
 

 

 

Oulun hiippakunnan ohje 25.11.2020 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on siirrytty epidemian kiihtymisvaiheeseen, minkä takia viranomaiset 
ovat tehostaneet ohjeitaan. Nämä koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa koskevat ohjeet ovat voimassa 
ajalla 26.11.–18.12.  

Alueellisesti voi olla myös Pohjois-Pohjanmaata tiukempia rajoituksia, kuten tällä hetkellä Länsi-Pohjan 
alueella. Siellä seurakunnat ovatkin jo reagoineet tilanteeseen.  

Uudet suositukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ajankohdalle 26.11.–18.12. (osa ollut 
voimassa Oulun alueella jo aiemmin) 

• Laajennettu etätyösuositus ja etäkokousten käyttö mahdollisimman kattavasti  
• Maskien käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä työpaikoilla 

sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista. Suositus koskee yli 15-vuotiaita.  
• Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. 

o Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset seurakunnan tiloissa eivät ole 
yksityistilaisuuksia. Sen sijaan kirkolliset toimitukset kodeissa tai esimerkiksi hautaan 
siunaamisen jälkeinen muistotilaisuus on yksityistilaisuus, samoin kotikaste. Ohjetta 
sovelletaan pastoraalisesti yksittäistapauksissa.  

• Ryhmämuotoiseen harrastamiseen annetut tarkennetut turvallisuusohjeet ovat voimassa 
o Seurakunnat voivat ohjeistaa näistä asioista tarkemmin. 

• Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan 
sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle 
(yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike). 

o Pohdittaessa vierailuja ikääntyneiden tai riskiryhmien luokse on syytä käyttää erityistä 
harkintaa, mikäli on osallistunut em. tilaisuuksiin. 

o Seurakunnat voivat ohjeistaa näistä asioista tarkemmin.  

Kokonaistilanne Oulun hiippakunnassa  
Tilanne elää edelleen aluekohtaisesti, ja olemme päivittäneet ns. ”liikennevalotaulukkoa” muistin tueksi. 
Taulukossa eritellään epidemian eri vaiheiden (perusvaihe – kiihtymisvaihe - leviämisvaihe) vaikutukset 
seurakuntien toimintaan Oulun hiippakunnassa. Löydät taulukon täältä.  

Kokoontumisrajoitukset  
Yli 50 ihmisen kokoontumisissa edellytetään hygienia- ja turvaväliohjeiden noudattamista. Osallistujien tai 
seurueiden välille on turvattava mahdollisuus jopa 2 metrin turvavälien pitämiseen. Jonotustilanteissa 
ihmisiä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia 
turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.  

Jumalanpalvelukset ja joulun ajan tilaisuudet  
Paikallisesti harkiten messuja voidaan muuttaa sanajumalanpalveluksiksi. Jos kuitenkin ennen joulua 
halutaan järjestää messu, niin sellaisen pitäminen tulevana sunnuntaina kirkkovuoden alkaessa on 
perusteltua. Adventin ja joulun ajan tilaisuudet on seurakunnissa jo suunniteltu ottaen huomioon 
koronatilanne. Jos tilanne pysyy nykyisen kaltaisena, niin nämä suunnitelmat voidaan toteuttaa. Jos tilanne 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oulunhiippakunta.fi%2Fuploads%2F2020%2F11%2F07798fb9-epidemian-eri-vaiheiden-vaikutukset-seurakuntien-toimintaan-oulun-hiippakunnassa_25.11.2020_saavutettava.pdf&data=04%7C01%7Charriet.urponen%40evl.fi%7C33ad894e4de74f7db93908d89130d59c%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637418986220851217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hp3%2BLMr593Ai6DsBCVg9dduUwH80ajMWEaCLIHbNzic%3D&reserved=0


menee tästä huonompaan suuntaan, tulee olla valmiutta tarkastella vielä adventin ja joulun ajan 
tilaisuuksienkin järjestämistapaa.  

Maskien käyttö seurakuntien tilaisuuksissa 
Maskien käyttöä suositellaan kaikissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Seurakunta voi 
mahdollisuuksiensa mukaan tarjota kasvomaskeja jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten tilaisuuksien 
osanottajille.  

Alueelliset viranomaiset voivat jokaisessa vaiheessa antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia 
suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Siksi on erittäin tärkeää, että seurakunnat 
pitävät kiinteää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.  

Kiitän seurakuntia ja niiden työntekijöitä sitoutuneesta ja asiantuntevasta työstä koronatilanteen keskellä. 
Toivotan siunattua adventin aikaa!  

 

 

Piispa Jukka Keskitalo  


	Oulun hiippakunnan ohje 25.11.2020
	Uudet suositukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ajankohdalle 26.11.–18.12. (osa ollut voimassa Oulun alueella jo aiemmin)
	Uudet suositukset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ajankohdalle 26.11.–18.12. (osa ollut voimassa Oulun alueella jo aiemmin)

	Kokonaistilanne Oulun hiippakunnassa
	Maskien käyttö seurakuntien tilaisuuksissa


