Espoon seurakuntien rippikoulujen turvallisuusohjeet kesällä 2021
Espoon seurakuntayhtymän valmiusorganisaationjohtoryhmä on hyväksynyt tämän
ohjeen 14.5.2021. Ohjetta voidaan tarvittaessa päivittää.

Tämä soveltamisohje perustuu Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen, aluehallintoviraston, tuomiokapitulin sekä Kirkkohallituksen ohjeisiin.

Lisäinfoa:
Valtioneuvoston sivusto: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta
AVI:

https://www.avi.fi/

Ohjeet turvalliseen rippikouluun
Espoon seurakunnat järjestävät nuorille leirimuotoisia rippikouluja, päivärippikouluja ja tarpeen
vaatiessa yksityisrippikouluja. Nuoren huoltajien vastuulla on arvioida, millaiseen rippikouluun
nuoren on turvallista ja mielekästä osallistua.

1. Ennakoivat toimet - leirikupla
Rippikoululeirillä toimitaan tiiviisti yhdessä, eikä turvavälejä pystytä jokaisessa
tilanteessa pitämään. Toisaalta leirikeskuksissa ei vieraile ulkopuolisia, joten ryhmä
on pääosin suljettu ulkopuolisilta kontakteilta. Rippikouluryhmä muodostaa siis
leirikuplan. Suurissa leiripaikoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan minimoimaan kontaktit oman
ryhmän ulkopuolelle mutta leirikuplaa ei näissä paikoissa voida taata.
Rippikoululaisten, isosten ja ohjaajien täytyy olla ennen leirille lähtöä täysin oireettomia. Myös
leirille lähtijöiden perheiden/samassa taloudessa asuvien on oltava oireettomia. Jos perheen
jäsenellä on koronainfektion mahdollisuuteen viittaavia, esim. hengitystieoireita, on syytä ennen
rippikoulua olla yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon ja hakeutua testattavaksi. Jos
perheenjäsenen Covid19-testitulos on positiivinen, rippikoululainen/isonen/työntekijä joutuu
karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan, eikä voi lähteä leirille mukaan.
Jos leirille lähtijä on allerginen, on hyvä hoitaa allergia mahdollisimman oireettomaan vaiheeseen
ennen leirijaksoa ja ottaa tarvittava lääkitys mukaan.
Ulkomailta tulevien nuorten sekä koronavirukselle altistuneiden osallistujien kohdalla seurataan
viranomaisten suosituksia mahdollisesta karanteenista.

2. Rippikouluun ei saa tulla sairaana
Rippikoulun koronaturvallisuus perustuu ensisijaisesti siihen, että vain terveet ja oireettomat
lähtevät leirille. Nuori tai aikuinen ei saa lähteä rippikouluun, jos hänellä on koronaan viittaavia
oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu,
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (Oireet ja hoito – koronavirus Infektiotaudit ja rokotukset - THL) Sähköinen oirekysely: http://www.omaolo.fi/ ja Koronabotti
(hus.fi)

3. Riskiryhmään kuuluvat
Vaikea koronavirustauti on harvinainen nuorilla. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat
ne nuoret, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.
Riskiryhmään kuuluvan tulee keskustella etukäteen oman hoitavan lääkärin kanssa rippikouluun
osallistumisesta. Samoin niiden nuorten, joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia.
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät:

Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät - Infektiotaudit ja rokotukset - THL ja
Koronavirus (COVID-19) lasten riskiryhmiä koskeva ohje 4.5.2020 (lastenlaakariyhdistys.fi)

4. Keinoja tartuntariskin minimoimiseksi 1/2
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana.
Seuraavassa on lueteltu keinoja millä pyritään minimoimaan tartuntariskiä

•

Vierailut rippikoulu alueen ulkopuolella kielletään (kaupassa käynti, käynnit paikallisessa kirkossa tms).

•

Leirikeskushenkilökunnan tapaamisia tulee välttää ja turvaväleistä huolehtia. Leirikeskushenkilökunnan
toivotaan pysyvän mahdollisimman paljon samana yksittäisen rippikoulun ajan.

•

Leireillä ei ole mahdollista käydä vierailijoita.

•

Sellaisia leikkejä ja pelejä, joissa ollaan pitkään erittäin lähekkäin ja tiiviisti tulee välttää.

•

Rippikoulun ohjaajien tulee lähtökohtaisesti pysyä samoina koko leirin.

•

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei anneta määräyksiä, väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä, jotka rippikoulun
pitopaikka mahdollistaa.

4. Keinoja tartuntariskin minimoimiseksi 2/2

•

Rippikoulupaikoissa, joissa on monta ryhmää yhtä aikaa, pyritään järjestämään ruokailut siten, että ryhmät
eivät ole samoissa tiloissa kosketuksissa toisiinsa.

•

Ruokailuissa pyritään ruuan ottaminen järjestämään mahdollisimman turvallisesti.

•

Saunominen tulee tehdä siten että siinä on mahdollisuus väljyyteen.

•

Sekä nuoret että aikuiset pesevät kätensä ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, WC:ssä käymisen jälkeen, sekä
aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin
paperisiin käsipyyhkeisiin.

•

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
Leirikeskuksen henkilökunta huolehtii, että käsihuuhdetta on saatavilla.

