
 

 

 

 

 

Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 20.5.2021 
 

Tilanne Oulun hiippakunnan alueella 

Koronatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun ja koronatilanne on osoittanut rauhoittumisen merkkejä 

suurimmassa osassa Oulun hiippakunnan aluetta. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella tilanne on 

kuitenkin selkeästi huonontunut, ja tämä heijastuu myöskin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin.  

 

Kokoontumisrajoitukset sairaanhoitopiireittäin  

Aluehallintovirastojen voimassa olevat määräykset kokoontumisrajoituksista yleisötilaisuuksissa ja julkisissa 

kokoontumisissa:  

On huomattava, että jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset tai vaikkapa rippikoulut 

eivät ole kokoontumislain 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. Myös yli 50 henkilön tilaisuudet mahdollisia sektorimallia noudattaen. Yli 50 

hengen tilaisuuksissa seurakuntalaiset on hyvä ohjata lohkoihin / sektoreihin, joissa he pysyvät koko 

jumalanpalveluksen / tilaisuuden ajan.   

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

kokoontumisrajoitus 6 henkilöä 23.5. saakka ja aikavälillä 24.5.–6.6. 10 henkilöä. Sektorimallia voi 

noudattaa aiempien ohjeiden mukaisesti.  

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

rovastikunnat) kokoontumisrajoitus 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6.  

Muusta maakunnasta poiketen Oulun kaupungin alueella olevissa seurakunnissa 23.5. asti 

kokoontumisrajoitus 20 henkilöä. Sektorimallia voidaan noudattaa. Aikavälillä 24.5–13.6. Oulun 

seurakunnissa noudatetaan maakunnan yleistä 50:n henkilön rajoitusta. 

Muusta maakunnasta poiketen Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella olevissa seurakunnissa 

(Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) on kokoontumisrajoitus 20.5. alkaen toistaiseksi 20 henkilöä. 

Sektorimallia voidaan noudattaa.  

Uutta on nyt se, että Pohjois-Suomen Avi on poistanut aiemmassa ohjeessaan olleen ”katsomolohkoja” 

koskevan ajatuksen. Näin ollen myös yli 50 henkilön tilaisuudet ovat mahdollisia turvaohjeita noudattaen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoon voi ottaa ihmisiä viime kesän tapaan tilakohtaisen enimmäismäärän 

siten, että noudatetaan noin 2 m turvavälejä esim. sijoittamalla heidät joka toiselle penkkiriville. Kirkko- ja 

tilakohtainen enimmäismäärä määritellään seurakunnassa kirkkoherran johdolla. Oulun kaupungin ja 



Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella tätä periaatetta voidaan noudattaa sen jälkeen, kun maakunnan 

yleinen kokoontumisrajoitus otetaan käyttöön.    

Keski-Pohjanmaan maakunta (Kokkolan rovastikunta) on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen ja suositukset ovat 

tiukentuneet. Kokoontumisrajoitus 10 henkilöä sisätiloissa ja ulkotiloissa 20 henkilöä voimassa 1.6. 

saakka.  Sektorimallia voi noudattaa.  

Tartuntatautilain 58c §: Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohjeessa 

kehotetaan noudattamaan Tartuntatautilain 58c §:ää. Sen mukaan yleisölle avoimien tilojen tai rajattuja 

ulkotiloja hallinnoivan on huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen, riittävistä 

turvaväleistä huolehditaan, näkyvillä tulee olla toimintaohjeet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kuten 

ohjeistus käsien puhdistamiseen ja tilojen ja pintojen puhdistamista tulee tehostaa. Vaikka tätä ei ole 

mainittu muiden alueiden kohdalla, niin luettelon kahta ensimmäistä asiaa (turvavälit ja mahdollisuus 

käsien desinfiointiin) noudatetaan kaikilla alueilla. Luonnollisesti myös maskin käyttöä jatketaan kaikissa 

tilaisuuksissa, turvaväli on noin 2 metriä. 

 

Rippikouluista Kokkolan rovastikunnassa  

Viitaten aiempaan ohjeeseen, rippikoulujen suhteen toimitaan niin, että jos kunnan yläkoulu on 

kevätlukukauden päättyessä lähiopetuksessa, kesän rippikoulut toteutetaan suunnitelmien mukaan.  

Kokkolan rovastikunnan seurakuntien osalta koulut ovat osassa kuntia etäopetuksessa 30.5. saakka. Jos 

kesäkuun alun ensimmäisiä leirejä ei voida suunnitellusti toteuttaa Kokkolan rovastikunnan seurakunnissa, 

on ensisijaisena vaihtoehtona niiden siirtäminen myöhemmin kesälle tai syksylle. Tilanne edellyttää 

Kokkolan rovastikunnan seurakunnilta nopeaa varautumista kahteen skenaarioon ja aktiivista viestintää 

nuorten ja perheiden suuntaan.  

Jeesus sanoi: 

     ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa 

minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti. (Joh. 15: 26–27.) 

 

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta. 

 

 


