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1. Toimintaympäristön kuvaus
Karkkila on noin 8700 asukkaan kaupunki. Harrastusmahdollisuuksia on kaupungin kokoon nähden
runsaasti: esimerkiksi urheiluseurat, Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan Musiikkikoulu, LuoteisUusimaan tanssiopisto Vinha, Karkkilan Frisbeegolf ry ja lukuisat ratsastustallit. Sen sijaan nuorten
kokoontumispaikkoja on vähän.
Karkkilassa on yksi yläkoulu ja vielä toistaiseksi lukio. Lähimmät mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen on Lohjalla ja Nummelassa. Kaupungin asukkaista 14,9 % on alle 15-vuotiaita.

Karkkilan seurakuntaan kuuluu noin 66,4% karkkilalaisista. Seurakunnassa ei erityisesti vaikuta mikään kirkon sisäinen herätysliike. Muita kristillisiä uskonnollisia yhteisöjä Karkkilassa ovat ortodoksit, helluntaiseurakunta ja vapaalähetysseurakunta. Karkkilan vapaa-ajattelijat ry:llä on kaupungissa
pitkä historia.

1.1. Rippikouluikäluokat ja rippikoulut vuosina 2022-2024
Karkkilan seurakuntaan kuuluvat rippikouluikäluokat vuosina 2022-2024
-

Ikäluokka 2007 (rippikoulu 2022): poikia 43 ja tyttöjä 54 = 97
Ikäluokka 2008 (rippikoulu 2023): poikia 34 ja tyttöjä 51 = 85
Ikäluokka 2009 (rippikoulu 2024): poikia 39 ja tyttöjä 54 = 93

Rippikoulut vuosina 2022-2024
Vuonna 2022 suunnitellaan järjestettäviksi seuraavat rippikoulut (paikka, ajankohta, ryhmäkokoarvio):
1. Rippileiri Leirirannassa, kesäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
2. Rippileiri Leirirannassa, kesä-heinäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
3. Rippileiri Leirirannassa, heinäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
4. Rippileiri Leirirannassa, heinä-elokuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
5. Kaupunkirippikoulu Pappilan Navetalla, mikäli ilmoittautumisia on riittävästi.
Vuonna 2023 suunnitellaan järjestettäviksi seuraavat rippikoulut (paikka, ajankohta, ryhmäkokoarvio):
1. Rippileiri Leirirannassa, kesäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
2. Rippileiri Leirirannassa, kesä-heinäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
3. Rippileiri Leirirannassa, heinäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
4. Rippileiri Leirirannassa, heinä-elokuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
5. Kaupunkirippikoulu Pappilan Navetalla, mikäli ilmoittautumisia on riittävästi.
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Vuonna 2024 suunnitellaan järjestettäviksi seuraavat rippikoulut (paikka, ajankohta, ryhmäkokoarvio):
1. Rippileiri Leirirannassa, kesäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
2. Rippileiri Leirirannassa, kesä-heinäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
3. Rippileiri Leirirannassa, heinäkuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
4. Rippileiri Leirirannassa, heinä-elokuu, korkeintaan 25 leiriläistä.
5. Kaupunkirippikoulu Pappilan Navetalla, mikäli ilmoittautumisia on riittävästi.

Ikäryhmässä saattaa olla myös nuoria, jotka tarvitsevat kehitysvammaistyön leiriä. He käyvät rovastikunnan yhteisen leirin, josta vastaa Etevan kehitysvammaistyön pastori.
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2. Rippikoulun toteutuksen paikalliset periaatteet
2.1. Rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet
Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017 ja Karkkilan
seurakunnan rippikoulutyössä noudatetaan sen linjauksia. Suuri Ihme nostaa nuoren rippikoulun
keskiöön – myös oppijana. Rippikoulussa oppiminen tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa, mutta yksilöllisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että nuoret oppivat rippikoulussa toisiltaan, isosilta ja rippikoulun
vetäjiltä. Ymmärrystä ja tietoa rakennetaan yhteisöllisesti. Nuorten yksilölliset tarpeet ja osaaminen
otetaan huomioon rippikoulussa.
Nuori on rippikoulun subjekti ja rippikoulua pidetään häntä varten. Rippikoulun suunnittelu, toteutus, rakenteet ja käytännöt palvelevat nuoren kasvua kristittynä ja hänen oppimistaan. Rippikoulussa tuetaan nuoren omistajuutta omaan kasvun ja oppimisen prosessiin. Tämä tarkoittaa sitä, että
rippikoulua käyvän nuoren omassa todellisuudessa vaikuttavat asiat, kuten elämänkysymykset ja
mielenkiinnon kohteet, toimivat oppimisen ja opetuksen lähtökohtina.
Rippikoulun toiminta-ajatuksena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa
heitä elämään kristittyinä. Painopiste on tiedollisten tavoitteiden sijaan pyhyyden kokemisessa ja
uskon elämisessä. Seurakunnan strategian mukaisesti tuemme rippikoululaisten jäsenyyttä kotiseurakuntaan. Kokonaiskirkollisen rippikoulun toiminta-ajatuksen ja tavoitteet voi lukea kaaviosta
(Kaavio 1), joka ohjaa paikallista suunnittelua.

