
 

 

Oulun hiippakunnan ohje 16.10.2020 

Viranomaisten antamien tämänhetkisten tietojen mukaan koko Oulun hiippakunnan alue kuuluu 

toistaiseksi koronan leviämisen kannalta perusvaiheeseen, jolloin voimassa ovat myös sen mukaiset 

suositukset. Löydät kuvaukset koronan leviämisen vaiheista ja vaadittavista toimenpiteistä 

ajankohtaiskatsauksesta 2.10.  

Perustuen hallituksen eiliseen (15.10.) suositukseen julkisille työnantajille, Oulun hiippakunnan 

tuomiokapituli suosittaa seurakunnille etätyötä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Seurakunnan 

toiminta pyritään kuitenkin pitämään käynnissä mahdollisimman pitkälle hyvillä turvajärjestelyillä. 

Maskien käyttö seurakuntien tilaisuuksissa 

Perusvaiheessa viranomaisten ohje maskien käytöstä on, että käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä ja 

niissä julkisissa tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Lisäksi suositus koskee 

koronavirustestiin hakeutuvia henkilöitä ja riskialueilta Suomeen saapuvia matkustajia. 

Jumalanpalvelustilojen ja muiden seurakunnan toimitilojen väkimäärämitoitus on tullut tehdä siten, että 

turvavälit toteutuvat. Näin ollen maakunnan/kunnan ollessa perusvaiheessa, kasvomaskia ei toistaiseksi 

tarvitse edellyttää esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. 

Vaikka ohje on perusvaiheen olosuhteissa tämä, ei maskien käyttö luonnollisestikaan ole kiellettyä. 

Seurakunta voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota kasvomaskeja jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten 

tilaisuuksien osanottajille. Joka tapauksessa seurakuntien on syytä varautua siihen, että koronavirustilanne 

etenee kiihtymisvaiheeseen. Tällöin seurakunnan on hyvä tarjota maskeja tilaisuuksissa kävijöille.  

Kuntakohtaiset tilanteet  

Kuten aiemmassa ohjeessa olemme todenneet, kehotamme seurakuntia seuraamaan kuntakohtaisia 

tilanteita. On mahdollista, että yksittäinen kunta siirtyy kiihtymisvaiheeseen jo ennen maakuntaa. Tällöin 

on tärkeää, että seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan viranomaisten kanssa. Tarvittaessa on 

mahdollista, että seurakuntakohtaisestikin asetetaan hiippakunnan yleislinjaa tiukempia 

kokoontumisrajoituksia. Ennen niiden asettamista näistä on kuitenkin hyvä konsultoida tuomiokapitulia 

(yhteys lakimiesasessori Mari Aaltoon tai hiippakuntasihteeri Mirva Kuikkaan) 

Valtion avustus kirkon diakoniatyön tukemiseen  

Seurakuntiin on tullut kirkkohallituksesta ohjeet valtion lisäbudjetissaan myöntämän avustuksen 

hakemisesta. Avustuksen saaminen edellyttää sopimuksen palauttamista kirkkohallitukseen 2.11. 

mennessä. Kun valtiovalta on näin huomioinut kirkon tekemään arvokkaan työn, on hyvin tärkeää, että 

seurakunnat myös hakevat avustusta. Kehotamme seurakunnan johtoa tekemään tiivistä yhteistyöstä 

seurakunnan diakoniatyöntekijän / -työntekijöiden kanssa, jotta avustus voitaisiin kohdentaa 

tarkoituksenmukaisesti. Hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka on lähettänyt asiasta sähköpostia seurakuntien 

diakoniatyöntekijöille.  

Kiitän seurakuntia ja niiden työntekijöitä sitoutuneesta ja asiantuntevasta työstä koronatilanteen keskellä. 

Toivotan voimia, viisautta ja hyvän Jumalan siunausta! 

 

Piispa Jukka Keskitalo  
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