
 

 

 

 

Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 12.2.2021 
 

Ohessa on päivitys olemassa oleviin kokoontumisrajoituksiin.  

Alueelliset rajoitukset  

Viime ohjeen jälkeen uusia aluehallintoviraston tai sairaanhoitopiirin päätöksiä on tullut seuraavasti:  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (Kemi-Tornion rovastikunta, pois lukien Pellon srk), kokoontumisrajoitus max 

10 hlöä 18.3. saakka.  

Keski-Pohjanmaan maakunta (Kokkolan rovastikunta) kokoontumisrajoitus max 20 hlöä 1.3. saakka.  

Vielä kertauksena voimassa olevat ohjeet Lapin sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa:  

Lapin sairaanhoitopiiri (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat sekä Pellon srk), kokoontumisrajoitus max 50 

hlöä 28.2. saakka.  

Pohjois-Pohjanmaan maakunta (Oulun tuomiorovastikunta, Limingan, Koillismaan ja Kalajoen 

rovastikunnat), kokoontumisrajoitus max 10 hlöä 28.2. saakka.  

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 tai jumalanpalvelusavustaja voi esimerkiksi 

siunauspuheen/saarnan/tekstinluvun ajaksi ottaa maskin pois, jos välimatka seurakuntalaisiin on 

kohtuullisen suuri.  

 

Kokoontumisrajan soveltaminen erityisesti ristikirkoissa  

Olen keskustellut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan ja aluehallintolääkärin kanssa niin 

sanotusta sektorimallista. Se tarkoittaa sitä, että erityisesti ristikirkoissa, joissa on useita ulko-ovia, voidaan 

keskilaiva ja sivulaivat osastoida siten, että kuhunkin voidaan ottaa kymmenen seurakuntalaista. Osastot 

merkitään esimerkiksi käytävän yli menevällä langalla, jotta osastojen väki ei sekoitu. Myös ehtoolliselle 

kukin osasto tulee vuorotellen. Samaa voidaan soveltaa muissakin kuin ristikirkoissa, jos niissä on erillisiä 

sisäänkäyntejä ja mahdollisuus selkeään osastointiin. Osastona voi toimia myös kirkkosalin vieressä 

laajennusosana olevaan seurakuntasali ja urkuparvi, jos sinne on järjestettävissä muista osastoista erillinen 

sisäänkäynti. Turvavälien tulee osastojen sisällä olla riittäviä, n. 2 m mittaisia. Tätä sektorimallia voidaan 

soveltaa jumalanpalveluksissa ja kaikissa kirkollisissa toimituksissa. Sektorimallin yhteydessä on 

huomioitava se, että suntion lisäksi olisi esimerkiksi vapaaehtoinen kirkkoväärti huolehtimassa 

seurakuntalaisten ohjaamisesta. 

Seurakunta itse päättää kirkkoherran johdolla, ottaako se käyttöön tämän periaatteessa mahdollisen 

sektorimallin. Vaikka edellä kuvattua osastointimallia ei otettaisikaan seurakunnassa käyttöön, on edelleen 

voimassa kehotus hautajaisten osalta soveltaa pastoraalista harkintaa ja tilannekohtaisia joustoja niin, että 

vainajan lähimmät omaiset voivat kaikissa tapauksissa osallistua.  



Viranomaisilta saamani arvion mukaan kokoontumisrajoituksia voitaneen Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa väljentää maaliskuun alusta jonkin verran, jos nykyinen positiivinen kehitys koronatilanteessa 

jatkuu. 

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta. 

 

 

 

Piispa Jukka Keskitalo 


