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Hyvät seurakuntalaiset
Kokoontumisissa noudatamme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin,
Aluehallintoviraston, Kalajoen kaupungin ja Oulun tuomiokapitulin suosituksia ja ohjeita.
AVI on poistanut kokoontumisrajoitukset Pohjois-Pohjanmaan alueelta.
Tämän hetkinen ohje on, että kirkolliset toimitukset tulee järjestää terveysturvallisesti,
jossa seurakuntalaisten ja työntekijöittemme turvallisuus on otettu huomioon.
Kokoontumisissa keskeistä on kohtuullisten turvavälien ylläpitäminen ja hyvä käsihygienia. Kasvomaskia
käytämme vain mikäli lähikontaktien välttäminen on hankalaa ja vaikeaa ko. tilanteissa.

Kirkollisia toimituksia toimitamme seuraavin ohjein:
1.

Seurakunta suosittelee, että kasteet toimitettaisiin vielä Himangan, Kalajoen ja Raution kirkoissa tai
Vuorenkallion kappelissa. Kasteita voidaan suorittaa myös kotona heinäkuun alusta alkaen, mikäli
koronatilanne pysyy hyvänä. Kotikasteiden edellytyksenä on se, että väkimäärä pysyy pienehkönä.

2.

Avioliittoon vihkimiset suoritetaan Himangan, Raution ja Kalajoen kirkoissa tai muuallakin.
Vihkitoimitukset voidaan tästä eteenpäin suorittaa kirkoissamme normaalisti. Terveysturvallisuus toteutuu,
mikäli kirkkotilassa seuraavat väkimäärät eivät ylity merkittävästi: Kalajoen kirkko 120 henkeä (yläkerta on
vielä poissa käytöstä), Himangan kirkko 110 henkeä ja Raution kirkko 70 henkeä. Mikäli ko. tiloissa
väkimäärä ylittyisi merkittävästi, siitä on syytä neuvotella vihkivän papin/kanttorin kanssa.

3. Hautaansiunaaminen voidaan toimittaa kirkoissa ja kappelissa, samoin suoraan hautaan hautausmaalla.
Muistotilaisuuden suhteen (yksityinen tilaisuus) suosittelemme vielä pienimuotoisia (lähiomaisten)
tilaisuuksia.
Terveysturvallisesti eli kohtuullisin turvavälein tilaisuuksia voidaan järjestää Kalajoen ja
Himangan seurakuntasaleissa 50 hengelle, Raution seurakuntakodissa 30 hengelle ja Kalajoen
seurakuntakodin Ikhthys-salissa 25 hengelle. Muistotilaisuus on yksityistilaisuus, jonka turvallisuudesta
omaiset vastaavat.
Hautaan siunaamiseen liittyen muistutamme:
1.
2.
3.
4.
5.

Korona-aika ei ole vielä kokonaan ohi, ja moni on saanut vasta ensimmäisen rokotteen ja sen myötä
suosittelemme enemmän pieniä kuin isoja hautajaisia.
Toimituskeskustelut voidaan käydä normaalisti seurakuntakodeilla tai kotona.
Hautajaisiin ei saa lähteä sairaana tai flunssaisena!
Kirkollisissa toimituksissa voidaan käyttää kasvomaskia. Se on suositeltavaa mikäli lähikontaktien
välttäminen on hankalaa ja vaikeaa.
Allekirjoittanut ja koko henkilökuntamme auttavat teitä kaikissa kysymyksissä. Ottakaa tarpeen tullen
rohkeasti yhteyttä.

Toivon kaikille hyvää kesää sekä Taivaan Isän runsasta siunausta.
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