Kaavio 1
5

Kulunutta rippikouluvuotta tarkastellaan ja arvioidaan työyhteisössä syksyisin ja intensiivijaksoa
suunnitellaan yhdessä keväisin. Tälle kolmivuotiskaudelle tavoitteena on, että nuori kokee seurakunnan yhteisöksi, johon hän haluaa kuulua ja oppii elämään kristittynä tekemällä ja kokemalla yhdessä. Rippikoulun tavoitteena on, että nuori löytää merkityksiä ja yhteyksiä oman elämänsä ja kristinuskon välillä.

2.2. Rippikoulun käytännöt
Rippikouluissa suositaan toiminnallisuutta ja kokemuksellisuutta sekä ilmiölähtöistä oppimista. Ilmiöoppiminen painottaa oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja ilmiön tarkastelua monista eri näkökulmista. Rippikoululainen nähdään aktiivisena toimijana omassa oppimisen ja kasvun prosessissaan.
Hän rakentaa tietoa ja merkityksiä aiempien tietojensa ja kokemustensa varaan.
Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman tavoitteet haastavat seurakuntaa jatkuvasti uudistamaan rippikoulua kokonaisvaltaisesti nuorilähtöisemmäksi. Karkkilan seurakunnassa paikallissuunnitelmaa
päivitetään kolmen vuoden välein. Rippikoulukausien vaihteessa työntekijät kertaavat paikallissuunnitelman sisällöt. Rippikoulun prosessiin sisältyy neljä osiota: Teemapäivät, Jumalanpalvelus
ja nuorisotoiminta, Intensiivijakso sekä Konfirmaatio.
Teemapäivät voivat käsitellä esimerkiksi musiikkia tai diakoniaa. Rippikouluryhmällä on ensisijaisesti yhteisiä jumalanpalvelus ja nuortenilta käyntejä. Tällä tavoin aloitamme nuorten ryhmäyttämisen jo ennen intensiivijaksoa. Nuorille kuuluu rippikouluun yksi käytännöllinen tehtävä, jossa autetaan omassa arjessa lähimmäistä.
Intensiivijakson viikko-ohjelman suunnittelevat yhdessä kaikki rippikoulutyötä tekevät viranhaltijat
keväisin. Rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle viimeistään intensiivijakson aikana. Intensiivijakson päiväohjelmassa on päivittäin aikaa purkaa yhdessä koettua ja opittua sekä pohtia yhdessä,
mitä on käsitelty ja mitä kysymyksiä on noussut mieleen. Loppukoetta ei pidetä.
Konfirmaatio valmistellaan intensiivijakson aikana yhdessä nuorten kanssa. Ennen jumalanpalvelusta pidetään konfirmaatioharjoitus.
2.3.

Isoset

Jokaisella leirillä on isoskoulutuksen käyneitä isosia. Isonen toimii ryhmänohjaajana ja on apuna
leirin toteutuksessa. Isoseksi voivat hakea kaikki konfirmoidut ja isoskoulutuksen käyneet nuoret.
Leirinohjaajat ovat isosten tukena.
2.4.

Yhteys perheisiin

Suuri ihme 2017 korostaa koko perheen osallistamista rippikouluun. Karkkilassa pidetään vanhemmille info syksyllä rippikouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ennen intensiivijaksoa käydään vanhempainvartti joko puhelimitse tai kasvotusten. Rippikouluun ilmoittautuneille lähetetään leirikirjeet
syksyllä ja keväällä. Kevään leirikirjeen yhteydessä nuorten kummeille lähetetään kutsukortti konfirmaatioon. Rippikoulun päätteeksi kerätään palautetta vanhemmilta.
Rippileirin viimeisenä päivänä rippikoululaisten läheiset kutsutaan yhteiseen kahvipöytään. Heillä on
mahdollisuus nähdä Leiriranta, kysellä leirin kuulumisia ja saada vielä tietoa konfirmaatiosta.
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2.5.

