8.5.2020

Hyvä H1 / H2 / Evo1 / Evo2 leirin rippikoululainen perheineen / isonen perheineen,

Lähestyimme rippikoululaisia huoltajineen kirjeellä keskiviikkoiltana 6.5.2020 ja ilmoitimme piispainkokouksen
linjauksesta koskien kirkon kesän 2020 leiritoimintaa ja sen pohjalta tekemästämme päätöksestä. Tiistaina 5.5.
piispat linjasivat näin: Yön yli kestävää leiritoimintaa piispat suosittelevat aloitettavaksi vasta juhannuksen
jälkeen.-- Päätöksemme perustui nimenomaan tähän linjaukseen.
Tämän linjauksen jälkeen on tänä aamuna julkaistu koko kirkossa uusi tiedote klo 10, jossa ohjeita on tarkennettu
ja lievennetty. Tämän lisäksi mediassa keskustellaan mahdollisista tulevista aluehallintoviraston linjauksista, joista
emme vielä tiedä mitään.
Ohjeistuksen muuttuessa alati olemme olleet tänä aamuna yhteydessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtavaan
infektioylikääkäriin ja tartuntatautilääkäriin sekä Riihimäen vastaavaan tartuntatautilääkäriin ja hiippakuntamme
kasvatustyön asiantuntijaan.
Töitä on tehty hartiavoimin kuluneiden viikkojen ajan ja pyritty luomaan parhaita mahdollisia kompromisseja niillä
faktatiedoilla ja sillä ymmärryksellä, jota tarjolla on ollut. Nyt ja tällä hetkellä luotamme kuitenkin Riihimäen
seurakunnassa enemmän tartuntatautien lääketieteellisiin asiantuntijoihin kuin alkuviikon piispojen linjaukseen.
Sen takia leirikesän alku ennen juhannusta muuttuu seuraavasti:
-

H1 rippikoulu järjestetään Hirvijärvellä alkuperäisen suunnitelman mukaan 1-7.6. (huom! aloitus vasta 1.6.
kokoontumisrajoitusten muuttuessa).
Konfirmaatio la 8.8. klo 10

-

H2 rippikoulu järjestetään Hirvijärvellä alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Konfirmaatio su 9.8. klo 10.

-

Evo 1 ja Evo 2 rippikoulut järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaan, KUITENKIN
Evon metsäopisto on ilmoittanut HAMK:n päätöksellä sulkevansa kampuksensa koko kesäksi, joten paikka
leirien järjestämiselle ei ole vielä varmistunut. Joka tapauksessa paikka tulee olemaan oman sairaanhoitopiirin
alueella tartuntatautilääkärin ohjeen mukaisesti.
Evo1 konfirmaatio su 9.8 klo 13:30.
Evo2 konfirmaatio la 15.8. klo 10.

-

Leirien hinnat muuttuvat joillain kymmenillä euroilla, jos leiripaikka tai leirin kesto muuttuu. Leireihin on
edelleen haettavissa maksuvapautusta taloustoimiston tai diakoniatyöntekijän kautta.

Leirien ohjeet tarkentuivat asiantuntijoiden lausuntojen myötä. Rippileireille ei missään tapauksessa voi osallistua,
mikäli kuuluu riskiryhmään tai perheessä on riskiryhmäläisiä, joita suojella. Tämän lisäksi mikäli leirin aikana
nuorella havaitaan hengitystieinfektio-oireita, on leiriltä poistuttava välittömästi. Koronatartuntoja testataan
oireisilta herkästi ja mikäli leirillä olevalla todetaan tartunta, keskeytyy koko leiri välittömästi. Sairastuneen
kuljetuksesta pois leiriltä vastaavat aina vanhemmat. Leireillä ei myöskään sallita minkäänlaisia ulkopuolisten
vierailuja.
Postiosoite: Temppelikatu 9 A, 11100 Riihimäki, puhelinvaihde: (019) 7481
Rippikouluvastaava Hanna Riikonen - hanna.riikonen@evl.fi / 050 524 1727
www.riksunriparit.fi / www.riihimaenseurakunta.fi

Pyydämme teitä edelleen harkitsemaan tarkoin oman perheenne tilannetta. Pohtiessanne osallistumista leirille on
myös hyvä muistaa, että koko Suomen ja Riihimäen tilanne saattaa muuttua tulevien viikkojen aikana nopeastikin,
kun koulut alkavat ja rajoituksia puretaan asteittain. On edelleen mahdollista, että suunnitelmat niin yksilöiden
kuin ryhmien tasolla saattavat muuttua. Vaihtoehtoiset suunnitelmat siis pidetään edelleen olemassa ja ne otetaan
käyttöön nopeallakin aikataululla tarvittaessa.
Olemme saaneet lukemattomia yhteydenottoja ja palautetta nuorilta ja vanhemmilta. Vanhemmista osa on
huolissaan nuoren rippikoulukokemuksesta ja sen ainutlaatuisuudesta. Yhtä tärkeä huoli on kuitenkin se huoli,
joka koskee omaa tai läheisen terveyttä. Koronavirustartunta voi olla jopa henkeä uhkaava ja siksi riskit on
pyrittävä minimoimaan. Jokaisen perheen päätöstä kunnioitetaan.
Edelleen tullaan järjestämään ns. ”Ryhmä-X”-rippikoulu myöhemmin, joko joululomalla tai hiihtolomalla. Tähän
ryhmään voi ilmoittaa osallistuvansa ja se järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla, tavoitteena unohtumaton ja
ainutkertainen leiri kuten muillakin. Tämä ripari on myös niille, jotka sairastuvat tai oireilevat kesän aikana. Siksi
poisjäämistä ei tule pelätä tai jännittää.

Rippikoulutiimimme tiedotusstrategia on ollut läpi koko kevään tiedottaminen ajantasaisesti ja ilman turhaa
odotuttamista. Valitettavasti päätöksemme alkukesän leirisuunnitelmien muuttamisesta oli hätiköity.
Pahoittelemme perheillenne aiheutunutta mielipahaa ja pettymystä. Päätöksen teko ei ole ollut missään nimessä
helppoa tai kevyttä, sillä rippikoulut ovat meille tärkeimpiä ja rakkaimpia työtehtäviä. Emme voi koskaan tehdä
päätöstä, joka olisi täysin mieluinen kaikille niille, joita asia koskettaa.
Kaikista eniten kuitenkin toivomme ja rukoilemme sitä, ettei yhdenkään rippikoululaisen perheessä tai
lähipiirissä sairastuta tai jouduta pelkäämään läheisten terveyden tai hengen puolesta.
Kristillisen uskomme keskiössä on sanoma armosta ja toivosta. Kaiken keskellä haluamme nähdä uusia
mahdollisuuksia, toivoa ja uskoa siihen, että Jumala pitää meistä huolta, tapahtuipa mitä hyvänsä.

Kotiinne tullaan soittamaan tulevien viikkojen aikana ja kyselemään ajatuksianne ja toiveitanne.

Toivotamme perheellenne siunattua äitienpäivää.
Hiljennymme myös itse äitienpäivän viettoon ja olemme jälleen tavoitettavissa maanantaina 11.5.
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