Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 28.1.2021
Koronatilanne on viime viikkoina mennyt paikoitellen huonompaan suuntaan. Toisaalta monilla alueilla
tilanne on edelleen hyvin rauhallinen. Tässä ohjeessa päivitetään viimeisimmät kokoontumisrajoitukset
Oulun hiippakunnan alueella. Tässä ohjeessa ei ole toistettu kaikkia jo aiemmin annettuja ohjeita, joten
vastauksia eri kysymyksiin voi etsiä myös niistä.

Alueelliset rajoitukset
Lapin sairaanhoitopiiri (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat sekä Pellon srk), kokoontumisrajoitus max 50
hlöä 28.2. saakka.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (Kemi-Tornion rovastikunta, pois lukien Pellon srk), kokoontumisrajoitus max
10 hlöä 18.2. saakka.
Pohjois-Pohjanmaan maakunta (Oulun tuomiorovastikunta, Limingan, Koillismaan ja Kalajoen
rovastikunnat), kokoontumisrajoitus max 10 hlöä 28.2. saakka.
Keski-Pohjanmaan maakunta (Kokkolan rovastikunta) kokoontumisrajoitus max 10 hlöä 8.2. saakka.
Määräykset koskevat sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä tilaisuuksia ja tuomiokapituli ohjeistaa seurakuntia
noudattamaan ohjetta jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Rajoitusten olleessa 10 hlöä,
sunnuntain ja pyhäpäivien jumalanpalvelukset tulee striimata. Jumalanpalveluksessa tai kirkollisessa
toimituksessa työskenteleviä seurakunnan työntekijöitä ei tarvitse laskea 10 hengen joukkoon.
Turvavälinä on syytä pyrkiä pitämään 2 metriä. Käsidesiä on oltava kirkoissa ja kappeleissa tarjolla.
Tilaisuuksissa pidetään maskia. Pappi voi esimerkiksi siunauspuheen/saarnan ajaksi ottaa maskin pois, jos
välimatka seurakuntalaisiin on kohtuullisen suuri. Jos on kysymys jumalanpalveluksen striimaamisesta
ilman seurakuntalaisia ja välimatkat kirkkotilassa olevien ihmisten välillä ovat suuria, ei maskia tarvitse
puhuessa käyttää.

Ehtoollisen vietosta
Tiukkojen koronarajoitusten (10 henkeä) keston pitkittyessä, suosittelen vahvasti, että seurakunta
mahdollistaa ehtoolliselle pääsyn. Viittaan edelliseen 14.1. annettuun ohjeeseen ehtoollisen jakamisesta.
Siinä viestissä esitetyt kaksi tapaa mahdollistaa seurakuntalaisten pääsy ehtoolliselle ovat voimassa.
Aiemmasta ohjeesta poiketen ennakkoilmoittautuminen pieniin 10 henkilön viikkomessuihin ei ole
välttämätön, jos seurakunnassa katsotaan, että väkimäärää pystytään muutoin rajaamaan kymmeneen tai
pieniä messuja voidaan pitää tarvittaessa useampia peräkkäin, jos ehtoollisvieraita saapuu kirkkoon kerralla
yli 10. Tällöin on järjestettävä erillinen odotustila, jossa on mahdollistaa pitää turvavälit.

Pastoraalinen harkinta hautajaisten väkimäärän osalta
Kuten aiemmin on ohjeistettu, tulee hautajaisten osalta noudattaa pastoraalista harkintaa siten, että
vainajan lähimmät omaiset voivat kaikissa tapauksissa osallistua hautaan siunaamiseen.
Aluehallintoviranomaisten taholta on myös korostettu tapauskohtaisen harkinnan ja ”maalaisjärjen”
käyttämistä hautajaisjärjestelyissä. Taustalla lienee se, että joistakin hiippakuntamme hautajaisiin liittyvistä
tapauksista on otettu yhteyttä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon ja katsottu, että seurakunnissa
tulkinta on liian tiukka. Tämän johdosta korostaisin paikallista ja tapauskohtaista harkintaa kirkkoherran
johdolla kussakin seurakunnassa. Koska koronatilanne vaihtelee paikkakunnittain melko runsaasti, on yksi
mahdollisuus keskustella asiasta ja käytännön linjauksista paikallisen infektiolääkärin kanssa.

Rippikouluista hiihtoloman aikana
Tällä hetkellä eletään siinä mielessä haasteellista aikaa, että kokoontumisrajoitukset ovat pysyneet
tiukkoina, mutta osa kunnista on avannut lasten ja nuorten ryhmämuotoista harrastustoimintaa. Joissakin
seurakunnissa on suunniteltu pidettäväksi rippikoululeirejä koulun hiihtolomalla. Jos kunta on avannut
lasten ja nuorten ryhmämuotoisen harrastustoiminnan, on myös rippikoulun ja isostoiminnan sekä muun
ryhmämuotoisen lasten- ja nuorten toiminnan toteuttaminen rajatusti ja turvallisuusmääräyksiä
noudattaen mahdollista.
Kunnissa, joissa lasten ja nuorten ryhmätoimintaa ei ole avattu tai jos se keskeytetään uudelleen ennen
hiihtolomia, on seurakunnan syytä siirtää leiri myöhempään ajankohtaan, esimerkiksi pääsiäisen tienoille
tai kesän ajalle. Tässä vaiheessa on myös syytä miettiä rippikoulutyötä kesän osalta. Jos rippikoulu on alun
perin suunniteltu toteutettavaksi leirimuotoisena, on hyvin tärkeää, että siihen myöskin kyetään
sisällyttämään leirijakso. En suosittele leirijaksojen muuttamista päivärippikouluiksi tai ns. päiväleireiksi.
Kesän rippikoululeirien tilannetta voidaan arvioida tarkemmin kevättalven kuluessa, kun nähdään, mihin
koronatilanne kehittyy.

Lopuksi
Ymmärrän hyvin, että meillä kaikilla on pitkittyneen tilanteen vuoksi kriisinkestävyys koetuksella.
Työntekijöiden jaksaminen voi myös olla koetteilla epävarmuuden vuoksi, vaikka konkreettisia työtehtäviä
voikin olla normaalia vähemmän. Pyydän kirkkoherroja ja talouspäälliköitä kiinnittämään työyhteisön
hoitamiseen ja yhteydenpitoon erityistä huomiota. Rohkaiskoon teitä Jesajan kirjan sana:
Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman,
he kohottavat siipensä kuin kotkat.
He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.
(Jes. 40:31)

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta.
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