
Rippikoulun turvaohjeet korona-aikana Kannelmäen seurakunnassa:
Nämä ohjeet on muokattu Helsingin seurakuntayhtymän antamien ohjeiden pohjalta Kannelmäen
seurakunnassa. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja päivitämme tarvittaessa ohjeita viranomaisten
antamien ohjeiden mukaan. Lukekaa ohjeet huolellisesti läpi:

Ohjeet turvalliseen rippikouluun:
1) Huoltajan pitää allekirjoittaa tietolomake, jossa hän tiedostaa yhdessä nuoren kanssa vallitsevan

koronatilanteen ja sen vaikutukset rippikoulun turvalliseen toteuttamiseen.
2) Rippikouluun ei saa tulla sairaana. Leirijaksolle osallistuvalta edellytetään oireetonta 7

vuorokauden jaksoa ennen rippikouluun osallistumista. Koronaviruksen oireita voivat olla olla mm.
yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

3) Mikäli nuori kuuluu riskiryhmään tai kotona on joku riskiryhmään kuuluva, tulee lääkärin
arvioida, voiko nuori osallistua rippikouluun.

4) Fyysiset kontaktit
· Tarpeettomia fyysisiä kontakteja pyritään välttämään, mutta leiriolosuhteissa ei ole aina

mahdollista pitää kiinni turvaväleistä. Kaikki leirillä olevat tulevat todennäköisesti
”altistumaan” toisilleen.

· Suositus on, että yhteen huoneeseen majoittuu max. 2 henkilöä. Huoltajien luvalla ja
huoneen ollessa tarpeeksi tilava, on mahdollista majoittaa samaan huoneeseen 3 henkilöä,
jotta ystävyyssuhteisiin ei aiheudu tarpeetonta kitkaa, ja ettei kukaan jäisi yksin.

· Toisten huoneisiin ei saa mennä.
· Ulkopuolisten vierailut leirikeskukseen eivät ole suositeltavia.

5) Kädet pestään huolellisesti aina ennen ruokailua, sisälle tultaessa, ennen yhteisiä tilanteita sekä
yskimisen, niistämisen ja aivastamisen jälkeen. Tarvittaessa käytetään käsihuuhdetta.

6) Niistämiseen käytetään paperinenäliinaa ja se heitetään roskiin heti käytön jälkeen.
7) Leirillä voidaan käyttää yhteisiä sisä- ja ulkopelivälineitä, askarteluvälineitä ja näytelmävaatteita.
8) Nuori voi ottaa omat mukaan omat muistiinpanovälineet.
9) Omat tavarat pidetään järjestyksessä niin, etteivät sekoitu toisten tavaroihin.
10) Jos joku sairastuu

· Jos leirin osallistujalla on selvittämättömästä syystä oleva hengitystieoire, otetaan yhteyttä
päivystysapuun tai koronaneuvontaan.

· Sairaustapauksissa otetaan yhteyttä huoltajiin. Huoltajien on oltava rippikoulun ajan
tavoitettavissa.

· Oirehtiva osallistuja eristetään muusta ryhmästä.
· Infektiolääkäri tekee päätökset hoidosta, testaamisesta ja mahdollisesta karanteenista tai

leirin keskeyttämisestä.
· Huoltajan on oltava valmis ottamaan nuori vastaan mahdollisessa leirin

keskeytystilanteessa.
· Sairastapauksessa toivomme, että huoltaja hakee nuoren kotiin.
· Toivomme, että mahdollisista sairaustapauksista ei viestitä esim. sosiaaliseen mediaan,

jotta huhut eivät lähde leviämään.
· Kirkkoherra vastaa toimenpiteistä ja kriisiviestinnästä.

11) Ruokailu
· Ruokailutiloja pyritään käyttämään mahdollisimman väljästi.
· Itsepalveluannosten sijaan ruoat annostellaan valmiiksi.

12) Siivouksesta vastaa leirikeskuksen henkilökunta. Heillä on yksityiskohtaiset ohjeet siivoukseen.



Kannelmäen seurakunnan rippikoulujen ja leirijakson säännöt:
· Rippikoulun ohjaajien ohjeita on noudatettava.
· Leirikeskuksen alueelta ei saa poistua ilman ohjaajan lupaa.
· Leirikeskuksissa on öisin noin 9 tunnin hiljaisuus, jotta jokaisella olisi mahdollisuus

rauhallisiin yöuniin.
· Noudatamme hyviä tapoja, esim. kiinnitämme huomiota kielenkäyttöön, siivoamme

jälkemme, sisään tullessa jätämme kengät siististi eteiseen, tervehdimme ja sanomme
kiitos.

· Emme hyväksy kiusaamista. Olemme kaikki ainutlaatuisia, joten annamme jokaisen olla
oma itsensä.

· Energiajuomat ovat kiellettyjä toiminnassamme.
· Omaa musiikkia voi halutessaan kuunnella vapaa-ajalla kuulokkeilla. Yhteisissä tiloissa

kuunneltavasta musiikista ja sen äänenvoimakkuudesta päätetään yhteisesti.
· Puhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään vain vapaa-ajalla. Yöaika ei ole tarkoitettu

kännykän tai tabletin käyttämiseen. Jos mobiililaitteiden käytöstä muodostuu ongelmia,
niin keräämme ne yön ajaksi ohjaajien haltuun.

· Kamerat pidetään taskussa yhteisten iltaohjelmien aikana. Mahdolliset valokuvat ja videot
kuvataan iltaohjelmien aikana vain seurakunnan kameralla, jotta jokainen saa heittäytyä
mukaan leikkeihin pelkäämättä päätyvänsä tahtomattaan nettiin hassun videon
tähtinäyttelijäksi.

· Muuna aikana valokuvia ja videoita voi omilla laitteilla ottaa, kunhan muistaa kysyä luvan
kuvattavalta, eikä julkaise kenestäkään kuvia tai videoita ilman lupaa.

· Riparimme ovat päihteettömiä. Päihdeasioissa olemme yhteydessä aina huoltajaan, sekä
tarvittaessa lastensuojeluviranomaisiin ja poliisiin.

· Kannelmäen seurakunta ei ole vastuussa rippikoululaisen henkilökohtaisista tavaroista.
· Kannelmäen seurakunta ei korvaa rippikoululaisen tahallaan aiheuttamia vahinkoja.
· Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta.

Mikäli rippikoululainen ei pysty sitoutumaan leirin sääntöihin, voidaan hänet lähettää leiriltä kotiin
huoltajan kustannuksella.


