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Hyvät seurakuntalaiset
Meneillään olevan korona-epidemian johdosta seurakunta joutuu ottamaan
huomioon toiminnassaan monia turvallisuusseikkoja, jotka vaikuttavat
myös kirkollisiin toimituksiin. Haluamme luoda turvalliset puitteet
seurakuntalaisillemme, mutta myös työntekijöille jotka palvelevat laajaa
seurakuntalaistemme joukkoa. Kaikkien terveys ja terveenä pysyminen on meille tärkeä asia.
Siksi olemme päätyneet noudattamaan seuraavia periaatteita kirkollisten toimitusten yhteydessä
tämän kriisin aikana.
Kokoontumisrajoituksissa noudatamme terveysviranomaisten, AVI:n ja maan hallituksen ohjeita
ja suosituksia. Tällä hetkellä yleinen kokoontumisrajoitus 10 henkeä on voimassa toukokuun
2020 loppuun saakka ja 1.6.2020 alkaen kokoontumisrajaksi tulee 50 henkeä.
Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa väkimäärä (piispojen ohjeistus) voi ylittyä, jos
turvamääräykset toteutuvat.
Sen sijaan kastejuhlien, hääjuhlien ja muistotilaisuuksien
väkimäärä ei saa ylittää 50 hengen rajaa olipa ne kotona tai seurakunnan tiloissa tai missä
tahansa. Ne ovat yksityisiä tilaisuuksia ja niiden turvallisuudesta vastaavat juhlien järjestäjät eli
seurakuntalaiset. Seurakunnan tiloissa rajaamme kokoontumista seuraavasti:
Himangan kirkko 90 henkeä
Himangan seurakuntasali 40 henkeä
Raution kirkko 60 henkeä
Raution seurakuntakoti 30 henkeä
Vuorenkallion kappeli 25 henkeä
Kalajoen seurakuntasali 50 henkeä
Kalajoen seurakuntakodin Ikhthys-salissa 25 henkeä
Kirkoissa joka toinen penkkirivi on käytössä ja penkkirivillä voi yleensä istua 3-4 seurakuntalaista,
koska samalla penkkirivillä turvavälin tulee olla n. 1-2 metriä. Saman perheen jäsenet voivat toki
istua vierekkäin.
Seurakuntakodeilla istumapaikat täytyy järjestellä niin, että turvavälit
toteutuvat.
Kirkollisista toimituksia toimitamme seuraavin ohjein:
1. Kasteet toimitetaan vain Himangan ja Raution kirkoissa sekä Vuorenkallion
kappelissa. Kalajoen kirkko on pois käytöstä peruskorjauksen III:n vaiheen takia aina
vuoden loppupuolelle saakka. Seurakunnan tilat ovat turvalliset ja riittävän väljät, ne
mahdollistavat turvavälien ylläpitämisen (1-2 metriä). Kotien tilat ovat huomattavasti
ahtaammat. Kastejuhlaa voi toki jatkaa oman perheen ja lähipiirin kanssa omassa kodissa.
Kirkoissa huolehditaan siisteydestä erityisesti näinä aikoina, esim. ovenkahvat
desinfioidaan ennen jokaista toimitusta.
Me palvelemme laajaa seurakuntalaistemme
joukkoa ja meidän kaikkien tulisi pysyä terveenä. Kastejuhlien järjestäminen seurakunnan
tiloissa suojaa myös papiston terveenä pysymistä.
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2. Avioliittoon vihkimiset suoritetaan vain Himangan ja Raution kirkoissa tai
Vuorenkallion kappelissa. Myös ulkona tai muussa isossa tilassa voidaan vihkiä
avioliittoon kesän aikana. Kirkoissa juhlaväen on istuttava mahdollisimman hajallaan
kirkossa olevien ohjeiden mukaisesti. Usein juuri häätilaisuuksiin tullaan eri puolilta
Suomea. Vihkiparien on hyvä ohjeistaan häävieraitaan etukäteen tässä asiassa.
3. Hautauksissa suositamme vakavasti kaikille kesän aikana hautausmaalla suoraan hautaan
siunaamista.
Muistotilaisuuksien pitämisessä suosittelemme harkintaa. Niitä
voidaan pitää kotona omalla väellä omien läheisten kesken tai sitten seurakuntamme
tiloissa. Jos niitä pidetään seurakuntamme tiloissa, me toivomme tämän epidemian
keskellä, että niihin kutsuttava saattoväen lukumäärä pidettäisiin mahdollisimman
pienenä.
Hautaan siunaamiseen liittyen muistutamme vielä:
1. Tämän vaarallisen virusepidemian aikana on pienten hautajaisten aika. Hautajaisiin
osallistutaan vain omaisten kutsusta. Nyt ei voi lehdellä avoimesti kutsua.
2. Kehotamme kaikkia seurakuntalaisia käyttämään omaa harkintaa oman
osallistumisensa suhteen.
Riskiryhmään kuuluvia seurakuntalaisia kehotamme
miettimään osallistumistaan. Osanottonsa voi ilmaista myös kukkasin, adressein tai
kortein.
3. Jos vainajan lähimpien joukossa on riskiryhmään kuuluvia (leski ja lapset), silloin
kannattaa minimoida tartuntariskit ja yrittää pitää saattoväki mahdollisimman pienenä.
4. Toimituskeskustelut käymme pääsääntöisesti puhelimitse.
5. Hautajaisiin ei saa lähteä sairaana.
6. Allekirjoittanut ja koko henkilökuntamme auttavat teitä kaikissa kysymyksissä.
Ottakaa tarpeen tullen rohkeasti yhteyttä.
Kirkollisissa toimituksissa virren veisuu on keskeistä. Se on tärkeä elementti, mutta tämä
epidemiaan aikana seurakuntaa kehotetaan laulamaan erityisen maltillisesti tai olemaan
kokonaan laulamatta. Tartuntariski kasvaa, koska viruspisarat leviävät voimakkaan laulamisen
kautta maailma todettujen tutkimusten mukaan. Juuri kirkkotiloissa on tapahtunut lukuisia
tartuntoja. Suosittelemme myös oman virsikirjan käyttämistä tai laulamista kännykästä.
Yhdessä me tästä selviämme, kun toimimme vallitsevan tilanteen mukaan mahdollisimman
turvallisesti, toinen toisemme huomioiden. Toivomme teille kaikille terveyttä ja Taivaallisen Isän
runsasta siunausta näinä haasteellisina aikoina.
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