
 

 

 
 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet seurakunnille 22.12.2021 

 
Uusimmat viranomaispäätökset 

Koronatilanne on vaikeutunut kautta maan. Oman hiippakuntamme alueella tilanne vaihtelee jonkin verran 

eri alueilla. Hankalin tilanne on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, erityisesti Oulun eteläpuolisella alueella. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi)  

on tehnyt 22.12.2021 päätöstä, jolla kielletään Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa kaikki sisätiloissa ja 

ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 23.–31.12.2021 (Tartuntatautilaki 58 

§).  

Lisäksi suljetaan Tartuntatautilain 58 g §:n perusteella laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, kuten 

liikuntapaikkoja. 

Hallituksen päätös koronapassin käytön keskeytyksestä 

Hallitus valmistelee tartuntatautilakiin perustuvaa asetusta, joka keskeyttäisi koronapassin käytön kolmeksi 

viikoksi 28.12. alkaen tilaisuuksissa, jotka kuuluvat "kohtalaisen ja merkittävän riskin tilanteet". Vähäisen 

tartuntariskin toiminnot voi jatkossakin pitää auki koronapassilla. Pohjois-Suomen Avin päätös 

yleisötilaisuuksien määräaikaisesta kiellosta johtaa siihen, ettei maakunnan alueella voida käyttää 

koronapassia edes vähäisen riskin tilaisuuksissa. 

Riskitaulukko täällä Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä - THL 

Tuomiokapitulin ohjeet seurakunnille ajalle 23.12.2021 – 5.1.2022 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen seurakunnat 

Yleisötilaisuudet 

Seurakunnissa suunnitellut yleisötilaisuudet kuten konsertit, myyjäiset ja Kauneimmat Joululaulut 

perutaan. Määräystä ei voida kiertää koronapassilla.  

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset 

Aluehallintoviraston antamat kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisia tilaisuuksia, vaan kyse on 

kirkon omilla päätöksillä seurakunnille annetuista ohjeista. Uskonnon harjoituksen mahdollistaminen on 

oleellinen tekijä ihmisten jaksamisen ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa. Jumalanpalvelusten ja 

kirkollisten toimitusten merkityksestä on keskusteltu viranomaisten kanssa ja sieltä on nimenomaan 

korostettu näiden merkitystä jaksamisen ja kriisinkestävyyden näkökulmasta. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/arvio-tapahtumien-ja-kokoontumisten-koronavirukseen-liittyvasta-riskista


Kirkollisasioista vastaava ministeri Antti Kurvinen sanoitti joulukirkkojen merkitystä hallituksen 

tiedotustilaisuudessa näin: ”Meillä on ylihuomenna jouluaatto ja omaan (ministerin) salkkuuni kuuluvat 

myös uskonnollisiin yhteisöihin liittyvät asiat. Monelle suomalaiselle joulun viettoon kuuluu joulukirkkoon 

meneminen tai muihin joulun hengellisiin tapahtumiin osallistuminen. Liittyen joulukirkkoon ja hengellisiin 

tapahtumiin totean, että niitä voidaan edelleenkin järjestää ja voi mennä joulukirkkoon. Seurakunnat ja 

uskonnolliset yhteisöt ovat ohjeistaneet terveysturvallisuustoimista joulukirkkoihin ja joulun muihin 

hengellisiin tapahtumiin liittyen. Samoin erilliset linjaukset eivät estä kirkon toimitusten kuten häiden ja 

hautajaisten järjestämistä. Näissäkin luonnollisesti tulee noudattaa tarkasti terveysturvallisuusohjeita, joita 

näissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa annetaan.” 

Tuomiokapituli ohjeistaa, että jumalanpalveluksissa sekä jouluaaton ja uuden vuoden aaton hartauksissa ja 

kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste), käytettävään tilaan 

voidaan ottaa sisälle 1/4 tilan enimmäiskapasiteetista. Esimerkiksi 800 hengen kirkkoon 200 ihmistä. 

Jumalanpalveluksia ei siis vietetä ”suljetuin ovin”. 

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien sekä Keski-Pohjanmaan maakunnan (Soite) alueella 

olevat seurakunnat  

Edellä kuvatut yleiset periaatteet jumalanpalvelusten merkityksestä jaksamiselle ja kriisinkestävyydelle 

pätevät myös näillä alueilla. Noudatetaan tuomiokapitulin 3.12.2021 antamia ohjeita. Jumalanpalveluksissa 

ja kirkollisissa toimituksissa voidaan ottaa 1/3 tilan enimmäisosanottajamäärästä. Yleisötilaisuuksissa 

voidaan käyttää koronapassia matalan riskitason tilaisuuksissa. Tällöin osanottajamäärää ei rajoiteta. Mikäli 

Lapin tai Lounais- ja Sisä-Suomen avit antavat uusia päätöksi, tuomiokapituli reagoi niihin uusilla ohjeilla. 

