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Hyvät seurakuntalaiset
Elämme vielä koronapandemian keskellä. Seurakunta haluaa luoda
turvalliset puitteet seurakuntalaisillemme, mutta myös työntekijöillemme
jotka palvelevat laajaa seurakuntalaistemme joukkoa. Kaikkien terveys ja
terveenä pysyminen on meille tärkeä asia. Kokoontumisissa noudatamme
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston, Kalajoen kaupungin ja Oulun
tuomiokapitulin suosituksia.
Kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaus ovat kirkollisia toimituksia, joiden
turvallisuudesta seurakunta vastaa. Niihin liittyvät ja niiden jälkeiset tilaisuudet; kastejuhla
kotona, hääjuhla ja hautauksen muistotilaisuus ovat yksityisiä juhlia järjestettiinpä ne sitten missä
tahansa (oikeusministeriön tulkinta) ja niiden turvallisuudesta vastaavat juhlien järjestäjät eli
seurakuntalaiset.
Tällä hetkellä yleisissä ja yksityisissä tilaisuuksissa on 10 hengen kokoontumisrajoitus. Se
koskee lähtökohtaisesti myös kirkollisia toimituksia. Ainoastaan hautaan siunaamisen suhteen
tästä voidaan perustellusti poiketa, jotta vainajan läheisimmät omaiset voivat osallistua
tilaisuuteen.
Kirkollisten toimitusten yhteydessä on vahva suositus käyttää kasvomaskia. Kasvomaskien
hankinta on jokaisen seurakuntalaisen tai hautajaisten järjestelijöiden omalla vastuulla.
Kirkollisia toimituksia toimitamme seuraavin ohjein:
1. Kasteet toimitetaan Himangan, Kalajoen ja Raution kirkoissa sekä Vuorenkallion
kappelissa.
Seurakunnan tilat ovat turvalliset ja riittävän väljät, ne mahdollistavat
turvavälien ylläpitämisen (vähintään 2 metriä, THL:n uusi suositus). 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.
2. Avioliittoon vihkimiset suoritetaan Himangan, Raution ja Kalajoen kirkoissa.
Kirkoissa juhlaväen on istuttava mahdollisimman hajallaan kirkossa olevien ohjeiden
mukaisesti. Usein juuri häätilaisuuksiin tullaan eri puolilta Suomea. Vihkiparien on hyvä
ohjeistaa häävieraitaan etukäteen tässä asiassa.
3. Hautaansiunaaminen voidaan toimittaa kirkoissa ja kappelissa, samoin suoraan hautaan
hautausmaalla.
Muistotilaisuuksien suhteen suosittelemme että omaiset pitävät niitä
vain lähiomaisten kesken. Kokoontumisrajoitus voidaan hautaan siunaamisen osalta
hieman ylittää, jotta vainajan läheisimmät voivat osallistua hautaukseen. Tällöin on
erityisen tärkeää huomioida turvavälien toteutuminen ja kasvomaskien käyttö.
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Muistotilaisuuden suhteen suosittelemme, että 10 hengen kokoontumisrajoituksen
ollessa voimassa, muistotilaisuudet pidetään omaisten kesken joko kotona tai seurakunnan
tiloissa. Seurakunnan työntekijät eivät osallistu muistotilaisuuksiin kodeissa. Jos
muistotilaisuus on seurakunnan tiloissa, osallistumme niihin vain jos tuota 10 hengen
kokoontumisrajoitusta ei ylitetä merkittävästi. Asiasta tulee neuvotella hautausta
hoitavan papin kanssa.
Hautaan siunaamiseen liittyen muistutamme:
1. Tämän vaarallisen virusepidemian aikana on pienten hautajaisten aika. Hautajaisiin
osallistutaan pääasiassa vain omaisten kutsusta. Nyt ei voi lehdessä olevan kutsun
välityksellä pyytää vieraita hautajaisiin.
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, silloin kannattaa minimoida
tartuntariski ja yrittää pitää saattoväki mahdollisimman pienenä.
4. Toimituskeskustelut voidaan käydä seurakuntakodeilla tai puhelimessa tai kotona.
Tästä sovitaan siunaavan papin kanssa. Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa näissä
tilanteissa.
5. Hautajaisiin ei saa lähteä sairaana tai flunssaisena! Tärkeä asia kertoa kaikille omaisille.
6. Olemme vähentäneet virrenveisuuta turvallisuussyistä, koske virus leviää helposti
laulamisen kautta.
7. Kaikkia kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia koskee tällä hetkellä
maskisuositus.
8. Allekirjoittanut ja koko henkilökuntamme auttavat teitä kaikissa kysymyksissä.
Ottakaa tarpeen tullen rohkeasti yhteyttä.
Toivon kaikille aurinkoista kevättä ja pääsiäisen jälkeistä aikaa.
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