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Rippikoulut ja korona 
-webinaari 24.3.2021



Ohjelma

Klo 14 Webinaarin aloitus

Kriisiviestinnän ABC rippikouluissa (Eevu Heikura)

Klo 14.30 Nettikiusaaminen ja siihen puuttuminen

(nettipoliisi Daniel Kalejaiye)

Klo 15.00 Varautuminen eri koronaskenaarioihin kesän 
leireillä (Vilppu Huomo) 

Klo 15.30 Päätös

25.3.2021 Vilppu Huomo2



Varautuminen eri 
koronaskenaarioihin 

kesän leireillä
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Tilannekuva nyt

• Seurakunnan kannattaa tehdä varasuunnitelma kesän leiritoiminnalle. 
Tartuntalukujen valossa on mahdollista, että kesän alussa kaikkialla Suomessa 
leireille ei päästä.

• Koronatilanne on hyvin vaihteleva eri puolilla Suomea. Tämän takia valtakunnallista 
ohjeistusta kesän leirien pitämisestä on vaikea antaa.

• Tuomiokapitulit antavat alueelliset ohjeistukset.

• Hiippakuntien sisälläkin alueelliset erot voivat olla hyvin suuria koronatilanteen 
suhteen.

• Voidaanko viime kesää pitää esimerkkinä koronatilanteen kehityksestä? 

• Viime kevään ja kesän kokemuksia kannattaa hyödyntää siinä, miten 
varasuunnitelmaa tehdään. 

• Koronasta tiedetään enemmän, mutta tautitilanne on nyt paljon huonompi.
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Mitä kannattaa tehdä?

• Kokoa itsellesi tiimi, jonka kanssa voit miettiä oman seurakuntasi tilannetta ja 
ratkaisuja.

• Mahdollinen yhteistyö naapuriseurakunnan tai rovastikunnan kanssa 

• Pohdinta paranee porukassa ja kollegoiden tuki tukee jaksamista

• Arviointi

• Mitkä ratkaisut toimivat viime keväänä ja kesänä? 

• Mitä olisi kannattanut tehdä toisin?

• Tilannekuva oman alueesi koronatilanteesta

• Millainen koronatilanne on omassa maakunnassasi?

• Mitä koronatilanteessa pitäisi tapahtua, että leireille päästään suunnitellusti?
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Suunnittelu ja ennakointi

Suunnittelussa on tärkeää huomioida

• Perheiden kuuleminen

• Joustavuus perheiden suuntaan, jos muutoksia täytyy tehdä

• Leirijakson ja sen pituuden merkitys rippikoulussa

• Viestintä perheille selkeästi ja hyvissä ajoin

Huomioi myös

• Piispainkokous (huhtikuu 2020): rippikouluun tulee sisältyä kaikissa vaihtoehdoissa 
leirimuotoinen tai päivärippikouluna toteutettava intensiivijakso poikkeusolojen 
jälkeen. Etäopetusta käytetään tarvittaessa tukitoimena.

• Suuri ihme – rippikoulua etänä –ohjeistus
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Koska päätöksiä kannattaa tehdä

• Varasuunnitelman teko kannattaa aloittaa heti, jos sitä ei olla vielä aloitettu.

• Aikataulutuksen rakentaminen seurakunnan tarpeiden mukaan: koska meidän 
seurakunnassamme täytyy tehdä päätökset, että mahdolliset koronajärjestelyt 
ehditään toteuttaa.

• Jos mahdollista, kannattaa katsoa toukokuun alun tilanne.

• AVI:t tekevät päätökset rajoituksista kuukauden välein.

• Viime vuonna jotkut seurakunnat tekivät päätöksiä varhain ja siirtäminen olisi 
jälkikäteen katsoen voitu jättää tekemättä.

• Vastuu päätöksenteosta on kirkkoherralla.
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Mistä tukea?

• Oman hiippakunnan asiantuntijat.

• Hiippakunnalliset webinaarit ja jakaminen kollegoiden kesken.

• Naapuriseurakunta ja rovastikunta.

• Terveysviranomaiset.

• Kirkon kasvatus- ja perheasioiden yksikkö.

Materiaaleja ja tukea

• UKK-palsta seurakuntien toiminnasta poikkeusaikana (Evl Plus).

• Eri työalojen vinkit digitaaliseen työhön (Evl Plus).

• Lasten ja nuorten kirkon materiaalit ja koulutukset etätoteutuksiin.
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