
Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 2.6.2021 

Tilanne Oulun hiippakunnan alueella 

Koronatartuntojen määrä Oulun hiippakunnan alueella on kääntynyt laskuun ja rokotukset etenevät 

suunnitellusti. Tartuntalain 58 c § on voimassa koko hiippakunnassa, myös Lapin sairaanhoitopiirissä, josta 

rajoitukset on nyt kokonaan purettu.  

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 sairaanhoitopiirissä (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat sekä Pellon srk) ei ole enää 

kokoontumisrajoituksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoon tai muihin tiloihin voi tulla 

vapaasti, kuitenkin siten, että seurakunta määrittelee suurimman sallitun osallistujamäärän. 2 metrin 

turvavälivaatimus ei ole enää voimassa. Sektorointia ei myöskään enää tarvitse toteuttaa. Tartuntatautilain 

58c §:n mukaan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että osanottajilla on mahdollisuus välttää lähikontaktia. 

Kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että tärkeimmät hetket välttää ruuhkautuminen ovat ehtoollisen 

vietto ja kirkosta poistuminen. 

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

kokoontumisrajoitus 10 henkilöä 6.6. saakka. Sektorimallia voi noudattaa aiempien ohjeiden mukaisesti. 

7.6 lähtien Lapin sairaanhoitopiirin antama kokoontumisrajasuositus on sisätiloissa 20 henkilöä ja 

ulkotiloissa 50 henkilöä. Nämä suositukset ovat voimassa 7.6.–13.6. Sektorimallia voi noudattaa aiemman 

ohjeen mukaisesti. Noudatetaan noin 2 metrin turvavälejä.  

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

rovastikunnat) Kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet Pohjois-Suomen Avin 1.6. tekemällä päätöksellä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoon tai muihin tiloihin voi tulla vapaasti, kuitenkin siten, että 

seurakunta määrittelee suurimman sallitun osallistujamäärän. 2 metrin turvavälivaatimus ei ole enää 

voimassa. Sektorointia ei myöskään enää tarvitse toteuttaa. Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan tulee 

kuitenkin huolehtia siitä, että osanottajilla on mahdollisuus välttää lähikontaktia. Kokemuksen pohjalta 



voidaan todeta, että tärkeimmät hetket välttää ruuhkautuminen ovat ehtoollisen vietto ja kirkosta 

poistuminen. 

Myös Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella olevissa seurakunnissa (Alavieska, Nivala, Sievi ja 

Ylivieska) noudatetaan samoja suosituksia ja rajoituksia kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella muutenkin. 

Keski-Pohjanmaan maakunnan (Kokkolan rovastikunta) alueella kokoontumisrajoitus on sisätiloissa 10 

henkilöä. Sektorimallia voi noudattaa. Uutta on nyt se, että ulkotiloissa kokoontumisrajoitus on 50 

henkilöä. Määräys on voimassa 15.6. saakka. Noudatetaan noin 2 metrin turvavälejä. 

Tartuntatautilain 58 c §: 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. 

Rippikoululeirit 

Rippikouluissa noudatetaan aiemmin annettuja ohjeita. 

Muuta 

Myös muu seurakunnan toiminta jatkuu kullakin alueella voimassa olevien suositusten pohjalta. Esimerkiksi 
muistotilaisuuksiin osallistumiselle ei ole esteitä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Keski-Pohjanmaalla 
ja Länsi-Pohjassa toimitaan kirkkoherrojen johdolla tavalla, josta on sovittu yhdessä lääninrovastien kanssa.   

Jeesus sanoo: 

”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” 

Matt. 28:20 

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta. 




