
 

 

 

 

Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 26.3.2021 
 

 

Tilanne Oulun hiippakunnan alueella 

Suomi on poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.3. ja on voimassa 

toistaiseksi. Oulun hiippakunnan koronatilanne on melko rauhallinen, vaikka kuntakohtaisesti tilanteissa on 

eroavaisuuksia. Vaikka hallitus pohtii liikkumisrajoituksia, eivät ne toistaiseksi koske Oulun hiippakunnan 

aluetta.  

 

Alueelliset rajoitukset  

Aluehallintovirastojen voimassa olevat määräykset kokoontumisrajoituksista:  

Seurakuntia pyydetään seuraamaan AVI:n ja sairaanhoitopiirin tiedotteita. 

 

Lapin sairaanhoitopiiri (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat sekä Pellon srk), kokoontumisrajoitus 29.3.–

11.4. välisenä aikana kaikki yli 6 hengen tilaisuudet kielletty.  

o Alle 16-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua 11.4. saakka.  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (Kemi-Tornion rovastikunta, pois lukien Pellon srk), voimassa oleva 

kokoontumisrajoitus 29.3.–25.4. on 6 henkilöä.  

o Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua 25.4. 

saakka.  

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

rovastikunnat), kokoontumisrajoitus enintään 6 henkilöä 25.4. saakka.  

o Pohjois-Pohjanmaan alueella alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua 25.4. saakka.  

Keski-Pohjanmaan maakunta (Kokkolan rovastikunta) voimassa oleva kokoontumisrajoitus 20 henkilöä 

voimassa 30.4. saakka. Reisjärvellä kokoontumisrajoitus on 6 henkilöä. (voimassa 31.3. saakka) 

o Keski-Pohjanmaan alueella alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta voi jatkua 18.4. saakka.  

 

Rippikoulut 

Rippikoulujen toteuttamiseen valmistaudutaan kaikissa seurakunnissa. Jos toinen aste on lähiopetuksessa 

toukokuussa, niin leirejä voidaan kesän aikana suunnitellusti toteuttaa. Ei siis ole syytä ryhtyä muuttamaan 

leirejä päiväkouluiksi. Leiri ja rippikouluryhmän oma ”kupla” on itse asiassa turvallisempi ratkaisu kuin 

päiväkoulu. Konfirmaation toteutusta voi harkita leirijakson päätteeksi ja valmistautua konfirmaatioiden 

striimaamiseen. Konfirmaation väkimäärä riippuu tuolloin voimassa olevista kokoontumisrajoituksista.  



Vinkkejä rippikoulujen varautumissuunnitteluun: 

• Seuratkaa alueenne aluehallintoviraston ja oman kunnan 

terveysturvallisuusohjeistusta valmistautuessanne rippikoulujen toteuttamiseen.  

• Kootkaa työryhmä rippikoulun varautumista varten.  

• Tehkää varautumissuunnitelmaa eri skenaarioiden varalta.  

• Viestikää aktiivisesti. Mahdollisissa muutostilanteissa tarjotkaa perheille kuulemisen mahdollisuus. 

Oheisten linkkien takana on lisätietoa.  

Usein kysytyt kysymykset  

Konfirmaatio  

Etäopetuksen materiaalia rippikouluihin  

 

Rippikoulujen varatumiswebinaari Teamsissa to 6.5. klo 10–11.30, lisätietoa ja linkki 

ilmoittautumiseen on täällä.  

 

Tartuntatautilain muutoksen vaikutukset seurakuntiin 

Eduskunnan hyväksymissä tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevissa pykälissä on kohtia, jotka 

koskevat myös seurakuntien järjestämiä tilaisuuksia. Pykälien päätarkoitus on se, että aluehallintovirastolla 

on oikeus varmistaa, että tilaisuuden järjestäjä toimii niin, että tilaisuuteen osallistujalla on tosiallinen 

mahdollisuus välttää lähikontakteja toisiin ihmisiin. Pykälät velvoittavat myös järjestäjää huolehtimaan 

turvaväleistä, käsihygienian ylläpitämisen mahdollisuudesta jne. 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on nyt otettu käyttöön pykälä 58 d, mikä tarkoittaa sitä, että seurakuntien 

on laadittava suunnitelma siitä, miten tosiasiallisesti lähikontakteja vältetään.  