Silta varhaisnuorisotyöstä rippikouluun ja rippikoulusta nuorisotyöhön

Karkkilassa varhaisnuorten toimintaan voi osallistua 14-vuotiaaksi asti, mikä mahdollistaa sen jälkeen heti siirtymisen rippikouluun. Rippileirillä seurakunnan nuorisotoimintaa ja isoskoulutusta pidetään esillä. Kaikkia rippikoulun käyneitä kutsutaan mukaan elokuussa seurakunnan nuorten toimintaan.
2.6.

Arviointi ja palaute

Rippikoululaisilta kerätään palautetta rippikoulun aikana: alkukartoitus heti rippikoulun alkaessa ja
palaute rippikoulun aikana. Syksyisin rippikoulutyöntekijät kokoontuvat palautepalaveriin arviomaan mennyttä rippikouluvuotta. Nuorten ja työntekijöiden antaman palautteen pohjalta suunnitellaan jälleen tulevaa rippikouluvuotta. Vanhemmilta kerätään palaute erikseen rippikoulun jälkeen.
2.7.

Konfirmaatio

Konfirmaatiot pidetään pääasiassa sunnuntain pääjumalanpalveluksen yhteydessä. Nuoret valmistelevat konfirmaation yhdessä työntekijöiden kanssa.
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3. Rippikouluun liittyvä viestintä, tiedottaminen ja markkinointi
Rippikoulusta tiedotetaan kotiin lähtevällä mainoksella, Wilman kautta, paikallislehdissä Karkkilalaisessa ja Karkkilan Tienoossa, seurakunnan internetsivuilla sekä seurakunnan Facebook-sivulla.
Yhteiskoulussa pidetään rippikouluinfo nuorille. Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu Katrinan
sähköisellä lomakkeella seurakunnan internetsivuilla.
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LIITE 1 Rippikoulun ohjesääntö

Karkkilan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
Hyväksytty kirkkoneuvostossa syyskuun 11. päivänä 2019
Vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa .......kuun ... päivänä 20..
1 § Rippikoulua koskevat säännökset
Sen lisäksi mitä kirkkojärjestyksessä säädetään rippikoulusta, noudatetaan tämän ohjesäännön
määräyksiä.
KJ 3:3
Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen
uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit,
nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti.
Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KJ 3:4,1
Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti. Käytettävät oppikirjat hyväksyy piispainkokous.
2 § Rippikoulua koskevat suunnitelmat
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa.
Rippikoulun paikallista toteutusta varten laaditaan kolmivuotinen paikallissuunnitelma, jonka
kirkkoneuvosto hyväksyy.
Vuoden aikana pidettäviä rippikouluja varten laaditaan vuosisuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto
vahvistaa.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten nimetään seurakunnassa viranhaltija.
3 § Rippikoulun ohjaajat
Rippikoulun ohjaajina toimivat rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat työntekijät: papit, kanttori, kasvatuksen työntekijät sekä diakoniatyöntekijät. Ohjaajana voi toimia myös
tehtävään koulutettu vapaaehtoistyöntekijä.
Kirkkoherra määrää rippikoulun leirijakson ohjelmasta ja turvallisuudesta vastaavan seurakunnan
viranhaltijan.
Vuosisuunnitelmassa nimetty ohjaajatiimi laatii rippikoulua koskevan toteutussuunnitelman yhdessä rippikoulun toteuttamiseen osallistuvien isosten ja vapaaehtoisten kanssa.
Rippikoulun ohjaajat vastaavat yhteydenpidosta rippikoululaisten perheisiin ja kummeihin, kouluihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin
9

