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Episcopus Ouluensis 

 

 

Kooste ohjeista Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 
16.10.2020 
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat saaneet hiippakunnalta ja piispalta monia ohjeita. Tähän viestiin on 
koostettuna aihepiireittäin ohjeiden keskeiset sisällöt. 

Ohje 16.10.  

- etätyöstä, 
- maskien käytöstä, 
- seurakuntakohtaiset tilanteet ja 
- valtion avustuksesta diakoniatyölle. 

 

Ohje 2.10.  

- vainajan katsominen seurakunnan tiloissa  
- yksityinen ehtoollinen 
- kolehdin keruu 
- kastamatta jääneet lapset ja  
- adventin ja joulun ajan tilaisuudet  

Piispan ohje 24.9. THL:n maskisuosituksen johdosta 

Hiippakunnan ohje kuoroille ja musiikkiryhmille 1.9. 

Piispan ohje kokoontumisrajoituksista 1.8. alkaen 7.7. 

Kirkkohallituksen ohje kokoontumisrajoitusten lieventämisestä 6.7.  

Piispojen ohje laulamisesta ja musiikista 1.6.  

Piispojen ohje kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6. alkaen  

Ohje 28.5.  

- ohjeita vastaanottotoiminnasta ja kotikäynneistä  
- kuinka viestitään seurakunnan sairastumistapauksissa  
- kesätoiminnan muistilista   

Ohje 18.5. 

- piispojen 19.5. ohjeen sisältö  
- enimmäisväkimäärän suhteuttaminen tilaan sopivaksi  

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/10/e6e7b495-16.10.2020_oulun-hiippakunnan-ohje_saavutettava.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/10/699fae3d-piispan-ohjeita_02102020_saavutettavasti.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/09/197ea242-piispan-ohjeita_24.9.2020_saavutettava.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/09/8980803c-dbf6587d-ohjeita-kuoroille-ja-musiikkiryhmille_1.9.2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/09/9ffa4c36-ac43d1ad-piispan-ohjeita_7.7.2020-1.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/07/84b0a986-06_07_20-kokoontumisrajoitusten-lieventaminen-jumalanpalvelusten-kirkollisten-toimitusten-ja-muiden-seurakuntatilaisuuksien-osalta-1.8.2020-alkaen.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/09/7a256365-6371c168-01_06_20-piispojen-ohje-laulamisesta-ja-musiikista.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/suomen-evankelis-luterilaisen-kirkon-piispojen-tarkennettu-ohje-seurakunnille-kokoontumisrajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta-jumalanpalvelusten-ja-kirkollisten-toimitusten-osalta-1-6-2020-alkaen/
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/06/3e3d2aed-piispan-ohjeita_28.5.2020_1.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/05/137c4875-piispan-ohjeita_18.5.2020.pdf
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- riskiryhmään kuuluvat  

Ohje 15.5.  

- jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärät 1.6. (tarkentava ohje) 
- ehtoollisen viettäminen 1.6. alkaen 
- kotiehtoollinen 
- kirkolliset toimitukset 
- työntekijän kuuluminen riskiryhmään 
- näkökohtia siivouksesta korona-aikana 
- kolehtiohje 
- ohjeistusta työnantajalle muuttuvassa rajoitustilanteessa  
- kirkon tutkimuskeskuksen tutkimus seurakunnista koronakriisin aikana 
- ehtoollisen vietto koronavirus-rajoitusten asteittaisen purkamisen aikana: 

o terveys  
o turvavälit 
o ohjeiden antaminen seurakuntalaisille 
o käsihygienia  
o ehtoollisen jako (kaksi esimerkkiä)  
o laulamisesta jumalanpalveluksessa ja muissakin tilaisuuksissa 
o virsikirjojen käyttö 
o kolehdin keruu  

 
Ohje 8.5.  
 

- jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten väkimääristä 
- rippikoululeireistä 
- lasten ja nuorten kesätoiminnasta (sis. mm. turvallisuusohjeita) 
- perheneuvontaan 
- henkilöstön jaksamiseen 
- yli 70 -vuotiaista sijaisista ja 
- viestinnän yhteyshenkilöistä  

 
Piispojen ohje 5.5.  
 

