Hyvät huoltajat ja rippikoululaiset!

Tämän hetken valtioneuvoston 4.5.2020 julkaisema linjaus sallii 50 hengen kokoontumiset 1.6.
alkaen. Myös kirkkohallituksen ja piispojen ohjeistus mahdollistaa kesän rippikoululeirien
toteuttamisen tietyin rajoituksin tämän hetkisen tiedon valossa. Kesällä seurakunnassa seurataan
viranomaisten ja kirkon päivittämiä ohjeita rippikouluun liittyen, joten muutoksia voi tulla
pienelläkin varoitusajalla.
THL:n julkaisemista mallinnuksista käy ilmi, että epidemiatilanteen odotetaan jatkuvan
loppuvuoden 2020 ajan. Kaiken toiminnan siirtäminen syyskauteen ei senkään vuoksi ole
perusteltu ratkaisu.
Turvallisuuden ja vallitsevien olosuhteiden perusteella jokaisesta leiristä tullaan tekemään oma
turvallisuussuunnitelma. Suunnitelma tarkentuu vielä toukokuun aikana ja liitetään mukaan
leirikirjeeseen.

Yleisiä turvallisuusnäkökulmia rippikoulun osalta Lehtoniemen leirikeskuksessa:
•
•

•
•
•
•

Leiriläiset pyritään majoittamaan siten, että samassa huoneessa on vain kaksi henkilöä.
Vierailuillan järjestäminen ei ole kokoontumisrajoitusten puitteissa mahdollista, ja
välttämättömien yksittäisten vierailujen tulee tapahtua leirikeskuksen parkkipaikalla
erikseen sovitusti.
Noudatamme yleisiä hygienia suosituksia.
Leirikeskus ja sen ulkoalue tarjoaa opetukseen ja muuhun toimintaan riittävää väljyyttä ja
turvallisuutta.
Mikäli nuorella on selvittämätön ylähengitystieinfektio, leirille osallistumisesta tulee olla
yhteydessä lääkäriin ja leirin ohjaajiin ennen leiriä.
Jos leirillä nuori sairastuisi, otamme välittömästi yhteyttä nuoren huoltajiin ja kunnan
terveysviranomaisiin.

Konfirmaatiot
Tavanomaisen konfirmaatiomessun järjestäminen ei toistaiseksi ole mahdollista. Olemme
alustavasti varanneet kaikkien rippikoulujen konfirmaatiot elokuulle. Jos 50 hengen
kokoontumisrajoitus on voimassa vielä elokuussa, olemme varautuneet toteuttamaan kunkin
rippikouluryhmän konfirmaatiot ko. sunnuntaina kahdessa osassa osallistujamäärän ollessa
rajattu.

Konfirmaatiopäivät:
4. rippikoulu
2. rippikoulu
1. rippikoulu
3. rippikoulu

9.8. klo 10 (alkuperäisellä paikalla)
16.8. klo 10
23.8. klo 10 (sovittu maaliskuussa)
30.8. klo 10

Jos nuori ei voi osallistua rippileirille, hänellä on mahdollisuus suorittaa rippikoulu syksyllä
iltarippikoulun yhteydessä tai erikseen sovittuna aikana resurssien puitteissa.

Lähetämme kaikkien kesän rippikoululeirien kirjeet ja turvallisuustiedotteet sähköpostilla
huoltajille toukokuun aikana. Palaamme tarvittaessa muutoksiin ja varasuunnitelmiin kunkin leirin
osalta valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja paikallisten terveysviranomaisten ohjeita noudattaen.

Pyydämme kaikilta kuittausta, että tämä viesti on tullut perille sekä alustavaa ilmoitusta siitä, jos
nuori ei osallistuisi oman ryhmänsä rippileirille.

Kysymyksissä voi olla yhteydessä meihin rippikoulun ohjaajiin!

Jumala meitä kaikkia suojatkoon ja siunatkoon!
Yst. terv. rippikoulun ohjaajat Petri, Pia, Riikka ja Kari