KJ 3:3,2
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit,
nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti.
4 § Rippikouluun otettavat nuoret
Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka rippikoulun päättymisvuonna täyttävät vähintään 15
vuotta. Kirkkoherra voi perustellusta syystä antaa luvan rippikoulun käymiseen tätä nuoremmalle henkilölle hänelle itselleen tutun ikäluokan kanssa.
5 § Rippikouluryhmien koko
Samassa ryhmässä rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25.
Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt.
Kirkkoherra voi kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti päättää ryhmäkoon ylittämisestä yksittäisessä tapauksessa erityisen painavista syistä.
6 § Tietojen ilmoittaminen
Rippikoulua johtava pappi tai lehtori huolehtii viipymättä konfirmaation jälkeen tarvittavien rippikoulun käymistä ja konfirmaatiota koskevien tietojen ilmoittamisesta seurakunnan kirkkoherranvirastoon.
7 § Rippikoulun arviointi
Rippikoulua on arvioitava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Arvioinnissa hyödynnetään paikallissuunnitelmaa ja rippikoululaisten antamaa palautetta.
8 § Erityis- ja yksityisrippikoulu
Seurakunta vastaa myös niiden henkilöiden rippikoulusta, jotka eivät voi osallistua ryhmämuotoiseen rippikouluun. Erityis- ja yksityisrippikouluissa noudatetaan piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa.
9 § Aikuisrippikoulu
Seurakunta vastaa aikuisrippikoulun järjestämisestä. Aikuisrippikoulu järjestetään yksityisrippikouluna tai ryhmämuotoisena rippikouluna.
Aikuisrippikoulun kesto on 20 tuntia.
10 § Konfirmaatioon osallistumaan oikeutetut
Konfirmaatioon saavat osallistua rippikoulun käyneet kirkon jäsenet.
KJ 3:5
Konfirmaatioon voivat osallistua ne, jotka rippikoulun perusteella siihen oikeutetaan.
Konfirmaatiossa tunnustaudutaan kirkon uskoon ja saadaan oikeus käydä itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaation toimittaa pappi tai lehtori.
Konfirmaatio on kirkollisen vaalikelpoisuuden (KL 7:3), kummina toimimisen (KJ
2:17) ja pappisvihkimyksen (KJ 5:2) edellytys. Rippikoulun käyminen on kirkon jäsenen kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys (KJ 2:18).
KJ 1:3,1
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Kirkon jäseneksi otetaan
1) lapsi pyhässä kasteessa;
2) rippikoulun käynyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon aikaisemmin kuulunut henkilö, joka ilmoittaa tahtovansa tunnustaa kirkon uskoa; sekä
3) muu säädetyn iän täyttänyt henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, siten, että hän tarpeellisen opetuksen jälkeen saa kasteen tai, jos hänet on oikein kastettu, tunnustaa kirkon uskon.
KJ 1:3,4
Henkilö, joka on otettu kirkon jäseneksi edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti, katsotaan rippikoulun käyneeksi ja konfirmoiduksi.
11 § Rippikouluun osallistuminen muualla kuin omassa seurakunnassa
Jos seurakunnan jäsen osallistuu rippikouluun muualla kuin omassa seurakunnassa, hänen tulee
osallistua seurakuntansa rippikoulun teemapäiviin, jumalanpalveluksiin ja nuorisotoimintaan,
ellei toisin ole sovittu rippikoululaisen ja hänen kotiseurakuntansa sekä rippikoulun järjestäjän
kesken.
12 § Rippikoulutilat ja välineet
Rippikoulua varten järjestetään asianmukaiset tilat ja välineet. Rippikoulun järjestelyssä on otettava huomioon yleiset turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät ohjeet.
13 § Rippikoulun keskeyttäminen ja siirtäminen
Jos rippikoululainen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja ohjeita, rippikoulun ohjaajan tulee
ottaa yhteyttä hänen vanhempaansa tai huoltajaansa. Mikäli myönteiseen ratkaisuun ei päästä,
rippikoulun käynnin keskeyttämisestä ja sen siirtämisestä toiseen ajankohtaan päättää rippikoulun turvallisuusvastaava keskusteltuaan kirkkoherran kanssa.

Tämä ohjesääntö tulee voimaan Espoon tuomiokapitulin vahvistamista seuraavan kuukauden 1
päivänä.
Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 4. päivänä kesäkuuta 2003 vahvistettu Karkkilan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö.
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LIITE 2 Toimintaohjeet leirille
KARKKILAN SEURAKUNTA
Huhdintie 9
03600 KARKKILA
Puh: 09-5655 220

