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Ohjeita Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 28.5.2020
Tähän viestiin on koottu ohjeita, jotka liittyvät 1.6. kokoontumisrajoitusten asteittaiseen purkamiseen.

Ohjeita vastaanottotoiminnasta ja kotikäynneistä
Kirkon työntekijöiden vastaanottotoiminnasta ja kotikäynneistä on laadittu Kirkkohallituksessa yhteiset ohjeet.
Niiden perustana on ajatus, että seurakuntalainen voidaan tavata vastaanottotilassa tai kotikäynnillä, kun se on
välttämätöntä ja silloin kun työntekijä arvioi tapaamisen olevan paras tapa tukea asiakkaan hyvinvointia ja
jaksamista. Ohje vastaanottotoiminnasta on täällä ja ohje kotikäynneistä täällä.

Kuinka viestitään seurakunnan sairastumistapauksissa?
Somessa on käyty keskustelua, miten pitäisi toimia, jos seurakunnan toiminnan yhteydessä epäillään Koronavirustartuntaa. Asiasta on ohjeistettu jo aiemmin eri yhteyksissä (kts. ohje 17.4.), mutta selvyyden vuoksi
oheinen tiedote on tarkoitus julkaista Sakastissa, Tapulissa ja Kirkon viestijöiden ryhmässä.
Koronaan sairastumisiin ja altistumisiin liittyvä seurakunnan viestintä on kriisiviestintää. Asiallinen viestintä
ehkäisee huhuja ja väärien olettamusten leviämistä ja parhaimmassa tapauksessa myös tartuntoja. Seuraavat
asiat on syytä ottaa viestinnässä huomioon. Seurakunnan tapahtumassa olleen työntekijän tai esimerkiksi
leiriläisen koronatartuntaepäilystä tulee aina ottaa yhteyttä kunnan terveysviranomaiseen. Mahdollisen koronaaltistumisen jäljittää aina viranomainen, ei seurakunta. Päätökset testaamisesta ja mahdollisesta karanteenista
tekee tartuntatautilääkäri. Päätökset ovat aina tapauskohtaisia.
Seurakunnan ei pidä lähteä viestimään tartuntaepäilyistä tai tartunnoista ilman konsultaatiota
terveysviranomaisen kanssa. Tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin ohjeet viestitään työntekijöille ja
seurakuntalaisille ilman tarpeetonta viivytystä ja selkeästi. Yksityisyydensuoja on tärkeä muistaa. Epäilystä tai
todetusta tapauksesta ilmoitetaan kirkkoherralle, ja muutoinkin toimitaan seurakunnan kriisiviestintäohjeiden
mukaisesti. Kirkkoherra on kirkon kriisiviestinnän toimintamallin mukaisesti yhteydessä kapituliin yhteisen
tilannekuvan luomiseksi ja mahdollisesti tarvittavien viestintätoimien sopimiseksi. Kapituli on tarvittaessa
yhteydessä Kirkon viestintään, joka vastaa kirkon valtakunnallisesta kriisiviestinnästä ja tukee seurakuntia ja
hiippakuntia kriisiviestinnässä. Kiireellisissä tilanteissa voi soittaa suoraan Kirkon viestinnän
kriisiviestintäpuhelimeen: 09 180 2247.
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Kesätoiminnan muistilista
Seurakuntien kesätoiminta tavoittaa vuosittain kymmeniätuhansia osallistujia. COVID-19 pandemian vuoksi
seurakuntien kesätoiminnan suunnittelua ja toteutusta varten on julkaistu ohjeistus 8.5.2020. Oheiseen
dokumenttiin on muistilistan omaisesti koottuna keskeiset linkit ja muutamia käytännön näkökulmia. Lista on
luettavissa täällä.

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen,

Jukka Keskitalo
Piispa
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