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Helsingin seurakuntayhtymän johto on käsitellyt leirikeskusten kesäajan käyttöä. Helsingin
seurakunnat haluavat tarjota poikkeusoloista huolimatta leirikokemuksen rippikoululaisille.

Leiririppikoulujen järjestäminen on mahdollista, kun huolehditaan järjestelyistä ja turvallisuudesta.
Viikolta 24 alkaen järjestetään yön-yli-leirijaksoja.

Taustaa ja leirikeskuksista

Helsingin seurakuntayhtymässä tehtiin tiistaina 12.5. päätös leirikeskusten avaamisesta.
nKannelmäen seurakunnan leirivuoroajat ja –paikat säilyivät ennallaan.

Toukokuun lopulla saamme seurakuntaamme tarkennetut ohjeet, kuinka monen ihmisen on
mahdollista turvallisesti osallistua kullekin leirille. On mahdollista, että joudumme jakamaan
leirivuoromme kahteen pienempään ryhmään, jossa ison leirin majoitus, ruokailu, opetus,
iltaohjelmat ja hartaudet voidaan pitää hallitummin. Tällöin leirikeskuksessa viikko jaettaisiin
kahteen jaksoon ja osa rippikoulusta suoritettaisiin kaupungissa.

Leirimaksut

Rippikoululaisilta perittävä osallistumismaksu määräytyy leirijakson pituuden mukaan, 20
euroa/vrk. Tämä noudattaa vakiintunutta leirimaksukäytäntöä. Päivärippikoulumme kaupungissa
ovat maksuttomia.

Vastuut ja turvallisuus

Jokaiselle leirille laaditaan oma turvallisuusohje, jossa huomioidaan hallinto- ja
terveysviranomaisten ohjeistus ja tietolomake, joka on jokaisen osallistujan ja huoltajan
allekirjoitettava. Nuoren osallistumista varten huoltajien tulee tietää, missä olosuhteissa leirillä
toimitaan ja leirin vetäjien on tiedettävä nuorten todellinen terveystilanne. Leirille saa tulla vain
terveenä.

Jos nuori (tai nuoren perheenjäsen) kuuluu riskiryhmään, silloin on pyydettävä omalta
lääkäriltä lausunto mahdollisuudesta osallistua leirille. Leiriolojen on oltava turvalliset kaikille.

Helsingin seurakuntayhtymän varautumisryhmä seuraa kesän aikana tilannetta viikoittain ja kerää
palautetta seurakunnista. Tarvittaessa leirikeskukset suljetaan, mikäli tilanne olennaisesti muuttuu.



Hygienia, peseytyminen ja ruoka

Huoltajien on tärkeä tiedostaa, että nuoret eivät kaupunki- tai leiriolosuhteissa voi koko ajan pitää
kahden metrin väliä. Kokoontumiset ovat aina harkittuja riskejä. Päivittäisestä hygieniasta jokainen
vastaa itse.

Turvallisuus- ja hygienia-asioihin kiinnitetään leiriolosuhteissa erityistä huomiota ruuan jakelun,
kuljetuksen, opetuksen, käsienpesun, majoittumisen yms. osalta. Saunominen on kielletty.

Siivouksesta leirien aikana ja välillä sekä suojavälineiden käytöstä laaditaan vielä meille tarkemmat
ohjeet.

Majoitus

Leirikeskuksissa on erilaiset majoitustilat. Koronatilanne rajaa samassa huoneessa majoittuvien
määrää.

Kuljetukset

Kuljetukset järjestetään viranomaisten sen hetkisten ohjeiden mukaan. Tarvittaessa hankitaan
normaalia useampia tilausbusseja.

Vierailupäivät

Perheenjäsenet tai muut ulkopuoliset eivät voi vierailla leireillä.

Toiminta sairaustapauksissa

Jokaista rippikoulua varten laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeen
sairastumistapausten varalle. Huoltajien on sitouduttava ottamaan nuori kotiin leirin keskeytyessä.
Esimerkiksi huoltaja ei voi olla lomamatkalla rippikoululeirin aikana.

Nämä ohjeet on laadittu 13.5. tilanteen mukaan. Kaikki ohjeet voivat muuttua.
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