TOIMINTAOHJEET LEIRILLE
Tiedottaminen kriisitilanteissa:
Kriisitilanteissa tiedottamisen hoitaa kirkkoherra tai hänen sijaisensa.
Yleinen ohje sääntöjen rikkomistilanteissa:
Yksi varoitus. Tilanteen toistuessa neuvottelu, johon osallistuvat asianomainen, huoltajat,
leirin vetäjät ja tarvittaessa kirkkoherra ja sosiaaliviranomainen/poliisi.
Tupakointi:
1. varoitus ja soitto kotiin + ilmoitus vanhemmille, että leiri ei jatku ellei tupakointi lopu
2. neuvottelu vanhempien/huoltajan kanssa (päivärippikoulu tai leirin käyminen kotoa
käsin)
Alkoholi:
Alaikäisen ollessa kyseessä järjestetään neuvottelu, jossa mukana asianomainen, huoltajat, leirin vetäjät ja sosiaaliviranomainen. Kirkkoherralle tai hänen sijaiselleen toimitetaan
tieto asiasta. Asianosaisen leirin keskeytyy välittömästi.
Huumausaineet:
Kiistattoman näytön ollessa kyseessä otetaan yhteys poliisiin. Tieto tapahtuneesta toimitetaan vanhemmille ja kirkkoherralle tai hänen sijaiselleen. Asianosaisen leiri keskeytyy välittömästi.
Sairastapaus:
Tarvittava ensiapu, jonka jälkeen henkilö toimitetaan tarvittaessa terveyskeskukseen joko
itse tai ambulanssilla. Yhteys huoltajaan. (Ensiapukaappi sijaitsee keittiössä)
Itsensä tahallinen vahingoittaminen (esim. viiltely):
Tarvittava ensiapu, jonka jälkeen henkilö toimitetaan aina terveyskeskukseen joko itse tai
ambulanssilla. Yhteys huoltajaan tai lastensuojeluun. Rippikoulu ei jatku leirimuotoisena.
Itsemurha:
Uhkaaminen itsemurhalla otetaan aina vakavasti. Keskustellaan henkilön kanssa ja otetaan harkinnan mukaan yhteys huoltajaan. Tarvittaessa toimitetaan henkilö terveyskeskukseen tai muun avun piiriin. Itsemurhan yrityksen tapahtuessa kutsutaan heti ambulanssi.
Kuolemantapaus:
suoritetaan hätäensiapu ja soitto hätänumeroon 112. Otetaan yhteys kirkkoherraan.
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Väkivalta tai sen uhka:
Jos henkilö uhkailee väkivallalla, otetaan yhteys huoltajaan ja järjestetään keskustelu.
Pahoinpitelytapauksessa soitto hätänumeroon 112 ja toimitaan saatujen ohjeiden mukaan.
Kiusaaminen:
Keskustellaan asianomaisten kanssa ja pyritään leirin sisäisillä toimilla ratkaisemaan tilanne. Tilanteen jatkuessa kutsutaan molempien osapuolten vanhemmat paikalle. Äärimmäisenä keinona kiusaaja tai kiusaajat poistetaan leiriltä.
Ulkopuolisten saapuminen leirille:
Ulkopuolisia ihmisiä pyydetään poistumaan. Soitetaan tilanteen vaatiessa vartiointiliikkeeseen tai poliisille.
Poistuminen leiriltä luvatta:
Mikäli rippikoululainen poistuu luvatta leirialueelta, hänen leirimuotoinen rippikoulunsa keskeytyy. Rippikoulualisen huoltajien kanssa sovitaan, miten nuori suorittaa rippikoulun.
Henkilö katoaa:
Soitetaan huoltajalle, tarvittaessa poliisille ja kirkkoherralle.
Varkaudet:
Varkaustapaukset selvitetään ensin paikan päällä. Otetaan yhteys huoltajaan, jonka
kanssa neuvotellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Leirin keskeyttäminen:
Koko leirin keskeyttäminen on mahdollista, mikäli koko leirin turvallisuus on uhattuna. Päätöksen tekee kirkkoherra neuvoteltuaan leirin työntekijöiden kanssa. Leirin ohjelma- ja turvallisuuspäällikkö tiedottaa rippikoululaisten perheisiin. (KN 8/2018, 63§)
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LIITE 3 Leirin säännöt

Leirin säännöt
1. Yleiset periaatteet
-

Leirillä noudatetaan Suomen lakia.
Leirillä noudatetaan hyviä tapoja. (esim. Jatkuva epäasiallinen kielenkäyttö ja uhkaava
käytös henkilökuntaa tai muita leiriläisiä kohtaan johtaa yhteydenottoon kotiin.)

2. Leirialueen rajat
-

Leirialue muodostuu Pienojanlammen ja piha-aluetta ympäröivän metsän rajaamasta alueesta.
Leirialueelta poistuminen leirin aikana on kesänä 2020 kokonaan kielletty.

3. Uiminen
-

Uiminen tapahtuu aina ohjaajan valvonnassa, uiminen ilman valvontaa on kielletty.
Uima-alue on rajattu poijuilla laiturin läheisyyteen.
Vene ja pelastusrengas on tarkoitettu pelastuskäyttöön. Muu käyttö on sallittu ohjaajien
luvalla.

4. Tupakka ja päihteet
-

-

-

Tupakkatuotteiden käyttö ja tupakoiminen leirillä on kielletty. (Tupakoinnista leirillä seuraa yhteydenotto kotiin. Jos nuori ei sitoudu tupakoimattomuuteen, vanhempien kanssa
sovitaan, miten leiri jatkuu nuoren osalta. Esim. Nuori voi käydä rippikoulun yksityisesti
syksyllä. Leiriranta on savuton alue!)
Päihdyttävien aineiden tuominen ja niiden käyttö leirillä on kielletty. (Päihdyttävien aineiden tuomisesta leirille / käytöstä leirillä seuraa leirin keskeytyminen ja yhteydenotto
sosiaaliviranomaisiin.)
Energiajuomien tuominen leirille on kielletty.

