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Ohjeita Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 8.4.2020
Länsirajan ylitys hautajaisten vuoksi
Ymmärrettävästi 7.4. voimaan tulleiden uusien rajaliikennelinjausten myötä on erityisesti Ruotsin rajalla toimivilta
seurakunnilta tullut tiedusteluja hautajaisten suhteen.
Lapin rajavartiosto, joka alueellisena rajavalvontaviranomaisena vastaa rajatarkastuksista ja rajaturvallisuudesta
toiminta-alueellaan, on selventänyt kapitulille ohjettaan rajaylityksistä. Vaikka hautajaisiin saapuminen voidaan
lukea Lapin rajavartioston ohjeen mukaan muuksi välttämättömäksi liikenteeksi, on hautajaisiin saapuminen
Ruotsista Suomeen käytännössä hyvin vaikeaa, koska Suomeen tulevan täytyy Suomen terveysviranomaisten
mukaan olla 14 vuorokauden ajan karanteenissa ennen hautajaisiin osallistumistaan. Tästä syystä on
tarkoituksenmukaista ottaa rajan ylittävään hautajaisvierailuun lähtökohtaisesti hyvin kriittinen kanta.
Täysin välttämättömänä voidaan pitää oman vanhemman tai lapsen hautajaisiin osallistumista, mutta silloinkin
tulee noudattaa edellä mainittua karanteenisääntöä. Suomeen tultaessa tulee valmistautua rajatarkastuksessa
esittämään perustetta tukeva selvitys. Eli kaikki se aineisto, millä voidaan osoittaa, että rajanylitys on välttämätön.
Rajanylityksen edellytysten arviointi tehdään rajatarkastuksessa rajanylityspaikalla. Rajaviranomaiset eivät
myönnä etukäteislupia rajanylitykseen.

Vinkkejä koulutyötä tekeville
Kotikoulun uutuudenviehätys on jo kadonnut, ja monille oppilaille itsenäinen etäopiskelu on haastavaa. Tilanne
kuormittaa koko perhettä. Kunnista kerrotaan, että kaikkia oppilaita ei ole tavoitettu. Syyt ovat monet, ja niistä
riippuen tukitoimiin tarvitaan alueen eri toimijoita yhdessä. Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikössä on laadittu
muistilista, josta toivotaan olevan hyötyä seurakuntien kouluyhteistyötä tekeville työntekijöille.
Kirkkohallituksen ohje löytyy täältä.

Yksityisen ehtoollisen viettoon liittyvä lisäys
Yksityinen ehtoollinen on mahdollinen hätätilanteessa, esimerkiksi henkilön ollessa kuolemanvaarassa. Tältä
osin viitataan piispan 19.3. antamaan ohjeeseen. Ohjeeseen on lisätty muutamia suojautumiseen liittyviä uusia
näkökohtia.
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Kirkollisveron ennustaminen koronaepidemian aikana
Koronaepidemian aiheuttamien kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten vuoksi taloustilanne synkkenee. Mutta
mitä se tarkoittaa seurakunnissa ja millä aikataululla? Miten kirkollisveron kehitystä voi arvioida uudessa
tilanteessa? Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander pohtii pandemian ajan aihetta verkkokatsauksissa
Sakastissa viikoittain. Ensimmäinen katsaus on kirjoitettu 3.4. Linkki, johon verkkokatsaukset päivittyvät, on
täällä.

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen,

Jukka Keskitalo
Piispa
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