Harjavallan seurakunnan uudet toimintaohjeet 1.6.2020 alkaen.
Yleistä
Korona pandemian tartuntariski on vielä olemassa ja elämme poikkeuslain aikaa. Seurakunnalla on
vastuu siitä, että kaikessa toiminnassa turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon. Harjavallan
seurakunnassa toimitaan 1.6. alkaen seuraavalla tavalla.
Seurakuntatalon tilat pysyvät toistaiseksi vielä kiinni. Asiointi seurakuntaan tapahtuu siksi aina
ensin puhelimella, minkä jälkeen mahdollinen tapaaminen sovitaan esimerkiksi toimituskeskustelua varten. Työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät tämän tiedotteen lopusta.
Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina
1–2 metrin turvaväleintilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. Tämän johdosta
kirkon penkit on merkitty niin, että niihin sijoittumalla turvaväli toteutuu. Turvaväli ei koske
perheenjäseniä.
Sairaana tai oireisena ei saa tulla kirkkoon. Kirkon aulassa ennen kirkkosalin ovea on käsidesinfiointimahdollisuus, jota seurakuntalaisten pyydetään käyttämään. Tervehtimistä kättelemällä tai
kaikkea muuta koskemista vältetään. Seurakunnan työntekijät on velvoitettu valvomaan ohjeiden
noudattamista ja he antavat tarvittaessa palveluksen aikana tarkempia ohjeita.
Harjavallan seurakunnan jumalanpalvelukset ovat sanajumalanpalveluksia. Ehtoollisia ei kesäkuussa vietetä. Jumalanpalveluksen ääni striimataan seurakunnan internetsivun etusivulle, josta
palvelus on kuunneltavissa reaaliaikaisesti. Siitä ei jää tallennetta myöhemmin kuunneltavaksi.
Kirkkokahveja ei järjestetä pandemian aikana.
Kirkon aukioloa keskellä viikkoa ei jatketa. Kesäkirkkotoiminta kaikkialla Suomessa on peruttu.
Konfirmaatiot
Kesän konfirmaatiot voidaan sovittuna aikana toteuttaa, mutta on mahdollista, että turvavälien
mahdollistamiseksi pidetään kaksi konfirmaatiota, joihin rippikouluryhmä jaetaan. Tästä ollaan
rippikoululaisten huoltajiin vielä yhteydessä.
Hautaan siunaamiset.
Saattojoukko kirkossa voi olla yli 50 henkeä. Sijoittumisessa kirkkotilaan on noudatettava turvavälejä. Omaisten on syytä kuitenkin olla selvillä siitä, että muistotilaisuus tämän jälkeen on yksityistilaisuus, jota koskee 50 hengen enimmäisraja.
Hautaan siunaamisia ei voi pitkittää vaan ne on hoidettava ilman tarpeetonta viivytystä, jotta varmistamme, että vainajien säilytystila riittää, vaikka tilanne tulisi nopeasti huonommaksi. Seurakunnan salit eivät ole käytössä muistotilaisuuksia varten. Pappi ja kanttori eivät toistaiseksi osallistu
muistotilaisuuksiin. Toimituskeskustelua varten pappi ottaa yhteyttä omaisiin ensin puhelimitse.
Keskustelun aikana sovitaan, onko parempi tavata henkilökohtaisesti.

Kastejuhla
Kasteet pyritään toteuttamaan kirkossa. Toimitusta seuraavaan juhlaan pappi ei osallistu
pandemian aikana. Seurakuntasalit eivät ole varattavissa kastejuhlaan.
Vihkiminen
Vihkiminen toimitetaan joko uudessa tai vanhassa kirkossa turvavälit huomioiden. Pappi ja
kanttori eivät osallistu hääjuhlaan.
Rippikoulut ja rippileirit – näistä tiedotetaan suoraan huoltajia. Tiedusteluja voi tehdä oman
ryhmän työntekijöille.
Tervehdyskäyntejä laitoksissa ja onniteltavien luona ei toteuteta pandemian aikana. Seurakunnasta soitetaan onniteltaville syntymäpäivänä (80-, 85-, 90-, ja yli 90-vuotiaille). Minkään soiton
yhteydessä seurakunnan työntekijä ei pyydä lahjoituksia tai pankkitunnuksia mitään asiaa varten.
Koska laitoksiin ja palvelutaloihin ei päästä vanhuksia katsomaan seurakunnasta tullaan sovittuina
päivinä laulamaan palvelutalon pihamaalle, jota ikkunoista voi katsoa ja kuunnella.
Vanhan kirkon kesäkeskiviikot
Kesällä tuttuun tapaan Vanhassa kirkossa järjestetään kanttorin johdolla musiikkipitoisia iltoja.
Tapahtumat striimataan seurakunnan Facebook-sivulle. Tiistain ja torstain säännölliset Facebookhartaudet jäävät pois.
Kauppatilausten vastaanottaminen
Seurakunnan puhelimeen otetaan vastaan kauppatilauksia kahtena päivänä viikossa tiistaina ja
torstaina klo 10-14 välisenä aikana. Seurakunnan työntekijä tai seurakunnan vapaaehtoinen kirjaa
ostoksen K-kaupan nettisovellukseen. Tilausten vastaanottaminen Puh. 044 7356766
Seurakunnan työntekijän yhteystiedot
sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@evl.fi.
044 7356 750 Kirkkoherranvirasto, Irma Jokinen
044 7356 751 Kirkkoherra Tuomo Lindgren
044 7356 752 Pastori Anniina Salminen
044 7356 753 Kappalainen Tiina Heino
044 7356 755 Diakoni Minna Uotila (virkavapaalla 31.7. asti)
044 7356 756 Diakonissa Tiina Virta (arkisin klo 9-16)
044 7356 758 Nuorisotyönohjaaja Anni Pohjala
044 7356 759 Nuorisotyönohjaaja Hanna Joensuu
044 7356 760 Lähetys- ja tiedotussihteeri Marja Boberg
044 7356 767 Kanttori Leena Kivi
044 7356 768 Lastenohjaaja Annukka Karttunen
044 7356 772 Lastenohjaaja Tiina Tasma
044 7356 761 Puutarhuri Raisa Leppänen, haudanhoitosopimusten uusiminen
044 7356 763 Kiinteistövastaava Hannu Vaurio
044 7356 765 Seurakuntamestari Anu Salminen
044 7356 771 Emäntä/siivous Paula Kuusinen
044 7356 780 Talouspäällikkö Pirjo Inkinen