5. Rikkoontumiset
-

Leirirannan kiinteistöjen ja irtaimiston tahallisesta rikkomisesta ja vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus.
Vahingot korvataan yhteisvastuullisesti, mikäli syyllistä ei voida osoittaa.
Toisten omaisuuteen ei saa koskea ilman asianomaisen henkilön lupaa.
Seurakunta ei vastaa leiriläisten henkilökohtaisesta omaisuudesta.
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6. Puhelimet ja muut laitteet
-

Puhelimia ei saa käyttää yhteisen ohjelman eikä hiljaisuuden aikana.
Häiritsevästä puhelimen käytöstä seuraa puhelimen käyttökielto. Puhelimet voidaan tarvittaessa kerätä yöksi pois.
Tablettimien, kaiuttimien, pelilaitteiden yms. tuominen Leirirantaan on kielletty. Seurakunta ei vastaa rikkoutuneesta tai kadonneesta omaisuudesta. Sinut on vakuutettu seurakunnan toimesta, mutta ei arvokasta omaisuuttasi.

7. Uhkapelit
-

Uhkapelien pelaaminen leirillä on kielletty.

8. Vierailijat
-

Ulkopuolisten vierailu leirillä ei ole sallittua kesällä 2020.
Aivan poikkeuksellisissa tapauksissa (esim. lääkitys tms.) vierailu tapahtuu ulkona rajatussa tilassa, jossa ei olla kosketuksissa muihin leiriläisiin. Vierailuista tulee aina olla yhteydessä leirin turvallisuusvastaavaan.

9. Hiljaisuus
-

Leirirannan ulkoalueilla on hiljaisuus klo 23.00 – 7.00.
Hiljaisuuden aikana leiriläisten on pysyttävä huoneissaan, poikkeuksena WC- käynnit ja
mahdollinen hiljaisuuden ajalle osuva ohjelma.

10. Sääntöjen noudattaminen
-

-

Toistuvasta sääntöjen rikkomisesta seuraa yhteydenotto vanhempiin / huoltajiin / varahenkilöön. Mikäli ketään edellä mainituista ei yrityksistä huolimatta tavoiteta, otetaan yhteys sosiaaliviranomaisiin.
Sääntöjä rikkova leiriläinen voidaan poistaa leiriltä.

11. Sääntöjen soveltaminen käytäntöön
-

Leirin turvallisuusvastaavalla on oikeus soveltaa sääntöjä tarpeelliseksi harkitsemallaan
tavalla.

12. Covid 19 – Koronaviruksen vaikutukset leirisääntöihin
-

Leiriolosuhteissa mahdollisten tartuntojen leviäminen on todennäköistä, mikäli leirin
osallistuja kantaa COVID-19 Koronavirusta. Tartuntariski on olemassa.
Leirille ei saa missään nimessä osallistua, jos on koronavirukseen liittyviä oireita (kuume,
yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli)
Ulkopuolisten vierailu on kielletty. Leiriläisen poistuminen alueelta merkitsee leirin keskeytymistä.
Toisten huoneisiin meneminen on kielletty. Yhteistä aikaa suositellaan viettämään ulkotiloissa.
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LIITE 4 Rippikoulun turvallisuusasiakirja

Rippikoulun turvallisuusasiakirja
LEIRIN NIMI:
Lähtöaika ja -paikka:
Paluuaika ja -paikka:
Leirikeskuksen osoite:
Kuljetus: Kuljetus leirikeskukseen tapahtuu yhteiskuljetuksella. Yhteiskuljetuksesta vastaa X.X

HENKILÖKUNTA
Ohjelma- ja turvallisuusvastaava: Nuorisotyönohjaaja X.X
Muut seurakunnan työntekijät: pastori X.X ja kanttori X.X
Muut yli 18 v. täyttäneet ohjaajat ja puhelinnumerot: X.X ja X.X
Leiriläisiä:
Isosia:
Apuohjaajia:
Työntekijöitä:
Osanottajamäärä yhteensä:

