Täydennettynä Ohjeesta Oulun hiippakunnan seurakunnille 9.4.2021

Tilanne Oulun hiippakunnan alueella
Koronatilanne on viimeisen kahden viikon aikana oleellisesti rauhoittunut ja Länsi-Pohjaa lukuun ottamatta koko
hiippakunnan laaja alue on nyt perustasolla.
Alueelliset rajoitukset
Aluehallintovirastojen voimassa olevat määräykset kokoontumisrajoituksista:
Seurakuntia pyydetään seuraamaan AVI:n ja sairaanhoitopiirin tiedotteita.
Lapin sairaanhoitopiiri (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat sekä Pellon srk), kokoontumisrajoitus 6 henkilöä 11.4.
saakka ja 12.4.–11.5. 20 henkilöä
Koronakoordinaatioryhmän suositus: yli 16-vuotiaiden ryhmätoiminnan keskeytys ei ole enää tarpeen.
Kaikki ohjataan käyttämään maskia jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Pappi tai lukija voi
ottaa maskin pois esimerkiksi saarnan tai lukemisen ajaksi, jos etäisyydet ovat hyviä. Muutoinkin pidetään
huolta vähintään 2 metrin turvaväleistä sekä jumalanpalveluksissa että kirkollisissa toimituksissa.
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksissa noudatetaan alueen kokoontumisrajoitusta. Tilanne mahdollistaa kuitenkin hieman
soveltamista, riippuen kirkkotilan luonteesta.
On edelleen suositeltavaa järjestää sunnuntain messun jälkeen ns. jälkiehtoollista. Messussa palvelevia seurakunnan
työntekijöitä ei tarvitse laskea kokoontumisrajan sisään. Jumalanpalvelukset joka tapauksessa striimataan tai
lähetetään nettiradiossa.
Kirkolliset toimitukset
Kirkollisissa toimituksissa noudatetaan lähtökohtaisesti samoja kokoontumisrajoituksia kuin
jumalanpalveluksissa. Kuitenkin edelleen on voimassa kehotus noudattaa pastoraalista harkintaa erityisesti
hautaan siunaamisen, mutta myös muiden kirkollisten toimitusten osalta. Vainajan lähimpien omaisten tulee voida
osallistua hautaan siunaamiseen. Hautaan siunaamisen osalta omaisille voi edelleen suositella striimaamista
suljettuun ryhmään, tilaisuuden videoimista, kukkien laskun organisoimista ennen siunaustilaisuutta yksitellen tai
perhekunnittain. Suuremman muistotilaisuuden järjestämistä koronatilanteen helpottaessa esimerkiksi kesällä voi
myös suositella.
Kirkollisessa toimituksessa paikalla olevia seurakunnan työntekijöitä tai ulkopuolisia kantajia ei tarvitse laskea
kokoontumisrajan piiriin. Kasteiden osalta perheille suositellaan, mikäli mahdollista, kastetta kirkossa tai muissa
seurakunnan tiloissa.
Rippikoulut
Rippikoulujen toteuttamiseen valmistaudutaan kaikissa seurakunnissa. Jos toinen aste on lähiopetuksessa
toukokuussa, niin leirejä voidaan kesän aikana suunnitellusti toteuttaa. Leiri ja rippikouluryhmän oma ”kupla” on itse
asiassa turvallisempi ratkaisu kuin päiväkoulu. Konfirmaation toteutusta voi harkita leirijakson päätteeksi ja
valmistautua konfirmaatioiden striimaamiseen.
Konfirmaation väkimäärä riippuu tuolloin voimassa olevista kokoontumisrajoituksista.
Tartuntatautilain muutoksen vaikutukset seurakuntiin
Eduskunnan hyväksymissä tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevissa pykälissä on kohtia, jotka koskevat myös
seurakuntien järjestämiä tilaisuuksia. Pykälien päätarkoitus on se, että aluehallintovirastolla on oikeus varmistaa,
että tilaisuuden järjestäjä toimii niin, että tilaisuuteen osallistujalla on tosiallinen mahdollisuus välttää lähikontakteja
toisiin ihmisiin. Pykälät velvoittavat myös järjestäjää huolehtimaan turvaväleistä, käsihygienian ylläpitämisen
mahdollisuudesta jne.

