raj

Episcopus Ouluensis

Ohjeita Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 24.4.2020
Tilanne koronavirusepidemiaan liittyen elää päivittäin. Tällä hetkellä viranomaiset miettivät rajoitusten
vaiheittaista purkamista. Hallitus ottaa kantaa asioihin (mm. koulujen osittaiseen avaamiseen) 3.5. Piispat
pohtivat viranomaisten linjausten vaikutuksia kirkon kannalta kokouksessaan 5.5. Nähtäväksi jää, tuleeko silloin
joitakin uusia linjauksia esimerkiksi kesän osalta. Tällä erää 10 hengen kokoontumisen rajaus on voimassa.
Tässä ohjeessa käsitellään ajankohtaisia koronatilanteeseen liittyviä teemoja.
Kasteen tai vihkimisen todistaminen
Piispan 3.4. lähettämissä ohjeissa todettiin, että kummit tai kasteen todistajat voivat olla läsnä
kastetoimituksessa etäyhteydellä. Tähän asiaan on tullut tarkentava ohje Digi- ja väestötietovirastolta:
Vihkimisessä ja kasteessa tulee aina olla läsnä vähintään kaksi todistajaa (AL 14§, KJ 2:17§). Digi- ja
väestötietovirastolta saadun vahvistetun kannan mukaan todistajien tulee aina olla läsnä paikan päällä, siellä
missä toimitus fyysisesti tapahtuu. Kirkollisten toimitusten todistamiseen ei näin ollen riitä etämukanaolo.
Striimin kautta todistajana toimiminen ei ole mahdollista edes poikkeusoloissa.

Avioliittoon vihkimisistä
Monet hääjuhlaa tulevaksi kesäksi suunnitelleet ovat siirtäneet avioliittoon vihkimistä ja hääjuhlaa eteenpäin.
Eivät kuitenkaan kaikki, sillä poikkeusolojen keskelläkin hääjuhlia on pidetty pienen juhlaväen läsnä ollessa.
Seurakunnista on kyselty, miten olisi hyvä toimia tilanteessa, jossa kirkollinen avioliittoon vihkiminen on
toimitettu pienellä juhlajoukolla, ja kuitenkin vihkipari haluaa järjestää myöhemmin hääjuhlan sukulaisten ja
ystävien kanssa niin, että siihen sisältyy jossakin muodossa kirkossa pidettävä juhlahetki ennen varsinaista
hääjuhlaa. Tähän liittyen totean, että mainitussa tapauksessa voidaan käyttää avioliitoon vihkimisen vuosipäivän
kaavaa soveltuvin osin. Mainitussa kaavassa ohje on, että sitä voidaan käyttää avioliiton vuosipäivänä tai
muulloin avioparin sitä pyytäessä. Edellä mainitussa tilanteessa ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi avioliiton
siunaamisen kaava, koska se on tarkoitettu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon järjestyksessä tapahtuneen
avioliittoon vihkimisen kirkolliseksi siunaamiseksi. Perustapaus sen kaavan osalta on maistraatissa tapahtuneen
avioliittoon vihkimisen kirkollinen siunaaminen.

Diakoniatyö poikkeusoloissa – usein kysyttyjä kysymyksiä
Korona-ajan tarpeisiin on muotoiltu usein kysytyt kysymykset -dokumentti. Kyseessä ei siis ole niinkään uusi
ohjeistus vaan aiemman ohjeistuksen sanoittamista kysymys-vastaus-muodossa. Löydät dokumentin täältä.
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Vuoden 2021 talousarviosuunnittelun taustaksi
Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander on kirjannut ajatuksiaan vuoden 2021 talousarviovalmisteluista.
Katsauksessa on myös tietoa Perlacon Oy:ltä tilatusta verotuloennusteesta, arvioperusteita vuoden 2020
kirkollisverotuotosta ja huhtikuun tilityksestä sekä muistutus lähestyvistä kesälomista. Katsaus on julkaistu
Sakastissa, löydät sen täältä.

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen,

Jukka Keskitalo
Piispa
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