Leirin ohjelmaan ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien/vaarojen ehkäisemiseksi:
Koronavirus COVID-19 aiheuttama riski:
Koronavirus COVID-19 tilanteen vuoksi leiriolosuhteissa mahdollisten tartuntojen leviäminen on todennäköistä, mikäli leirin osallistuja tai henkilökuntaan kuuluva kantaa virusta. Koronaviruksen leviämiseen liittyvästä riskistä on tiedotettu koteihin. Vanhemmille ja huoltajille on painotettu, ettei sairaana voi osallistua
leirille.
Leiriolosuhteissa turvavälien pitäminen on käytännössä hyvin vaikeaa. Tästä syystä erillisiä ohjeita mm. turvaväleihin, laulamiseen, leikkeihin, yhdessä oloon ja majoittumiseen ei ole tehty. Sen sijaan käsihygieniaan
kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Leirin osallistujia ja henkilökuntaa ohjataan pesemään kädet
saippualla yhteisiin tiloihin tultaessa ja niistä lähdettäessä. Majoitusrakennuksista ja muissa yhteisistä tiloista löytyy myös käsidesiä. Koronavirus ja huoli siihen sairastumisesta herättää monenlaisia, ristiriitaisia
tunteita. Erilaisista tunteista ja huolista keskustellaan tilanteen mukaan yhdessä koko leirin kanssa tai henkilökohtaisista.
Jos leirillä osallistuja tai henkilökunta sairastuu, tulee ottaa yhteyttä kunnan terveysviranomaisiin, jotka arvioivat tilanteen ja antavat tarkempia ohjeita toimenpiteistä. Seurakunnan rippikouluvastaava, kirkkoherra
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tai kirkkoherran valtuuttama henkilö on ollut yhteydessä ennen leirien aloittamista leiripaikkakuntien terveysviranomaisiin. Paikallisilta terveysviranomaisilta pyydetään ohjeistusta, missä kaikissa leirillä ilmaantuvissa terveydenhoitoa vaativissa tilanteissa, erityisesti COVID-19 virukseen liittyviin oireisiin, tulee olla välittömästi yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon.
[tähän toimintaperiaatteet, joita saadaan terveysviranomaisilta]
Koronavirustilanteesta johtuen leirillä ei järjestetä vierailupäivää eikä leirille kutsuta ulkopuolisia vierailijoita. Keittiö- ja muu henkilökunta on pääsääntöisesti sama leirin aikana.
Muita riskejä ja niiden ennakointi:
Rippikoulun ohjelma tapahtuu ulko- ja sisätiloissa ja erityisen riskialttiita ohjelmanumeroita pyritään välttämään. Myös mahdollisiin tapaturmiin liittyvät riskit pyritään minimoimaan tarkasti, jotta leirillä mahdollisesti sattuvat tapaturmat eivät kuormittaisi korona-aikana kunnan terveydenhuoltoa tarpeettomasti.
Intensiivinen yhdessäolo saattaa aiheuttaa myös fyysistä ja psyykkistä väsymystä, joka voi ilmetä monin eri
tavoin nuorten käytöksessä. Psyykkisestä turvallisuudesta huolehditaan monin eri tavoin. Rippikoulun ohjaajat ovat läsnä ja leiriläisten saatavilla koko leirin ajan. Nuorille kerrotaan, että he voivat tulla keskustelemaan leirin ohjaajien kanssa, mistä tahansa asiasta. Leirillä työskennellään paljon pienryhmissä ja myös
isosten kanssa sovitaan, että he kertovat leirin ohjaajille, mikäli herää huoli omasta tai rippikoululaisten hyvinvoinnista. Leirin aikana pidetään säännöllisesti isospalavereita.
Leirin alussa pidetään turvallisuusinfo, jossa käydään läpi yhteisiä sääntöjä, tutustutaan leirialueeseen, osoitetaan evakuointialue tulipalon sattuessa ja kerrotaan toimenpiteet toimintaperiaatteet mahdollisten tapaturmien/onnettomuuksien sattuessa.
Muut merkittävät riskit ja toimenpiteet niiden ennakoimiseksi luetteloideaan turvallisuusasiakirjan liitteeksi
tulevassa riskianalyysi lomakkeessa. Riskianalyysilomakkeeseen tulee kirjata seuraavat merkittävimmät riskitekijät seuraavien ohjeiden mukaan
1) Vaaratilateet ja niiden mahdolliset seuraukset
2) Toimenpiteet vaaratilanteiden ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi
3) Ohjeita ja toimenpiteitä onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteita varten

Esimerkki
1)

Vaaratilanne: Uiminen. Seurauksia voivat olla: vahingoittuminen veden alla olevaan kiveen tai tajuttomuus, hukkuminen.

2) Toimenpiteet vaaratilanteen ennakoimiseksi ja ehkäisemiseksi
Uintipaikka ja pelastusvälineistö tarkastettu kiinteistötoimen puolesta ennen leirin alkua, uima-ajat
määritelty ohjelmassa, uinti tapahtuu vain valvotusti, uinninvalvojana toimii X.X/X.X/X.X.

