
 

 

 

 

Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 5.5.2021 
 

Tilanne Oulun hiippakunnan alueella 

Koronatilanne on viimeinkin osoittanut rauhoittumisen merkkejä ja koko hiippakunnan alueella ollaan 

toiveikkaita, että kesää kohti päästäisiin purkamaan rajoituksia yhä enemmän. Tätä edesauttaa myös 

rokotusten eteneminen nyt vauhdilla. Käytännössä kaikki yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat on jo 

yhteen kertaan rokotettu. Parhaillaan rokotetaan jo työikäisiä.   

 

Kokoontumisrajoitukset sairaanhoitopiireittäin  

Aluehallintovirastojen voimassa olevat määräykset kokoontumisrajoituksista yleisötilaisuuksissa ja julkisissa 

kokoontumisissa:  

On huomattava, että jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset tai vaikkapa rippikoulut 

eivät ole kokoontumislain ja tartuntatautilain tarkoittamia julkisia kokoontumisia. Näiden 

osalta AVI:n päätökset ovat suosituksia, joita noudatetaan kirkossa vapaaehtoisesti 

piispan/tuomiokapitulin ohjeistamalla tavalla. 

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

henkilöä 31.5.2021 saakka. 

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

kokoontumisrajoitus 6 henkilöä 23.5. saakka.  

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

rovastikunnat), kokoontumisrajoitus 20 henkilöä 10.5. alkaen, siihen saakka 10 henkilöä. AVI:n päätöstä 

valmistellaan, seuraa AVI:n tiedotetta kokoontumisrajoituksen voimassaoloajasta.  

Keski-Pohjanmaan maakunta (Kokkolan rovastikunta) kokoontumisrajoitus 50 henkilöä voimassa 16.5. 

saakka.  

 

Sektorimallin soveltamisesta  

Esimerkiksi Lapin AVI:n päätöksen mukaan voidaan järjestää myös yli 50 henkilön tilaisuuksia, kun tila 

osastoidaan. Oulun hiippakunnassa on jo aiemmin ollut käytössä ns. sektorimalli kirkkotiloissa. Tätä voidaan 

jatkossakin hyödyntää alueella voimassa olevaa kokoontumissuositusta soveltaen. Erityisesti suurissa 

ristikirkoissa jumalanpalveluksissa / kirkollisissa toimituksissa / konserteissa jne. voi olla henkilörajoituksen 

mukainen väkimäärä (6, 20 tai 50) läsnä jokaisessa osastossa, kuitenkin siten, että osaston sisällä 

noudatetaan noin 2 metrin turvavälejä. Tätä käytäntöä helpottaa se, jos osastoihin on vieläpä erilliset 

sisäänkäynnit. Sektorimallia voidaan soveltaa myös silloin, jos kirkkosalin vieressä on erillinen 

seurakuntasali tai urkuparvi, johon kulku voidaan järjestää niin, ettei synny ruuhkaa kirkkoon tultaessa, 

sieltä lähdettäessä tai ehtoollisen aikana. Sektorimallia voidaan siis soveltaa suurissa tiloissa paikallisen 



harkinnan mukaan, vaikka kyseessä ei olisikaan ristikirkko. Hyvin tärkeää on kaikessa toiminnassa edelleen 

jatkaa koronaturvallisia käytäntöjä. Näitä ovat mm. seuraavat: tilaisuuksiin tullaan vain terveenä, pidetään 

turvavälit, käytetään maskeja, tarjolla on käsidesiä. 

 

Seurakunnan viikkotoiminta, muistotilaisuudet jne. 

Koska koronatilanne on hiippakuntamme alueella selkeästi helpottamassa (lukuun ottamatta Länsi-Pohjan 

aluetta) on syytä palata viikkotoiminnassa harkituin askelin kohti normaalia. Toki viikkotoiminta on kesää 

kohti muutenkin hiljenemässä. Kasteiden osalta voi olla edelleen syytä suositella seurakunnan tiloissa 

tapahtuvaa toteutusta. Seurakunnissa on ollut kuluneen talven aikana erilaisia käytäntöjä 

muistotilaisuuksien ja vastaavien suhteen. Erityisesti Lapin ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien 

