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Koronaohje 2.10.2020 

Hyvät työtoverit Oulun hiippakunnan seurakunnissa. Rauhallisen kesän jälkeen koronatilanne on jälleen 

vaikeutunut alkusyksyn aikana. Tilanne on kuitenkin hyvin rauhallinen Oulun hiippakunnan alueella Lapin, 

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Muutamia altistumistilanteita on ollut (mm. Raahessa), 

mutta ne on pystytty hoitamaan paikallisin toimin. 

Tämän viestin mukana tulee koronan ajankohtaiskatsaus, joka on muokattu kirkkohallituksen materiaalin 

pohjalta. Siinä hahmotellaan tarvittavat toimenpiteen koronan leviämisen perustasolla, kiihtymisvaiheessa ja 

leviämisvaiheessa.  

Oulun hiippakunnan alueella kolme maakuntaa ovat kaikki edelleen selkeästi perustasolla. Yksittäinen kunta, 

kuten tällä viikolla Kittilä, on lähennellyt kiihtymisvaihetta. Oulun hiippakunnan alueella noudatetaan toistaiseksi 

siis perustason ohjeita. Jos tilanne muuttuu, ohjeistaa tuomiokapituli sen mukaisesti. Jos yksittäinen kunta antaa 

Aluehallintovirastoa tiukempia suosituksia, pyydetään seurakunnasta olemaan yhteydessä tuomiokapituliin 

(lakimiesasessori Mari Aalto) seurakunnan toimenpiteitä varten. 

Seuraavassa on muutamia täsmennyksiä aiemmin annettuihin ohjeisiin ja sekä muutamia ideoita adventin ja 

joulunajan tilaisuuksien suunnitteluun. Yleisesti on huomattava, että ennen 1.6 annetut ohjeet liittyivät 

tilanteeseen, jossa maassa oli voimassa valmiuslaki. 1.6. jälkeen annetut ohjeet koskevat sellaisenaan 

nykytilannetta, ellei tosiin todeta. 

 

Vainajan katsominen seurakunnan tiloissa: Aiemmasta ohjeesta poiketen on jatkossa mahdollista, että omaiset 

pääsevät katsomaan vainajaa avoimen arkun äärellä seurakunnan tiloissa. Tällöin on huolehdittava turvaväleistä 

ja käsihygieniasta. Tarjolla voi olla myös kasvomaskeja. Koronaan kuolleen vainajan arkkua ei edelleenkään 

avata. 

Yksityinen ehtoollinen (ehtoollinen sairaan luona): Aiemmissa ohjeissa yksityinen ehtoollinen oli sidottu 

kuoleman vaarassa olemiseen tai muuten erittäin painavaan syyhyn. Jatkossa yksityinen ehtoollinen on 

mahdollinen seurakuntalaisen kotona, jos hän sitä pyytää. Olennaista tällöin on, että ehtoollisen vietto tapahtuu 

aiemman ohjeen mukaisesti ns. sairaalaehtoollisen tapaan ja se, ettei kodissa viivytä tarpeettoman pitkään. 

Paikallisissa hoitolaitoksissa ja asumisyksiköissä toimitaan niissä käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. 

Kolehdin keruu jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa: Kirkon lähetysjärjestöillä on huoli kolehtivarojen 

pienenemisestä. Kolehdin kerääminen jumalanpalvelusten päättyessä ovilla on johtanut siihen, että paikoitellen 

kolehdit ovat tuottaneet jopa vain 10 % normaalista. Tuomiokapituli suosittelee ensisijaisesti käytettäväksi 

pitkävartista kolehtihaavia tai lyhytvartista haavia, jolla kolehti kerätään turvavälit ja hygienia huomioiden. 

Kolehtihaavin kierrättäminen kädestä käteen ei tule kysymykseen. Jos kolehtihaavien käyttäminen ei ole 

mahdollista, voidaan järjestää erillisiä keräyspisteitä. 
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Kastamatta jääneet lapset: Joissakin seurakunnissa on havaittu, että koronan vuoksi ristiäisiä siirrettiin kevään 

ja kesän aikana. Tällöin voi olla vaarana, että lapsi jää kokonaan kastamatta sellaisessakin perheessä, jossa 

jompikumpi vanhemmista kuuluu kirkkoon. On suositeltavaa, että seurakunnasta ollaan yhteydessä näihin 

perheisiin ja tarjotaan mahdollisuutta kasteeseen, vaikka lapsi olisikin jo useiden kuukausien ikäinen. 

Yhteydenotossa on tärkeää korostettu kohteliaisuus ja sielunhoidollisuus. 

Adventin ja joulun ajan tilaisuudet kokoavat perinteisesti vuoden kierrossa kaikkein eniten seurakuntalaisia. 

Tällöinkin ovat voimassa yleiset ohjeet esimerkiksi kirkkotilan enimmäisväkimäärästä. Seuraavassa on muutamia 

hyviä käytäntöjä, joita seurakunta voi harkintansa mukaan soveltaa: 

 

Kauneimmat joululaulut: 

- Tilaisuuksia hajautetaan tavallista useammille päiville (myös arkiviikolle), jotta väkimäärää jo 

luonnostaan yhtä tilaisuutta kohti laskee. Perinteisinä laulutilaisuuspäivinä (2. ja 3. adventtisunnuntai) 

on useita tilaisuuksia peräkkäin. 

- Yhdessä laulettavien laulujen määrää pienennetään ja vastaavasti kuoron/solistin esityskappaleiden 

määrää lisätään. 

- Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia hajautetaan aiempaa enemmän pientilaisuuksiksi kylille ja 

järjestöjen tiloihin jne. 

- Järjestetään Kauneimpien joululaulujen tilaisuus ulkona esimerkiksi paikkakunnan torilla tai kirkon 

edustalla. Edellyttänee äänentoistoa. 

 

Jouluhartaudet / joulun ajan jumalanpalvelukset 

- Tavallista useampia aattohartauksia, jotta väkimäärä voidaan pitää tilaan sopivana. 

- Aattohartaus/-hartauksia hautausmaalla. 

- Muistetaan turvavälit jumalanpalveluksissa ja erityisesti laulutilaisuuksissa. 

- Viestinnän merkitys korostuu. Esille tuodaan se, että hyvillä järjestelyillä huolehditaan turvallisuudesta. 

 

   

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen, 

 

Jukka Keskitalo 

Piispa 
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