3) Ohjeita ja toimenpiteitä onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteita varten
Ohjeet ranta- ja vesiturvallisuudesta: Leiriläisiä ohjeistetaan uintiin liittyvistä turvallisuusohjeista
leirin alussa, toimitaan uimapari-menetelmällä, uintia ei mahdollisteta esim. ukonilmalla.
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TOIMINTA FYYSISEN VAMMAN SATTUESSA OSALLISTUJALLE TAI TYÖNTEKIJÄLLE:
1. Tutkitaan vamman laatu. Jos vamma on vähäinen, se hoidetaan tapahtumapaikalla.
2. Jos vamman laatu vaatii yhteydenottoa terveyskeskukseen tai lääkäriin, otetaan yhteyttä osallistujan
huoltajaan. Jos vamma vaatii lääkärissä käyntiä, koronavirustilanteen vuoksi ensisijaisesti työntekijät tai
muu täysi-ikäinen ohjaaja huolehtii osallistujan lääkäriin viemisestä.
3. Jos vamman laatu vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, soitetaan ambulanssi. Mukaan lähtee toinen työntekijä.
Toinen työntekijä ottaa yhteyttä osallistujan kotiin ja tiedottaa asiasta.
4. Jos onnettomuus koskee työntekijää ja vamma on niin vakava, että työntekijä joutuu poistumaan tapahtumapaikalta, otetaan yhteyttä kirkkoherraan.

MÄÄRITELLÄÄN TOIMINTA MUISSA ONNETTOMUUSJA VAHINKOTILANTEISSA
1. Tapahtumanvetäjät yhdessä toteavat onnettomuuden tason ja ovat tarvittaessa yhteydessä terveyskeskukseen tai hätäkeskukseen.
2. Ensiapu aloitetaan välittömästi. Rajoitetaan mahdollisia lisävaaratilanteita (esim. alkusammutus).
3. Tulipalon tai palohälytyksen sattuessa osallistujat evakuoidaan ulos. Tarkistetaan tapahtumapaikka. Suljetaan palo-ovet ja odotetaan pelastuslaitoksen saapumista.
4. Työntekijät tarkastavat tapahtumapaikan tilat. Osallistujat ohjataan ennalta sovitulle kokoontumispaikalle ja lasketaan.
5. Jos tapahtuu turvallisuuteen vaikuttava konfliktitilanne, tilanteeseen puututaan heti. Tarvittaessa otetaan yhteyttä osallistujien koteihin.

TOIMINTA TAPATURMAN TAI ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN
a) Raportointi - Ohjelma- ja turvallisuusvastaava
b) Tapahtumasta tiedottaminen, tähän kirjataan keille tiedotetaan
c) Mahdollisesti viranomaisille ilmoittaminen
MUUT HUOMIOITAVAT ASIAT:
Erityisruokavaliot ilmoitettu leirikeskuksen keittiöhenkilökunnalle
Tarkistetaan ja otetaan mukaan EA-tarvikkeet.
Leirin ohjelma liitteenä
Leirikeskuksen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma liitteenä.
TÄRKEÄT NUMEROT: Yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus 09-471977, X kunnan terveyskeskuksen
nro XXX XXXXXX
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Turvallisuusasiakirjan hyväksyminen

OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTUUSSA OLEVAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika XX

___________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

MUUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÄT:

Paikka ja aika XX

___________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Esimies on tutustunut suunnitelmaan ja katsonut, että turvallisuussuunnitelma on tehty ohjeiden mukaan.
Mukana on riittävästi seurakunnan työntekijöitä osallistujien määrään nähden ja tarvittava määrä muuta
henkilöstöä

Paikka ja aika XX

___________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hyvä käytäntö olisi, että seurakunnissa merkitään turvallisuusasiakirjaan työntekijän kohdalle myös turvallisuusosaaminen
Esimerkiksi näin:
nimi:
tehtävä leirillä:
EA 1 tason koulutus suoritettu __/__ 20__
EA 2 tason koulutus suoritettu __/__ 20__
alkusammutuskoulutus suoritettu __/__ 20__
muu turvallisuuskoulutus:
_____________________________________

__/__ 20___

näitä muita koulutuksia voi olla esim. uimaopettajan koulutus, osallistuminen VPK:n toimintaa, SPR:n etsintätoiminnassa mukana olo, jne.
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LIITE 5 Ulkoläksyt

Ulkoläksyt
Ulkoläksyt opetellaan ja suoritetaan rippikoulun aikana.
Kymmenen käskyä
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.
Isä meidän -rukous
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Apostolinen uskontunnustus
Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
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ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.
Herran siunaus
Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa meille
ja olkoon meille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme
ja antakoon meille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
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