
 

 

 

 

Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 17.12.2020 
 

Koronatilanne elää hiippakuntamme eri alueilla. Tässä ohjeessa päivitämme viimeisimmät rajoitukset eri 

maakuntien alueilla. 

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN ALUEEN SEURAKUNNAT (Oulun tuomiorovastikunta, Limingan, 

Koillismaan ja Kalajoen rovastikunnat) 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 17.12. määräyksen kokoontumisrajoituksista sisä- ja 

ulkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin ajalle 19.12.2020-18.1.2021. Määräys koskee Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnan aluetta, eli näin ollen Oulun tuomiorovastikunnan, Limingan, Koillismaan ja Kalajoen 

rovastikunnan seurakuntia. Määräyksen mukaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä 

rajoitetaan 10 henkilöön.  

Tuomiokapituli ohjeistaa Avin linjauksen mukaisesti seurakuntia noudattamaan tätä ohjetta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jumalanpalvelukset järjestetään ”suljetuin ovin”. Jumalanpalvelukset striimataan. 10 

hengen raja koskee myös kirkollisia toimituksia, mutta aiemman ohjeen mukaisesti hautaan siunaamisessa 

on pientä joustoa pastoraalisin perustein. Muilta osin viitataan aiempiin ohjeisiin.  

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN ALUEEN SEURAKUNNAT (Kokkolan rovastikunta) 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 17.12.2020 määräyksen kokoontumisrajoituksista sisä- 

ja ulkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin ajalle 22.12.2020-17.1.2021. Määräys koskee myös Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta, eli näin ollen myös Kokkolan rovastikuntaa. Määräyksen mukaan 

yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajoitetaan 10 henkilöön.  

Tuomiokapituli ohjeistaa Avin linjauksen mukaisesti seurakuntia noudattamaan tätä ohjetta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jumalanpalvelukset järjestetään ”suljetuin ovin”. Jumalanpalvelukset striimataan. 10 

hengen raja koskee myös kirkollisia toimituksia, mutta aiemman ohjeen mukaisesti hautaan siunaamisessa 

on pientä joustoa pastoraalisin perustein. Muilta osin viitataan aiempiin ohjeisiin.  

LAPIN MAAKUNNAN ALUEEN SEURAKUNNAT  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella olevat seurakunnat (Kemi-Tornion rovastikunta, pois lukien 

Pellon seurakunta)  

Lapin aluehallintovirasto on antanut 16.12. määräyksen ajalle 22.12.2020-18.1.2021, joka koskee Kemin, 

Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella. Sisä- ja 

ulkotiloissa järjestettävien kokoontumisten enimmäisraja pysyy 10 henkilössä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jumalanpalvelukset järjestetään ”suljetuin ovin”. Jumalanpalvelukset striimataan. 10 hengen raja koskee 

myös kirkollisia toimituksia, mutta aiemman ohjeen mukaisesti hautaan siunaamisessa on pientä joustoa 

pastoraalisin perustein. Muilta osin viitataan aiempiin ohjeisiin.  

 



Lapin sairaanhoitopiirin alueella olevat seurakunnat (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat, sekä Pellon 

seurakunta) 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa enimmäisraja on 

edelleen 50 henkilöä ja määräys on jo aiemmin annettu aikavälille 7.12.2020-6.1.2021.  

Siellä missä henkilörajaus on 50, sunnuntain jumalanpalvelusta ei ole tarpeen viettää suljetuin ovin, vaan 

rajata väkimäärä muilla keinoilla sallittuun määrään. Muun toiminnan osalta seurakunnat soveltavat 

aiemmin annettuja ohjeita tilanteen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa yhteisiä käytäntöjä on syytä luoda 

lääninrovastin johdolla. 

LOPUKSI 

”Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä,  

rientäkää, kutsuu nyt Betlehem!  

Etsikää lasta, taivaan kuningasta, 

ja kumartamaan tulkaa ja kumartamaan tulkaa ja 

kumartamaan tulkaa Herraamme!”  

(VK 27, 1) 

 

 

Siunattua joulua ja uutta vuotta toivottaen, 

 

 

 

Piispa Jukka Keskitalo  

 

 

 

 


