TURVALLISUUSOHJEITA VANHEMMILLE ENNEN RIPPILEIRIN LEIRIJAKSOA

Tässä muutamia vanhempiakin koskevia turvallisuusohjeita ev.lut. kirkon piispojen rippileiriohjeistuksesta
sekä niihin liittyviä rippileiriemme käytännön toimia:
”Harkinta rippikoulun leirijakson järjestämisestä kesällä 2020 tehdään seurakuntakohtaisesti paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen. Rippikoululeiri voidaan toteuttaa, jos se pystytään järjestämään niin, ettei
rippikouluryhmä joudu kosketuksiin siihen kuulumattomien henkilöiden kanssa. Myös henkilöstö pyritään
pitämään samana koko leirin ajan.”
- Koska emme saaneet lupaa järjestää yönylileiriä ennen juhannusta, on tärkeää, että jokainen osallistuja
osaltaan välttää tarpeettomia kontakteja ensimmäisen leiriviikon aikana. Tämä ohje koskee sekä
isosia, ohjaajia, että leiriläisiä
- Leirikeskuksen liikkuvat työntekijät noudattavat hyviä turvallisuusohjeita: keittiöhenkilökunta
pukeutuu hygienian takia suojavarusteisiin ja vieraileva kanttori ei ole lähikontaktissa leiriläisten tai
ohjaajien kanssa; mikäli kanttori tai pappi joutuvat kesken leirijakson olemaan mukana
yleisötapahtumassa, eivät he enää osallistu sen jälkeen sille leirijaksolle
”Turvallisen etäisyyden säilyttämiseen liittyvät näkökohdat (ruokailu, majoitus, oleskelu- ja ulkotilat,
peseytyminen) tulee arvioida tapauskohtaisesti. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Yhteydenpito
koteihin ennen rippikoululeiriä on erityisen tärkeää, jotta perheillä on riittävä tieto riskeistä leiriolosuhteissa.”
- ruokailuun menemme porrastetusti pöytäryhmä kerrallaan ja ruokailutila on järjestetty ainakin
päiväleiriviikolla tavallisuudesta väljemmin, jokaisella leiriläisellä on oma pysyvä pöytäpaikka ja oma
tuoli koko päiväleirijakson ajan
- yöleirijaksolla kontaktien välttäminen majoituksen ja pitkän yhdessäolon vuoksi on hankalampaa,
mutta karanteeninomainen yhteiselo leirikeskuksessa mahdollistaa sen, että voimme silloin elää leirillä
enemmän tavalliseen tapaan, koska kontakteja leirin ulkopuolelle ei viikon aikana synny
- vanhempien on hyvä lukea tässä liitteenä oleva THL:n ohjeistus kouluille, oireilevana ei saa tulla
leirille oman ja muiden turvallisuuden vuoksi!
- mikäli nuori oireilee ennen leiriä, kannattaa käydä korona-testissä – negatiivisen testituloksen jälkeen
nuori voi liittyä leirille
- yöleirijakson majoitusjärjestelyissä pyrimme majoittamaan nuoret mahdollisimman väljästi – tämä
tarkoittaa myös sitä, että kaikkia omia kavereita ei voi saada samaan huoneeseen
- majoitusjärjestelyistä yöleirijaksolle kysymme nuorten mielipidettä ja pyrimme sovinnollisiin
ratkaisuihin, mutta kaikkien on hyvä varautua joustamaan
- toivomme nuoren myös huomioivan, että yöleirijaksollakaan eivät majoitushuoneet ole muiden kuin
siellä nukkuvien käytössä, eli toisten huoneissa ei tänä vuonna oleskella – tämä on aika merkittävä ero
normaaliin leiritoimintaan Nuolisessa ja siihen nuorten on hyvä valmistautua jo nyt
- koska päiväleirijaksolla keittiöhenkilökunnan ohjeistuksen mukaan pyritään sään salliessa
järjestämään päiväkahvit ja iltapala ulkona, on nuorten syytä ottaa kylmän kevään mukainen
ulkovarustus mukaan – kevyet tuulihousut ja takki on kätevä kiskaista kylmällä kelillä farkkujen tai
lökäreiden päälle (ja samalla varmistetaan, ettei kukaan vilustu ja sairastu ja joudu siksi jäämään kotiin)
”Vierailupäivän järjestäminen ei ole kokoontumisrajoituksen puitteissa mahdollista. Myös yksittäisten
vierailujen välttäminen on suositeltavaa. Välttämättömien yksittäisten vierailujen tulee tapahtua rajatussa
tilassa vailla kosketusta muihin leirin osallistujiin.”
- kun vanhemmat tuovat nuoria päiväleirijaksolle, he eivät voi olla kontaktissa keneenkään leirillä
olevaan nuoreen tai ohjaajaan – soita tai laita viesti ennen leiriä tai leirin aikana, se on nyt turvallisinta
- yöleirijaksolta EI voi käydä kotona ja tulla takaisin leirille
- koska vierailupäivää ei voida järjestää, voivat vanhemmat nuoren toiveesta soitella nuorelle yöleirijakson
aikana ja kysellä kuulumisia ja vointia – tämä auttaa meitä työntekijöitä, koska aina nuoret eivät uskalla
kertoa oireista leirin aikuisille, vaan kertovat niistä mieluummin ensin kotiin
Kaustisen kirkon turvallisuusohjeet 1.6. alkaen huomioon ottaen toivotamme rippikoululaisen vanhemmat
tervetulleiksi päiväleirin päätöstilaisuuteen (Ripari 1: ke 3.6. klo 19 ja Ripari 2: la 6.6. klo 19)
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