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Ohjeita Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 15.5.2020
Tähän viestiin on koottu ohjeita, jotka liittyvät 1.6. kokoontumisrajoitusten asteittaiseen purkamiseen.

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärät 1.6.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat 5.5.2020 hallituksen linjaukseen pohjautuvan ohjeen
jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamääristä. Ohjeen mukaan jumalanpalveluksiin ja
kirkollisiin toimituksiin voi osallistua enintään 50 henkilöä.
Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella piispat tulevat tarkentamaan ohjettaan. Ohje on
käytännössä valmisteltu, mutta sitä ei julkisteta ennen, kuin aluehallintovirastojen tarkemmat ohjeet tulevat.
Ensi viikolla julkistettavan ohjeen mukaan jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen
osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta
järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Teoreettinen
enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä, mutta esimerkiksi pienissä kappeleissa se voi olla myös alle 50.
Ohjeen julkistuksen yhteydessä ensi viikolla tulee myös tarkempia suuntaviivoja siitä, miten kunkin kirkkotilan
tai kappelin enimmäisväkimäärä määritellään. Pyydän pitämään tässä kerrotun linjauksen vielä
luottamuksellisena.

Ehtoollisen viettäminen 1.6. alkaen
Jumalanpalvelukset voivat olla 1.6. lukien ehtoollisjumalanpalveluksia eli messuja. Jokaisen jumalanpalveluksen
ei toki tarvitse olla messu, mutta pelkästään sanajumalanpalveluksia ei enää kesäkuun alusta lukien tulisi
viettää. Kirkkohallituksen Jumalanpalvelusyksikön ja piispojen kesken on valmisteltu ohjeita ehtoollisen
turvalliseen viettämiseen. Ohjeita valmisteltaessa on konsultoitu yliopistosairaalan epidemiologian
asiantuntijoita ja THL:n asiantuntijalääkäriä. Kukin piispa antaa yhteisten keskustelujen pohjalta
hiippakunnassaan ohjeet ehtoollisen vietosta. Oulun hiippakunnassa noudatettavat ohjeet löytyvät täältä.

Kotiehtoollinen
19.3. antamassani ohjeessa kerrottiin, että jos joku on kuolemanvaarassa tai muuten painavasta syystä haluaa
nauttia ehtoollista kodissa, seurakunnasta se pyydettäessä toimitetaan. Tilanteita on harkittava
tapauskohtaisesti ja ne on toteutettava erityistä huolellisuutta noudattaen. Yksityisessä ehtoollisessa on
noudatettava sairaalaehtoollisen jakotapaa.
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Tämä ohje on edelleen voimassa, mutta nyt sitä hieman lievennetään. Messujen alkaessa voi ehtoollisen ikävä
kasvaa hyvin suureksi niillä yli 70-vuotiailla tai riskiryhmiin kuuluvilla, jotka eivät rohkene tulla yhteiseen
jumalanpalvelukseen. Tällöin papin on mahdollista pyydettäessä toimittaa lyhyt yhteinen ehtoollinen kodissa,
vaikka kyseessä ei olisikaan aiemmassa ohjeessa mainittu kuolemanvaara.

Kirkolliset toimitukset
Edellä on jo käsitelty kirkollisten toimitusten suurinta sallittua väkimäärää. Kotikasteet ovat mahdollisia tarkoin
turvajärjestelyin, mutta edelleen on syytä pitää perheille esillä kastejuhlan järjestämisen mahdollisuutta
väljemmissä tiloissa kirkossa tai seurakuntakodilla. Ilmojen lämmetessä kesällä voi osoittautua hyväksi
vaihtoehdoksi toimittaa hautaan siunaamisia enemmän haudalla. Myös vihkimisiä ja kasteita voidaan kesällä
olosuhteiden salliessa toimittaa ulkotiloissa, esim. omakotitalon puutarhassa.

Työntekijän kuuluminen riskiryhmään
THL:n sivuilla on määritelty riskiryhmään kuulumisen yleiset kriteerit, löydät sivun täältä. Jos työntekijä epäilee
kuuluvansa riskiryhmään, tulee hänen käydä työterveydessä ja saada lääkärintodistus asian todentamiseksi.

Näkökohtia siivouksesta korona-aikana
Työterveyslaitos on ohjeistanut korona-ajan edellyttämiin siivouksiin liittyviä kysymyksiä. Linkki TTL:n ohjeisiin
löytyy täältä.

Kolehtiohje
Kirkkohallituksessa valmisteltu kaikille seurakunnille yhteiseksi tarkoitettu korona-ajan kolehtiohje löytyy täältä.

Ohjeistusta työnantajille muuttuvassa rajoitustilanteessa
Tällä viikolla on julkaistu kaksi selkeää ja perusteellista työnantajan työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta
(Työterveyslaitos sekä EU:n työterveys- ja turvallisuusvirasto). Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Tässä vaiheessa ei ole
tarpeen antaa samaan aihepiiriin kirkon omaa ohjeistusta.
Löydät ohjeet oheisista linkeistä:
Ohje työpaikoille työhön paluun tueksi
EU:n työterveys- ja –turvallisuusviraston ohjeet
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Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimus seurakunnista koronakriisin aikana
Kirkon tutkimuskeskuksen toimesta on tutkittu seurakuntien kokemuksia koronakriisistä. Kysely pohjautuu noin
300 seurakunnan työntekijän ja luottamushenkilön vastaukseen. Löydät lisätietoa ja keskeiset tulokset täältä.
Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen,

Jukka Keskitalo
Piispa
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