Ohjeen ja suunnitelmapohjan löydät seuraavaa polkua pitkin: Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta / 

Asiakas- ja toimitilojen käyttö / Suunnitelma lähikontaktien välttämiseksi: Miten teen kirjallisen 

suunnitelman lähikontaktien tosiasialliseksi välttämiseksi? AVI:n sivujen UKK (usein kysytyt kysymykset) on 

täällä.   

Kts. Avin määräys suunnitelman tekemisestä täältä.  

 

Lopuksi 

Me emme pysty viettämään pääsiäistä tänä vuonna samalla tavoin kuin aikaisempina vuosina. Me emme 

voi kokoontua yhteen fyysisesti vaan nyt olemme lähinnä yhdessä digitaalisesti. Vaikka tapa on erilainen, 

olemme silti yhteen kokoontuva Jumalan kansa. 

Pandemian pitkittyminen koettelee jaksamista. Monen kysymys on: kuinka pitkään tämä jatkuu? Kirkon 

tärkein tehtävä juuri nyt on toivon ylläpitäminen. Viranomaiset tekevät työtä rajoittaakseen pandemian 

leviämistä. Rokotusohjelma etenee ja yhä useampi saa suojan virusta vastaan. 

Kirkon tehtävänä on kuunnella ihmisten tuntoja ja jakaa heidän kanssaan tilanteen 

epätietoisuus.  Muistuttaa siitä, että Kristus saapuu tänäkin pääsiäisenä, kaikesta huolimatta.  

Kristillisen uskon sanoma on toivon ja ylösnousemuksen sanomaa. Tämän sanoman ja Kristuksen kanssa 

käymme viettämään pääsiäistä.  

https://evl.fi/plus/kasvatus/ukk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevl.fi%2Fplus%2Fseurakuntaelama%2Fkasvatus%2Frippikoulu%2Fkonfirmaatio&data=04%7C01%7Charriet.urponen%40evl.fi%7C7001e27c4941457d7d1608d8ef87fd3a%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637522714777824641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DWop53Et73y5Ri6PbzoZsBJZen8GnYXGC2dRshJMWss%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevl.fi%2Fplus%2Fseurakuntaelama%2Fkasvatus%2Frippikoulu%2Fetaopetuksen-materiaalia&data=04%7C01%7Charriet.urponen%40evl.fi%7C7001e27c4941457d7d1608d8ef87fd3a%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637522714777834636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A06lFu1%2By9L1rJ3rNykYs55KP6ZAfq1D0wMt2UVSe%2FM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oulunhiippakunta.fi%2Fkalenteri%2Frippikoulun-varautumiswebinaari%2F&data=04%7C01%7Charriet.urponen%40evl.fi%7C64b6f9e36cfc42e96f0308d8f01ec564%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637523362235537991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ok3GVawm3V5P4X3A7HBdy%2F4T7%2FBGFUeLJlJchNvh6HM%3D&reserved=0
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-mTD6W4UKNDbW
https://avi.fi/documents/25266232/66699135/LAAVI-458-2021+TTL+58+d+%C2%A7_+Lapin+shp+kunnat.pdf/04e0b492-5516-55d5-2fc5-dad5f39ca949/LAAVI-458-2021+TTL+58+d+%C2%A7_+Lapin+shp+kunnat.pdf/LAAVI-458-2021+TTL+58+d+%C2%A7_+Lapin+shp+kunnat.pdf?t=1616499642640


Hän tulee, se on varmaa 

kuin aamun koitto. 

Hän tulee kuin sade, 

kuin kevätsade, joka kastelee maan. 

Hoosea 6:3 

  

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta. 

 

Piispa Jukka Keskitalo 

 

 

 


