuulla rippikoulujen ensi kesään toteutukseen liittyen. Mainittakoon, 
että kirkon ohella myös partioliike on antanut suositukset enintään 50 hengen leireistä ja retkistä. Tietojeni 
mukaan myös Prometheusleirit tullaan toteuttamaan leirimuotoisina. Yleislinjaksi ensi kesän osalta siis näyttää 
muodostuvan, että eri toimijat (seurakunnat, järjestöt, kunnat) järjestävät leirejä huomioon ottaen 
henkilörajaus ja tarkat turvallisuusohjeet. Seurakunnat kuitenkin tekevät itsenäisesti päätökset rippikoulun 
toteutustavoista annettujen ohjeiden pohjalta. 
 
 

https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/piispojen-ohjeistus-seurakunnille-kokoontumisrajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta-1-6-2020-alkaen/
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Lasten ja nuorten kesätoiminnasta (sisältää mm. turvallisuusohjeita leiritoimintaan) 
 
Kirkkohallitus ja tuomiokapitulien asiantuntijat ovat yhdessä eri viranomaistahoja konsultoiden laatineet 

ohjeistuksen kesän rippikouluihin ja muuhun kesätoimintaan liittyvä. Ohjeessa suositellaan asteittaista ja 

hallittua kokoavan toiminnan avaamista kesällä 2020. Kesätoimintaa linjattaessa on tärkeää ottaa huomioon 

lapsen oikeudet ja perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Samalla on muistettava, että kokoava toiminta pitää 

aina sisällään riskin koronaviruksen leviämisestä. Turvallisuusriskit on kartoitettava huolellisesti ja ratkaistava 

paikallisesti, koska olosuhteet vaihtelevat seurakunnittain. Ohje on luettavissa täällä.  

Ohje perheneuvontaan 

1.6.2020 alkaen suositellaan kasvokkain tapahtuvaa perheneuvontaa videovälitteisen ja puhelimitse tapahtuvan 

perheneuvonnan rinnalle. Muutos tapahtuisi asteittain ja hallitusti. Ohje perheneuvontaa varten on luettavissa 

täällä. Ohje on julkaisuvapaa ma 11.5. klo 10.  

Työnantajan huolehtiminen henkilöstön jaksamisesta  

Seurakuntien henkilöstö on ollut monen uuden asian edessä kevään aikana. Työkyvyn johtaminen on erityisen 

tärkeää poikkeustilanteessa ja haluan jakaa huolenne henkilökunnan ja esimiesten jaksamisesta. Kevan 

työelämäpalvelujen sivuilla on työhyvinvoinnin johtamista tukevaa materiaalia, mm. tiiviitä oppaita esimiehille. 

Löydät materiaalia täältä.  

Yli 70-vuotiaiden käyttäminen sijaisina  

Olemme kiitollisia siitä, että useat eläkkeelle jääneet henkilöt haluavat edelleen osallistua kirkon töihin monissa 

eri ammattikunnissa. Valtioneuvosto on kuitenkin nyt linjannut niin, että yli 70-vuotiaiden olisi hyvä 

mahdollisuuksien mukaan välttää lähikontakteja muiden kanssa. Tästä johtuen Oulun hiippakunnan 

tuomiokapitulin suositus on, ettei yli 70-vuotiaita käytettäisi sijaisina. Järjestelyn tarkoituksena on ennen 

kaikkea suojata heitä itseään. 

Viestinnän yhteyshenkilöt  

Erityisavustajani on hiippakunnan viestintätiimin vetäjänä keräämässä seurakuntien viestijöiden 

yhteystietolistaa. Kuka tai ketkä ovat seurakunnastanne heitä, jotka päivittävät verkkosivuja ja / tai tuottavat 

sisältöjä somekanaviin huolehtien mm. live -tapahtumien striimauksista tai muista postauksista?  

Voisitteko välittää heidän yhteystietonsa sähköpostilla harriet.urponen@evl.fi. Hiippakunnassa on tehty 

digiviestinnän kartoitusta ja siihen liittyen on luvassa Teams -koulutusta.  

 

 

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen, 

 

Jukka Keskitalo 
Piispa 

https://www.rauhamaassa.fi/wp-content/uploads/2020/05/07_05_20-Kesatoiminnan_ohjeistus_2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/05/1dd6b12e-08_05_20-perheneuvonnan-jarjestaminen-poikkeustilanteessa.pdf
https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/johda-tyohyvinvointia/#c300caff
mailto:harriet.urponen@evl.fi

