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Hyvä rippikoululaisen huoltaja,
Covid-19 koronavirus on saanut aikaan rippikoulutyössä poikkeuksellisen kevään. Valtioneuvosto linjasi
kokoontumisrajoitusten asteittaisesta purkamisesta 4.5. ja myös kouluihin päästään palaamaan 14.5.
Kokoontumisrajoituksen noustessa 50 henkeen muuttui tilanne myös rippikoulujen lähiopetuksen osalta.
Kirkkomme piispat linjasivat asiaa tiedotteessaan 5.5. näin: Myös rippikoulu- ja muu seurakunnallinen
leiritoiminta voi käynnistyä kesäkuussa henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen.
Yön yli kestävää leiritoimintaa piispat suosittelevat aloitettavaksi vasta juhannuksen jälkeen, jotta
poikkeusajan järjestelyihin jää riittävästi aikaa.
Riihimäen seurakunnassa rippikouluihin kokoontuu kesällä 2020 miltei 300 nuorta ja 80 isosta. Rippikouluihin
lähdettäessä on hyvä tiedostaa, että rippikoulu on ainutlaatuinen kokemus nuoren elämässä, eikä sen tarkoitus ole
olla koulunomainen tai keskittyä vain ulkoiseen oppimiseen ja suorittamiseen. Leiriolosuhteissa ei myöskään voida
aina huolehtia turvaväleistä. Käsihygieniasta ja siivouksesta pidetään korostetusti huolta, mutta kukin yksilö vastaa
viime kädessä itse omasta henkilökohtaisesta käsihygieniastaan ja ohjeiden noudattamisesta. Ruokailu tapahtuu
linjastosta ja ryhmä viettää aikaa intensiivisesti samoissa tiloissa viikon ajan. Kirkko tarkentaa ohjeistustaan
leiriolosuhteiden järjestämisestä asiantuntijoiden avulla toukokuun aikana.
Konfirmaatioita ei tulla järjestämään tavanomaiseen tapaan 50 hengen kokoontumisrajoituksen ollessa voimassa.
Mikäli 500 hengen kokoontumisrajoitus poistuu 1.8. alkaen, järjestetään konfirmaatiot seuraavasti:
Talviripari lauantai 1.8. klo 10
H 1 lauantai 31.10. (pyhäinpäivä) klo 10
Evo 1 lauantai 31.10. klo 13.30
H 2 sunnuntai 1.11. klo 10
Evo 2 sunnuntai 1.11. klo 13.30
Lautsia sunnuntai 16.8. klo 10
Kannisto lauantai 23.8. klo 13.30
H 3 sunnuntai 30.8. klo 10
H 4 sunnuntai 23.8. klo 10
H 5 sunnuntai 2.8. klo 10
Sa-Su sunnuntai 2.8. klo 13.30 (huom! muuttunut kellonaika)
Kaupunkiripari su 14.6. klo 13.30 kahdessa osassa Kappelikirkolla ja Keskuskirkossa
Juhannuksen jälkeiset rippileirit tullaan järjestämään kesällä turvallisuusperiaatetta noudattaen, mutta kuitenkin
ennalta sovittuna ajankohtana ja ennalta sovitussa paikassa. Ennen juhannusta järjestettävät rippikoulut
muodostuvat uusien ohjeiden myötä seuraavasti:
-

Kaupunkikoulu sovitussa ajankohdassa, mutta Sipusaaren seurakuntakodilla

-

H1: 1-5.6. päiväkokoontumisina Hirvijärvellä (ma 9-13 ja ti-ke 9-19) ja Kirkkopuiston seurakuntakodilla (to-pe 9-19) sekä
syyslomaleirinä 12-14.10. Hirvijärvellä

-

Evo 1: 1-5.6. päiväkokoontumisina Hirvijärvellä (ma 15-19 ja to-pe 9-19) ja Kirkkopuiston seurakuntakodilla (ti-ke 9-19)
sekä syyslomaleirinä 12-14.10. Lautsiassa
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-

H2: 8-12.6. päiväkokoontumisina Hirvijärvellä (ma 9-13 ja ti-ke 9-19) ja Kirkkopuiston seurakuntakodilla (to-pe 9-19) sekä
syyslomaleirinä 15-17.10. Hirvijärvellä

-

Evo 2: 8-12.6. päiväkokoontumisina Hirvijärvellä (ma 15-19 ja to-pe 9-19) ja Kirkkopuiston seurakuntakodilla (ti-ke 9-19)
sekä syyslomaleirinä 15-17.10. Lautsiassa

