Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet seurakunnille 29.1.2022
Koronarajoitukset ovat vähitellen väljentymässä koko maassa ja myös Oulun hiippakunnan alueella. Tämä
mahdollistaa myös toiminnan laajentamisen seurakunnissa koronaturvallisuus huomioiden.
Aluehallintovirastojen tämänhetkiset kokoontumisrajoitukset yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin (ei
sovelleta uskonnonharjoitustilaisuuksiin)
*Pohjois-Pohjanmaan alueella on poistettu kokoontujamääriin perustuva rajoitus yleisötilaisuuksista ajalla
1.2.-28.2.
* Lapin maakunnan alueella on kielletty yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset (22.2.
saakka),
*Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella samoin kielletty yli 10 henkilön yleisötilaisuudet ja julkiset
kokoontumiset (20.2. saakka).
Tartuntatautilain 58 d § kuitenkin velvoittaa toiminnan järjestäjää tiettyihin toimenpiteisiin (ks. jäljempänä
lisää).
Tuomiokapitulin ohjeet jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin sekä muuhun uskonnonharjoitusta
sisältävään aikuisten viikkotoimintaan (kuten diakonian ja lähetyksen piirit) ajalla 1.2.–20.2.2022
*Pohjois-Pohjanmaan alueen seurakunnissa ei osallistujamäärään perustuvaa rajoitusta, mutta voimassa
TTL:n 58 d §, mikä ei tosiasiallisesti mahdollista tilan maksimitäyttöä (ks. jäljempänä kohta ”Tartuntatautilaki
58 d §”)
*Lapin ja Keski-Pohjanmaan alueen seurakunnat: suurin sallittu osallistujamäärä on ½ tilan
kokonaiskapasiteetista.
Maskisuositus on voimassa.
Lasten ja nuorten viikkotoiminta ja lasten ja nuorten leiritoiminta
Koulut ovat lähiopetuksessa, joten myös seurakuntien lasten ja nuorten toiminta on mahdollista
terveysturvallisuus huomioiden. Talviloman ajankohtaan suunnitellut rippileirit ja muut leirit voidaan pitää
terveysturvallisuus huomioiden.
Kuoro- ja musiikkitoiminta
Kuorotoimintaa on mahdollista käynnistää ottaen huomioon turvallisuusohjeet. Tämä tarkoittaa mm.
mahdollisimman suuria etäisyyksiä kuoroharjoituksissa ja jumalanpalveluksissa laulettaessa.
Yleisötilaisuudet (konsertit, myyjäiset, esitelmätilaisuudet jne.)
*Pohjois-Pohjanmaa: Ei osallistujien määrään perustuvaa rajoitusta; kuitenkin TTL 58 d §;n mukaiset
määräykset voimassa.
*Lapin maakunnan alueen seurakunnat: 20 hengen rajoitus.
*Keski-Pohjanmaan alueen seurakunnat: 10 hengen rajoitus.

Koronapassin käyttö on tällä hetkellä kielletty 15.2. saakka koko maassa. Sillä ei voi siis kiertää
yleisötilaisuuksien (kuten konsertit) kokoontumisrajoituksia.
Tartuntatautilain 58 d § (voimassa Oulun hiippakunnan jokaisessa seurakunnassa, koskee myös
uskonnonharjoitustilaisuuksia)
Hiippakunnan alueen aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain 58 d §:n perusteella päättäneet, että
tilaisuuksien järjestäjien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden
sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin
aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen
oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. Suunnitelma on siihen sisältyviä
henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä
esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella päätös on 28.2. ,
Keski-Pohjanmaan alueella 20.2. ja Lapin alueella 22.2. saakka.
Käytännössä suunnitelma voi sisältää tiedot osanottajien sijoittamisesta kirkkotilaan siten, että riittävää
väljyyttä voidaan noudattaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sulkemalla osa penkeistä ja tuoleista.
Seurakuntalaisten sijoittumista kirkkotilan eri puolille väljästi tulee myös aktiivisesti tilaisuudessa ohjata.
Suunnitelma voi sisältää myös hahmotuksen ehtoollisen vieton toteuttamisesta siten, että kirkon käytäville ja
kuoriosaan ei synnyt sumppuuntumista.
Toiminta työpaikoilla
Sairastumiset koskettavat tällä hetkellä laajasti myös seurakuntien työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään.
Riittävän työvoiman turvaamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
etätyötä tai osittaista etätyötä ja koko työyhteisön yhteisten kokoontumisten järjestämistä
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Laajoissa sairaus- tai karanteenitapauksissa seurakuntien on syytä tehdä yhteistyötä yli seurakuntarajojen
välttämättömien toimintojen turvaamiseksi.
Lopuksi
Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan. (Psalmit 16:1)
Välillä meidän ihmisten kestävyys on katkolla ja lujana oleminen vähäistä. Vaikeuksien kohdatessa me
saatamme hammasta purren jaksaa vielä hetken aikaa, omin voimin, jos oikein yritämme. Mutta lopulta
monen katse laskee ja mieli mustuu. Elämään tulee halkeamia.
Onko niin että todellinen lujuus ja kestävyys ei ole meidän ihmisten luonteenpiirre, ominaisuus tai kyky.
Se, että ihminen voi kestää ja jaksaa, liittyy jollakin tavalla siihen, että me nostamme katseemme pois
itsestämme, kohti Jumalaa. Vaikka omat voimat olisivatkin vähissä, Jumalan varassa me selviämme. Se, että
ihminen jaksaa ja kestää liitetään Raamatussa Jumalaan ja hänen lupauksiinsa luottamiseen.
Olisiko se sitkeyttä yhdessä Jumalan kanssa. Elämistä sen varassa, mitä Jumala on, ja mitä hän lupaa.
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