•

Maskin käyttöä suositellaan kaupunkirippikouluissa, koska leirikuplaa ei voida taata. Leirikeskuksissa, joissa on
muita ryhmiä, suositellaan maskien käyttöä silloin kun leirikuplaa ei voida taata. Noudatamme alueellisia ja
ajankohtaisia suosituksia maskin käytöstä. Oman ryhmän kanssa toimiessa maskia ei tarvitse
käyttää. Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Rippikouluun kuuluu asioita, jotka eivät vaaranna terveyttä,
kun ne toteutetaan ohjeita noudattaen:

•

Monimuotoinen opiskelu luokassa, luonnossa, nuotiolla jne.

•

Ryhmätoiminta isosten johdolla.

•

Yhdessä laulaminen ja leikkiminen.

•

Hartaudet, jumalanpalvelukset, helmihetket, jne.

•

Pihalla pelaaminen.

•

Hengailu pienissä ryhmissä.

Rippikoulujen suojaamisen kulmakivi on se, ettei lievästikään sairaana tulla rippikouluun. Tämä koskee
sekä rippikoululaisia, isosia että henkilökuntaa.

5. Siivous
Siivouksesta huolehtii pääsääntöisesti leirikeskusten henkilökunta saamansa viranomaisohjeistuksen mukaisesti,
mutta rippikoulun isoset, ohjaajat ja rippikoululaiset voivat olla tässä myös apuna.

6. Jos rippikoulussa epäillään tai todetaan koronavirustartunta
Taudin toteaminen ja jatkotoimet
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos
koronavirustartunta todetaan rippikoulussa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Tästä toiminnasta vastaa
alueen tartuntatautiviranomainen. Perheille tiedotetaan asiasta viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Jos leirillä osallistuja tai työntekijä sairastuu, tulee ottaa yhteyttä sen kunnan terveysviranomaisiin, missä leirikeskus
sijaitsee. Päätöksen hoidosta ja testaamisesta tekee tartuntatautilääkäri. Hän tekee myös päätöksen mahdollisesta
karanteenista, kuultuaan leirin vastaavia työntekijöitä. Päätökset ovat aina tapauskohtaisia. Koronatestien tulokset
saadaan yleisimmin 1-3 päivässä.

Mikäli nuorella todetaan leirin jälkeen koronatartunta, siitä on ilmoitettava leirin järjestäneeseen
seurakuntaan mahdollisimman pian kirkkoherralle tai seurakuntatoimistoon. Seurakuntakohtaiset yhteystiedot:

Olarin seurakunta
09 8050 700 (arkisin klo 9–15)
olarinseurakunta@evl.fi

Kotiuttamissuunnitelma
Kotiuttamista varten tehdään suunnitelma. Kotiuttamissuunnitelma sisältää tiedot, jossa jokaisesta leirillä olijasta
(sisältäen isoset ja ohjaajat) listataan etu- ja sukunimi, kotikunta, sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero ja huoltajan
yhteystiedot. Jokaisella leirille osallistujalla täytyy olla joku henkilö, joka pystyy tilanteen vaatiessa noutamaan
leiriltä kotiin ja hänen yhteystietonsa tarvitaan myös osaksi kotiuttamissuunnitelmaa. Jos varahenkilö ei ole
huoltaja, huoltajat varmistavat, että kyseinen henkilö on valmiudessa toimimaan nuoren asioissa koko leirijakson
ajan.
Jos leirikeskus sijaitsee kaukana Espoosta, kuljetukset tehdään henkilöliikenteen koronatartuntaohjeiden
mukaisesti. https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-kuljetusalalle

Eristäminen tartuntatautiepäilyssä
Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan
odottamaan lisäohjeita tilanteeseen. Oirehtivan leiriläisen kohdalla terveysviranomaiset antavat ohjeita ja huoltajat
sekä leirin ohjaajat päättävät jatkotoimista. Jos oirehtiva leiriläinen kuljetetaan testattavaksi, matkan
aikana käytetään suojamaskia, joita leirillä on mukana. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet
jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen
tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

Viestintä
Koronaepäilyissä ja -tapauksissa on syytä muistaa asiallinen viestintä, sillä huhut lähtevät helposti liikkeelle ja voivat
vääristyä matkalla. Pandemiatilanteen vuoksi koronaan liittyvä viestintä on kriisiviestintää.
Tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin ohjeet viestitään leiriläisille sekä huoltajille ilman tarpeetonta viivytystä ja
selkeästi. Yksityisyydensuoja otetaan huomioon. Tapauksesta ilmoitetaan kirkkoherralle, ja muutoinkin toimitaan
seurakunnan kriisiviestintäohjeiden mukaisesti.

7. Matkat rippikouluun ja takaisin.

Rippikoulukuljetukset hoitaa Lehtimäen liikenne. Liikennöitsijä huolehtii kaluston desinfioinnista viranomaisilta
saamiensa ohjeiden mukaisesti.
•

Älä tule lähtöpaikalle, jos sinulla on mitään mahdollisesti koronaan liittyviä oireita. Tämä koskee sekä saattajaa
että nuorta.

•

Bussille saavuttaessa pyydetään, että saattajat pitävät riittävät turvavälit leirille lähteviin.

•

Leirille lähtijät noudattavat kuljettajan ohjeistusta.

•

Saattaja voi tuoda nuoren myös leirikeskukseen omalla kyydillä. Tästä tulee sopia leirin ohjaajien kanssa
etukäteen hyvissä ajoin.

Jos perheellä on kysyttävää rippikoulun turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä nuoren oman rippikoulun ohjaajiin.

Turvallista ja antoisaa rippikoulukesää toivottaen
Espoon seurakunnat

