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Hyvät seurakuntalaiset
Kokoontumisissa noudatamme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin,
Aluehallintoviraston, Kalajoen kaupungin ja Oulun tuomiokapitulin
suosituksia ja ohjeita. AVI on poistanut kokoontumisrajoitukset PohjoisPohjanmaan alueelta 1.6.2021 alkaen. Kalajoen valmiuden johtoryhmä
suosittelee edelleen (9.6.2021) Kalajoen alueen kokoontumisrajoitukseksi 50 henkeä
20.6.2021 saakka.
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.
Kirkollisten toimitusten yhteydessä on suositus käyttää kasvomaskia. Kasvomaskien hankinta on
jokaisen seurakuntalaisen omalla vastuulla. Kaikissa kokoontumisissa on AVI:n ohjeiden mukaan
turvattava hyvä käsihygienia ja mahdollisuus turvavälien ylläpitämiseen.
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.
2. Avioliittoon vihkimiset suoritetaan Himangan, Raution ja Kalajoen kirkoissa.
Kesän mittaan kokoontumisrajoitukset voivat muuttua. Siksi muutoksiin ja luoviin
ratkaisuihin kannattaa varautua.
Kalajoen kirkon yläkerta on poissa käytöstä
penkkimaalausten johdosta, mutta siitä huolimatta kirkkoon voidaan ottaa väkeä
terveysturvallisesti n. 110-120 henkeä. Vastaava henkilömäärä on Himangan kirkon osalta
on n. 100-110 henkeä ja Raution kirkon osalta 60-70 henkeä.
3. Hautaansiunaaminen voidaan toimittaa kirkoissa ja kappelissa, samoin suoraan hautaan
hautausmaalla.
Muistotilaisuuden suhteen (yksityinen tilaisuus) suosittelemme
AVI:n ohjeiden mukaan pitäytymistä vain pienimuotoisiin (lähiomaisten) tilaisuuksiin.
Jos muistotilaisuus on seurakunnan tiloissa, osallistumme niihin vain jos väkimäärä
sopii turvallisesti seurakuntakodille eikä ylitä merkittävästi 50 hengen rajaa.
Raution seurakuntasalissa ja Kalajoen seurakuntakodin Ikhthys-salin osalta
osallistujamäärä voi olla n. 25 henkeä.
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Hautaan siunaamiseen liittyen muistutamme:
1. Korona-aika ei ole vielä ohitse, ja siksi suosittelemme pitäytymistä pieniin hautajaisiin.
Hautajaisiin osallistutaan pääasiassa vain omaisten kutsusta.
2. Osanottonsa voi ilmaista myös kukkasin, adressein tai kortein.
3. Jos vainajan lähimpien joukossa on riskiryhmään kuuluvia, silloin on järkevää pitää
saattoväki mahdollisimman pienenä.
4. Toimituskeskustelut voidaan käydä seurakuntakodeilla tai kotona. Tästä sovitaan
siunaavan papin kanssa. Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa näissä tilanteissa.
5. Hautajaisiin ei saa lähteä sairaana tai flunssaisena!
6. Olemme vähentäneet virrenveisuuta turvallisuussyistä, koske virus leviää helposti
laulamisen kautta.
7. Kaikkia kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia koskee vielä maskisuositus.
8. Allekirjoittanut ja koko henkilökuntamme auttavat teitä kaikissa kysymyksissä.
Ottakaa tarpeen tullen rohkeasti yhteyttä.
Toivon kaikille hyvää kesää sekä Taivaan Isän runsasta siunausta.
Kalajoella Jokelan pappilassa 9.6.2021
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