
 

 

 

Ohje hiljaisen viikon ja pääsiäisajan ehtoollisista Oulun hiippakunnan seurakunnille 16.3.2021 

 

Kristillisen kirkon merkittäväin juhla-aika, hiljainen viikko ja pääsiäinen on lähestymässä.  

Hiippakuntamme seurakunnat ovat huolehtineet tarkoin pandemia-ajan rajoitusten noudattamisesta ja 

saman aikaisesti miettineet ratkaisuja, kuinka pitää sanaa esillä ja sakramentteja saatavilla. Pandemia-aika 

on kuitenkin rajoittanut monin tavoin seurakuntien elämää ja jumalanpalvelusten viettämistä. 

Seurakunnissa tiedetään, kuinka monella ihmisellä on kaipausta ei vain toisten tapaamiseen vaan myös halu 

päästä ehtoollispöytään. Tämä tarve korostuu hiljaisen viikon ja pääsiäisen aikaan. Tämä kirje kertaa 

aiemmin annettuja ohjeita ehtoollisen viettämisestä, joista viimeisin on 14.1.2021 lähetty ohje. 

Ratkaisuja mietittäessä ja toteutettaessa tulee noudattaa sairaanhoitopiirien antamia 

kokoontumisrajoituksia ja huolehtia siitä, että ehtoollisen yhteydessä huolehditaan turvaväleistä, 

käsihygieniasta ja maskien käytöstä. Aiemmin ohjeistettu ns. sektorimalli on edelleen käytössä ja siihen 

rohkaistaan niissä seurakunnissa, joiden kirkkotila antaa siihen mahdollisuuden. On myös tärkeää seurata 

oman seurakunnan alueella tilannetta ja viranomaisten viestintää ohjeista ja rajoituksista. 

 

Pienet ehtoollismessut koronarajoitus määrillä, hiljaisella viikolla 

Seurakunnat voivat järjestää pieniä ehtoollismessuja (viikkomessun kaavaa lyhentäen), joihin voidaan ottaa 

kokoontumisrajoituksen sallima määrä seurakuntalaisia. Näitä tilaisuuksia voidaan pitää useampia, ja 

seurakunnissa voitaisiin harkita esimerkiksi hiljaisen viikon iltoja tällaisten ehtoollismessujen viettämiseen. 

Tilaisuuksista informoidaan kirkollisissa ilmoituksissa ja niihin otetaan pääsääntöisesti vastaan 

ennakkoilmoittautumisia. Tilaisuuksien määrä riippuu tarpeesta. On myös huomattava, että lista 

tilaisuuden osallistujista hävitetään kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen, jotta ei synny pysyviä lainvastaisia 

henkilörekistereitä. 

 

Jälkiehtoollinen 

Monet seurakunnat ovat ottaneet käyttöön tavan, jossa suoratoistona lähetetyn messun ehtoollisaineet 

tarjotaan seurakuntalaisille heti messun jälkeen. Tämä jälkiehtoollinen ikään kuin jatkaa messua. 

Jälkiehtoollisen viettäminen järjestetään esimerkiksi yhden tai kahden tunnin aikana suoratoistetun messun 

päättymisen jälkeen. 

Ne, jotka ovat osallistuneet jumalanpalvelukseen netin kautta ovat myös näin valmistautuneet ottamaan 

vastaan ehtoollisen. Leipä ja viini jaetaan aiemmin messussa konsekroiduista ehtoollisaineista. Pappi jakaa 

ehtoollisen ja lausuu kiitosrukouksen ja siunauksen.  

Kirkossa olisi hyvä olla jälkiehtoollista jaettaessa ehtoollista jakavan papin lisäksi, toinen pappi tai diakoni 

sielunhoidollista keskustelua varten (sielunhoidollinen keskustelu voidaan järjestää lähellä sijaitsevassa 

toisessa tilassa), kirkkomuusikko liitämässä tilannetta musiikillisesti messuun, suntio/vahtimestari 

huolehtimassa että kokoontumisrajoituksia noudatetaan ja ohjaamassa osallistujia. Se, kuinka monta 

työntekijää on paikalla, on luonnollisesti riippuvainen seurakunnan henkilöresursseista. 
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Messuun kutsutaan ihmisiä saapumaan yksittäin tai perhekunnittain turvallisuus huomioiden. Hyvästä 

ohjeistamisesta on syytä huolehtia jo kirkollisissa ilmoituksissa sekä suoratoistetun messun yhteydessä. 

Ehtoollisen nauttimisen jälkeen ei suosita pitkäaikaista oleskelua kirkossa niin että voimassa olevat 

kokoontumisrajoitukset eivät ylity. Seurakunnan henkilökunta, suntio/vahtimestari, ohjeistaa liikkumisessa 

kirkossa. On myös hyvä mainita kutsussa, että ehtoolliselle saapuva voi joutua odottamaan vuoroaan 

ulkona.  

Jokainen seurakunta päättää kuinka se haluaa järjestää ehtoollisen vieton, niinpä jälkiehtoollisen 

käyttöönotosta päättää viime kädessä seurakunnan kirkkoherra. On myös hyvä muistaa, että tällainen 

ehtoollisenviettäminen on poikkeusmenettely, joka on otettu käyttöön pandemian aikana. Siitä ei tule 

tehdä pysyvää käytäntöä. 

* 

Edellä esiteltyjen ehtoollisenviettotapojen lisäksi voi olla muitakin keinoja mahdollistaa seurakuntalaisten 

pääsy sakramentin osallisuuteen. Tavoite on, että kaikki seurakuntalaiset, jotka toivovat pääsevänsä 

ehtoolliselle, myös sen saisivat hiljaisen viikon ja pääsiäisen pyhien aikana. Myös yksityistä ehtoollista 

kodissa voidaan tarjota heille, jotka eivät pääse kirkkoon. Tällöin on syytä noudattaa erityisen suurta 

huolellisuutta korona-asioissa, eikä vierailun tule kestää tarpeettoman kauan.  

 

”Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni.” Luukas 22:15 

 

Hyvää pääsiäisen aikaa toivottaen, 

 

 

Piispa Jukka Keskitalo 

 

 

 


