Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 3.12.2020
Koronatilanne elää juuri nyt nopeasti. Viranomaisten päätösten vuoksi uusi kapitulin ohje on taas
ajankohtainen.
POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN ALUEEN SEURAKUNNAT (Oulun tuomiorovastikunta, Limingan,
Koillismaan ja Kalajoen rovastikunnat)
Tuomiokapitulin 30.11. antama ohje on voimassa 18.12. asti.
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN ALUEEN SEURAKUNNAT (Kokkolan rovastikunta)
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 1.12. tehnyt rajoituspäätöksen ajalle 2.12.–21.12. Päätöksellä
rajoitetaan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien enimmäisväkimäärä 20 henkeen.
Nyt tällä tuomiokapitulin ohjeella seurakuntia kehotetaan noudattamaan tätä henkilörajaa myös
jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa sekä muissa tilaisuuksissa. Jumalanpalveluksia ei
kuitenkaan välttämättä tarvitse järjestää ”suljetuin ovin”, mutta ne on joka tapauksessa syytä striimata.
Jäljempänä muutamia toteutusvaihtoehtoja pienimuotoisiin jumalanpalveluksiin.
Muun toiminnan osalta Kokkolan rovastikunnan seurakuntia kehotetaan soveltamaan muutettavat
muuttaen Pohjois-Pohjanmaan seurakunnille annettua ohjetta.
LAPIN MAAKUNNAN ALUEEN SEURAKUNNAT (Lapin, Rovaniemen ja Kemi-Tornion rovastikunnat)
Lapin maakunnan alueelle on 3.12. annettu määräykset erikseen Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien
alueelle. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin määräys on voimassa ajalla 7.12.-21.12.2020 ja siellä sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävien erilaisten kokoontumisten enimmäisraja on 10 henkilöä. Lapin sairaanhoitopiirin
alueella enimmäisraja on 50 henkilöä ja määräys on annettu aikavälille 7.12.2020 - 6.1.2021.
Nyt tällä tuomiokapitulin ohjeella seurakuntia kehotetaan noudattamaan edellä mainittuja henkilörajoja
myös jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa sekä muissa tilaisuuksissa.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilörajaus on 10 henkeä ja siellä noudatetaan samoja ohjeita kuin
maanantaina annettiin Pohjois-Pohjanmaan seurakunnille. Toisin sanoen sunnuntain
pääjumalanpalvelukset pidetään ilman kirkkotilassa paikalla olevaa seurakuntaa (”suljetuin ovin”) siten,
että paikalla on jumalanpalvelusta toimittamassa enintään 10 työntekijää ja seurakuntalaista. Suljetuin ovin
toteutettavat striimatut jumalanpalvelukset ovat sanajumalanpalveluksia. 10 henkilön enimmäisraja koskee
myös kirkollisia toimituksia, mutta hautaan siunaamisessa ja muistotilaisuudessa on hieman joustoa
pastoraalisin perustein, kuten on kerrottu Pohjois-Pohjanmaan ohjeessa.
Siellä missä henkilörajaus on 50, sunnuntain jumalanpalvelusta ei ole tarpeen viettää suljetuin ovin, vaan
rajata väkimäärä muilla keinoilla sallittuun määrään. Tästä jäljempänä lisää. Muun toiminnan osalta
seurakunnat soveltavat aiemmin annettuja ohjeita tilanteen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa yhteisiä
käytäntöjä on syytä luoda lääninrovastin johdolla.

PIENIMUOTOISET JUMALANPALVELUKSET HENKILÖRAJOITUSTEN VOIMASSA OLLESSA
Oulun seurakunnista tuli kysymys, voidaanko – vaikka sunnuntain pääjumalanpalvelus onkin suljetuin ovin –
järjestää sunnuntai-iltana tai viikolla pienimuotoisia ehtoollishetkiä, jos väkimäärä rajataan 10 henkeen.
Tämä on mahdollista, jos THL:n ja OKM:n koronaohjeita noudatetaan. Väkimäärärajausta on Oulun
seurakunnissa mietitty toteutettavaksi ennakkoilmoittautumisten avulla. Toisin sanoen tilaisuudesta
ilmoitetaan kirkollisissa ja niihin otetaan vastaan ennakkoilmoittautuminen. Tilaisuuksien määrä riippuu
tarpeesta. On huomattava, että lista tilaisuuden osallistujista hävitetään kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen,
jotta ei synny pysyviä lainvastaisia henkilörekistereitä. Jos seurakunnassa arvellaan, että säädetty
enimmäisväkimäärä toteutuu ilmankin ennakkoilmoittautumista (esim. pienet seurakunnat 3. ja 4.
adventtisunnuntai), niin se ei luonnollisestikaan ole välttämätöntä.
Henkilörajoituksen ollessa 20 tai 50 henkeä, voidaan edellä kuvattua menettelyä soveltaa myös sunnuntain
pääjumalanpalvelukseen (joka voi olla myös messu) ja joka tapauksessa tuolla periaatteella voidaan pitää
erillisiä pieniä ehtoollishetkiä.
Kysymys ennakkoilmoittautumisesta voi ensi alkuun tuntua hämmentävältä, mutta vallitsevassa ja kenties
pitkäänkin jatkuvassa rajoitustilanteessa luovatkin keinot on syytä ottaa käyttöön. Kaipuu ehtoolliselle on
monella seurakuntalaisella suuri.
LOPUKSI
Kuten tästäkin ohjeesta näkyy, alkaa koronatilanne eriytyä hiippakunnan eri osissa. Siksi pyydänkin
lääninrovasteja pitämään vielä ennen joulua kirkkoherrojen kanssa Teams -kokoukset, joissa voidaan
miettiä yhteisiä hyviä käytäntöjä. Seurakuntien on syytä ylläpitää valmiutta siihen, että nykyisten
rajoitustoimien päätyttyä joulun jumalanpalveluksia vietetään seurakuntalaisten kanssa. Tämä
luonnollisesti riippuu viranomaismääräyksistä. Tuomiokapituli viestii seurakunnille heti, kun asiasta on lisää
kerrottavaa.
”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan.” Ps. 25:1
Toivotan hyvää adventin aikaa ja joulun odotusta,
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