alueella, mutta myös Pohjois-Pohjanmaalla, ei ole enää nähtävissä syitä, miksi pappi ja kanttori eivät voisi 

osallistua muistotilaisuuteen, jos osallistujamäärä pysyy suositusten rajoissa. Huomattava on, että hautaan 

siunaamisen jälkeinen muistotilaisuus on yksityistilaisuus, joita AVI:n päätökset koskevat suoraan 

suosituksina. Kuten todettua, Länsi-Pohjan alue on toistaiseksi muusta hiippakunnasta hankalammassa 

koronatilanteessa, mikä tulee ottaa huomioon Kemi-Tornion rovastikunnan seurakunnissa.  

 

Rippikouluihin valmistautuminen  

Rippikouluihin valmistaudutaan koko hiippakunnassa – myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 

olevissa seurakunnissa - sillä ajatuksella, että leirit toteutetaan, koska koulutkin ovat olleet 

lähiopetuksessa.   

Oulun hiippakunnan rippikoulujen varatumiswebinaari on Teamsissa to 6.5. klo 10–11.30, lisätietoa ja linkki 

ilmoittautumiseen on täällä.  

 

Etätyö 

Etätöiden suhteen on hyvä seurata sairaanhoitopiirin ja kuntien tekemiä linjauksia. Etätyötä voidaan 
edelleen jatkaa ainakin toukokuun loppuun asti paikallisen harkinnan mukaan. Työyhteisön hyvinvoinnin ja 
jaksamisen vuoksi olisi kuitenkin tärkeää pyrkiä järjestämään jokin työyhteisön yhteinen 
kevätkokoontuminen virkistyksen ja yhteen tulemisen merkeissä. Tämä voi tapahtua myös ulkotiloissa. 

 

Lopuksi 

Pandemian aika on ollut pitkä. Vähitellen tilanne alkaa kuitenkin selkiytymään. Rokotusohjelma etenee, 
tartuntojen määrät ovat laskussa ja yhteiskunta on alkanut avaamaan toimintojaan.  

Pandemia on kuitenkin jättänyt jälkensä ja ei ole vielä täysin ohi. Kuinka moni on menettänyt läheisen 
ihmisen pandemian takia, keneltä on mennyt työpaikka tai yritys alta tai mitä vaikutuksia pandemia-ajalla 
on ollut seurakuntien elämään.  

Vielä on epätietoisuutta tulevasta ja pandemia on jättänyt haavoja elämään ja luottamukseen. Tarvitaan 
arkista ja realistista otetta nähdä ja kohdata ihmisten ja perheiden muuttuneet tilanteet. Varmaa on, että 
syrjäytyneiden määrä on kasvanut ja elämän ankaruuden alle jääneitä on entistä enemmän, pandemian 
jälkeen. Realismi on tärkeää mutta vähintään yhtä tärkeää on myös toivo. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oulunhiippakunta.fi%2Fkalenteri%2Frippikoulun-varautumiswebinaari%2F&data=04%7C01%7Charriet.urponen%40evl.fi%7C2d1728e3678648e8d89b08d90fb4636d%7Ca609c794a48e43b2be34990f3b068db2%7C0%7C0%7C637558089705321124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xTeWRMhytABd2DzWsRnOloeINF5b0R7ctis3n6WuMnk%3D&reserved=0


Kun lukee Raamattua huomaa kuinka ihmiset ovat olleet ahdistavissa ja ankarissa tilanteissa myös aiemmin. 
Paavalin, Marian, Mooseksen ja Saaran elämää varjostivat epätietoisuus ja toivottomuus. Ei ole ihme, että 
Raamatussa on sanoja ja tunteita kuten ahdistus, epätoivo ja pelko.  

Meidän tulee muistuttaa itseämme ja toisia, että nämä sanat eivät ole koskaan Raamatun viimeisiä sanoja. 
Aina näiden sanojen jälkeen tulee toivon sanat, mitä kauneimmat sanat: ihanuus, vapaus ja kesä. 

Vain lyhyt aika enää, 
ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi, 
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. 
Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, 
sokeat pääsevät synkästä pimeydestä 
ja heidän silmänsä näkevät. 
Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta 
ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä. 
 
Jesaja 29: 17–19 

 

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta. 

 

 