- jumalanpalvelukset  
- kirkolliset toimitukset  
- muut seurakuntatilaisuudet  
- päivärippikoulut  
- rippikoululeirit ja muu leiritoiminta  

 
Ohje 24.4.  

- kasteen ja vihkimisen todistamisesta 
- avioliittoon vihkimisestä 
- diakoniatyö poikkeusoloissa – usein kysyttyjä kysymyksiä sekä 
- vuoden 2021 talousarviosuunnittelun taustaksi 

 
Ohje 17.4. 

- koronan vaikutus seurakuntatyönantajalle  
- työyhteisön koronavirustartunta 
- kankaisen kasvomaskin käyttö 

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/05/61734eb0-piispan-ohjeita_15.5.2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/05/1664665a-piispan-ohjeita_8.5.2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/piispojen-ohjeistus-seurakunnille-kokoontumisrajoitusten-vaiheittaisesta-purkamisesta-1-6-2020-alkaen/
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/05/d842f583-piispan-ohjeita_24.04.2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/04/eb9fdfce-piispan-ohjeita_17.04.2020.pdf
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- videovälitteisen perheneuvonnan tietoturvasta  
- käsidesin käytöstä 
- yhteydenpidosta perheisiin 
- kunniamerkeistä  

 
Ohje 8.4. 

- länsirajan ylitys hautajaisten vuoksi 
- vinkkejä koulutyötä tekeville  
- yksityisen ehtoollisen viettoon liittyvä lisäys  
- kirkollisveron ennustaminen koronavirusepidemian aikana  

 
Ohje 3.4.  

- kirkon koronaviestintää 
- yrittäjien ja työyhteisöjen tukemista 
- kasteen todistajana toimimista 
- hautaustoimen varautumisohjeistuksen täydennystä 
- rippikoulun ohjeistuksen täydennystä 
- seurakunnan verkostoitumista kunnan valmiusorganisaation kanssa 
- diakonista apua  
- seurakuntien viestintää 

 
Ohje 30.3.  

- rippikoulut poikkeusoloissa 
- hautaustoimen valmistautuminen  
- materiaalia pääsiäisenajan jumalanpalveluksiin  
- kirkon koulutuskeskuksen koulutukset poikkeustilanteessa  

 
Ohje 25.3. 

- pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset  
 
Ohje 19.3. 

- kiitos seurakunnille ja niiden johtaville viranhaltijoille 
- jumalanpalvelusten striimaukset  
- hautaan siunaamiset  
- muut toimitukset  
- yksityinen ehtoollinen 
- seurakunnan tilojen käyttö 
- kirkkojen aukiolo  
- seurakuntien hallinto 
- sijaisuudet  
- työnkuvien muutokset  
- diakoninen auttaminen ja asenne  

 
Piispojen ohje 18.3. 

- lähiomaiset voivat osallistua hautaan siunaamisen  
- yleislinjana edelleen 10 hengen tilaisuus  

 
Piispojen ohje 16.3. 

- jumalanpalvelukset jatkuvat ilman läsnäolevaa seurakuntaa  
  

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/04/bcfab9d1-piispan-ohjeita-080420.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/05/1bdf5b43-piispan-ohjeita_030420.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/8cfe56b5-piispan-ohjeita-oulun-hiippakunnan-seurakuntiin-30.3.2020-002_ma.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/8b8420fd-paasiaisen-ajan-jumalanpalvelukset.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/03/8b8420fd-paasiaisen-ajan-jumalanpalvelukset.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/04/18cd4a76-ohje-oulun-hiippakunnan-seurakunnille-koronatilanteessa-19.3.2020_ed.-7.4.2020.pdf
https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/piispat-lahiomaiset-voivat-osallistua-hautaan-siunaamiseen/
https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/piispat-jumalanpalvelukset-jatkuvat-mutta-ne-toimitetaan-ilman-kirkkotilassa-lasna-olevaa-seurakuntaa/
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Ohje 11.3.  
- Oulun hiippakunnan ensimmäinen koronatilanteeseen liittyvä ohjeistus 

 
Ohje 11.3. 

- yleiskirje 9/2020 ja COVID-19 kirkon intrassa  
 

 

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen, 

 

Jukka Keskitalo 

Piispa 

 

 

 

 

 

 

https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/9_2020+Koronavirus+COVID-19+.pdf/0fb3c357-885e-2cc5-13f9-93158485fb5e?t=1583157955895