Hallituksen sanoin, olemme luomassa tällä hetkellä uutta normaalia, aiemmasta ja totutusta tavasta poikkeavaa,
uutta tapaa toimia. Kuitenkin jokaisen yksilön ja jokaisen perheen tilanne on erilainen ja taustalla vaikuttaa erilaisia
tekijöitä. Siksi rippikouluun osallistumista ja siihen liittyviä tekijöitä on myös perheissä hyvä arvioida ja niistä
keskustella huolella.
Mikäli perheessä tai lähipiirissä on todettu koronavirustartunta tai nuori tai perheenjäsen on ollut kontaktissa
tartuntaketjuun, ei nuori voi osallistua rippikoulun lähiopetukseen. Sama koskee myös tilannetta, jossa nuorella on
hengitystieinfektion tai koronaviruksen oireita. Poisjäämisen kynnyksen tulee olla matala, jotta kaikkien yhteinen
turvallisuus voidaan taata.
Nuori perheineen voi myös tulla siihen päätökseen, ettei lähiopetukseen tänä kesänä osallistuta. Tätä päätöstä
kunnioitamme ja sen perustelut ovat kunkin perheen omia. Erityisesti riskiryhmien suojelu ja näin heidän
mahdollisen tartunnan saamisen ennaltaehkäisy on otettava huomioon.
Rippikoulusta tänä kesänä syystä tai toisesta pois jäävillä on edelleen paikka rippikoulussa. Poisjääneiden
määrän mukaan järjestämme heille korvaavan leirin tai toisenlaisen tavan suorittaa rippikoulu. Tämä
korvaava rippikoulu pyrkii olemaan mahdollisimman samanlainen kuin tyypillinen rippikoulukin olisi, mikäli
osallistujia siihen on enemmän, kuin muutama nuori. Mahdollisia ajankohtia sille ovat esimerkiksi tammikuun alku
tai viikko 8 vuonna 2021.
Kartoitamme myös halukkuutta etäopetukseen, mikäli kesä on ensisijainen ajankohta rippikoulun käymiselle,
mutta lähiopetukseen ei voi syystä tai toisesta osallistua. Etäopetus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voi olla
rippikoulun ainoa toteuttamistapa, eikä ensisijainen tavoite.
Ryhmän vaihto tai rippikoulun siirto vuoden päähän ei myöskään ole ensisijainen vaihtoehto, sillä se asettaa nuoret
epätasa-arvoiseen asemaan. Kaikille halukkaille ei löydy paikkaa loppukesän leireiltä tai ensi vuoden
rippikouluista.
Tulevien viikkojen aikana seurakuntamme rippikoulujen ohjaajat soittavat rippikouluryhmäläistensä koteihin ja
tiedustelevat huoltajien ja nuorten omia ajatuksia ja toiveita tulevan kesän suhteen.
Pyydämme teitä siis pohtimaan seuraavia kysymyksiä jo etukäteen:
1.
2.
3.
4.

Osallistuuko nuorenne (mikäli on terve) rippikoulun lähiopetukseen oman ryhmänsä sovittuna aikana
Osallistuuko nuorenne mieluummin myöhemmin järjestettävään rippikouluun kesäajan ulkopuolella
Onko perheessänne riskiryhmäläisiä tai kuuluuko nuori riskiryhmään, jonka vuoksi rippikoulun lähiopetukseen
olisi hyvä olla tänä kesänä osallistumatta
(Haluatteko välttää/minimoida lähikontaktit kokonaan pidemmällä tähtäimellä ja osallistua vain
etätoteutuksena järjestettävään rippikouluun)

Kesän tullessa ja ajan kuluessa vallitseva tilanne saattaa muuttua niin perheissä kuin koko yhteiskunnan tasollakin.
Pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista viipymättä.
Velvoitamme, että leirille ja rippikouluun osallistutaan vain täysin terveenä ja riskittömästi. Mahdollisesta
poisjäämisestä voi kesän aikana ilmoittaa oman leirin vastuuvetäjälle tai riparipassin takaa löytyvälle toiselle
ohjaajalle (mikäli heitä ei tavoita, myös Hanna Riikoselle tai kirkkoherranvirastoon).
Muistutuksena vielä, että riparipassin merkinnät tulee olla suoritettuna toukokuun loppuun mennessä, etätehtävät
löytyvät osoitteesta www.riksunriparit.fi. Myös ehtoollisopetus ja Iloinen Ehtoollinen 22.5. on peruttu (puolet
ryhmistä olivat jo 14.2.) ja tehtävä ja videojumalanpalvelus ilmestyvät nettiin viikon 20 aikana. Ryhmä tutuksikerta on kaikkien ryhmien osalta peruttu.
Koko rippikoulutyön puolesta siunausta ja hyvää loppukevättä toivottaen,
Hanna Riikonen,
rippikoulutyön kappalainen
050 524 17 27 / hanna.riikonen@evl.fi
www.riksunriparit.fi