Piispan ohje 3.12.2021 (oulunhiippakunta.fi) 

* 

Striimaus 

Tuomiokapituli suosittaa seurakunnille joulunajan jumalanpalvelusten striimaamista. On tärkeää, että 

seurakunnat striimaavat joulunajan jumalanpalvelukset, niin että mahdollisimman moni pystyisi 

osallistumaan niihin.  

Aattohartaudet ulkona 

Niissä seurakunnissa missä on mahdollista, ehdotetaan harkittavaksi aattohartauksien pitämistä ulkona 

esim. kirkon rappusilta tai kirkkomaalla. Missä tämä ei ole mahdollista, aattohartaus vietetään 

kirkkotilassa. 

Terveysturvallisuudesta huolehtiminen 

Seurakunnan on huolehdittava järjestämiensä tilaisuuksien terveysturvallisuudesta. Tähän vastuuseen 
kuuluu myös uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvien riittävistä etäisyyksistä huolehtiminen. 
Terveysturvallisuuden turvaamiseksi on huolehdittava seuraavista toimenpiteistä: 
1)      asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen; 
2)      asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita 
vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja 

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2021/12/5108ea7c-ohje-3.12.2021.pdf


3)      tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään. 

Tilaisuuksissa on vahva maskisuositus. Laulamisen määrää on hyvä rajoittaa tarkastelemalla yhteislaulujen 

säkeistömääriä ja osin korvaamalla yhteislauluja esityskappalaeilla. Ehtoollisenjaossa (esimerkiksi jouluyön 

messu) tulee noudattaa erityisen tarkkaa hygieniaa. 

Leiritoiminta 

Mikäli on mahdollista, koulujen joulutauon ajalle suunnitellut rippikoululeirit on suositeltavaa siirtää 

hiihtolomaviikolle tai ensi kesään.  

Mikäli seurakunnassa päädytään järjestämään joululoman aikana rippikoululeirejä, niistä tulee ottaa 

seuraavat näkökohdat: Keskeistä on noudattaa koronaturvallisia käytäntöjä, kuten käsihygienia, miettiä 

lähietäisyyttä välttäviä käytäntöjä, välttää korkean riskin toimintaa leirillä (yhteislaulu, kuorolaulu). Ja aivan 

ehdottomana, että vain terveenä leirille. Asiasta on konsultoitu johtavia terveysviranomaisia. 

Muiden leirienkin pitäminen edellä mainituilla ohjeilla on periaatteessa mahdollista, mutta niiden 

tarkoituksenmukaisuutta tulee seurakunnassa harkita erittäin tarkkaan. 

** 

Tuomiokapituli seuraa valtioneuvoston ja muiden viranomaisten päätöksiä ja ohjeistaa seurakuntia tarpeen 

mukaan. 

Suurin silmin 

Eräässä ikonissa, missä on kuvattuna pyhä perhe pakomatkalla Egyptiin, taiteilija on halunnut maalata 

suuret silmät Jeesus-lapselle Marialle ja Joosefille. Yksi tulkinta suurista silmistä on se, että vaikka pyhällä 

perheellä oli vaikeaa, he olivat pakomatkalla ja varmasti epätietoisia ja ahdistuneitakin, he kuitenkin 

pystyivät näkemään ”suurilla silmillään” kauemmas kuin sen hetkiseen tilanteeseensa.  

Ehkä meidänkin tulisi viettää joulua pyhän perheen kanssa ”suurin silmin”. Niin että, emme vain näkisi 

nykyisen hetken murheita ja haasteita, vaan katselisimme kauemmas ja suurempia asioita.  

Joulu on suurten asioiden, taivaallisten asioiden aikaa. Se on aikaa, jolloin taivas tukee maan päälle; se on 

aikaa, jolloin koko maailmalle ilmoitetaan ilosanoma; se on aikaa, jolloin meille jokaiselle, ”koko kansalle”, 

syntyy Vapahtaja. 

”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 

näkee suuren valon.” Jes. 9:1 

 

Riemullista Vapahtajan syntymäjuhlaa! 

 

 

Piispa Jukka Keskitalo 

 

 


