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Hyvät kirkkoherrat 

 

Koronavirusepidemian tilanteessa, siihen liittyvässä varautumisessa ja viranomaisten valmiste-
luissa on viime viikkoina ollut ”turbulenssia”. Maassamme varauduttiin lailla rajoittamaan mo-
nia perusoikeuksia, muun muassa liikkumista ja elinkeinovapautta. Myös uskonnonvapauteen 
olisi tullut rajoituksia. Kirkon johdossa oltiin lainvalmistelun aikana tiiviissä yhteydessä valtio-
neuvostoon ja ministeriöihin. Lisäksi varauduttiin lain voimantulon jälkeen pikaisesti ohjeista-
maan niiden alueiden seurakuntia, joita rajoitukset olisivat koskeneet. Hallituksen esitys kui-
tenkin raukesi perustuslaillisiin ongelmiin. 

Samalla aika on kulunut. Se on merkinnyt pohtimista ja valmistautumista jo seurakuntien ke-
sätoimintaan, vaikka vielä elämme epidemian keskellä. Tässä kirjeessä on ohjeita ja informaa-
tiota kesän rippikouluihin, koronarokotuksiin ja varautumiseen koronaepidemian jälkeiseen 
aikaan. 

 

Valmistautuminen rippikoulukesään 

Rippikouluilla on erityisen suuri merkitys tänä vuonna, kun nuoriin on kohdistunut paljon ko-
ronarajoituksia. Nuorten fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä niitä turvaavat viranomaismää-
räykset ovat lähtökohta valmistauduttaessa tulevaan rippikoulukesään. Koska kesän epide-
miatilanteesta ei ole kenelläkään varmaa tietoa, varautuminen vaihtoehtoisiin rippikouluto-
teutuksiin on tarpeen käynnistää viimeistään nyt. Monissa seurakunnissa on näin jo tehtykin. 

Rippikoulun järjestäminen on seurakunnalle säädetty tehtävä (KL 4:1; KJ 3:3). Se on kaste-
opetuksena uskonnonharjoitusta ja nauttii siten perustuslain 11 §:ssä turvattua uskonnonva-
pautta. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat tiettyjä oikeuksia, ja seurakunnan on huolehdittava 
näiden oikeuksien toteutumisesta myös poikkeavina aikoina.  

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksista eivät koske rip-
pikouluja. Viranomainen voi antaa tartuntatautilain 58 c ja d §:ien (voimassa 30.6. saakka) no-
jalla määräyksiä esimerkiksi leirikeskuksen terveysturvallisuudesta. Ne koskevat myös seura-
kuntia. Tartuntatautilaki ei estä rippileirin järjestämistä. Epidemiatilanne ei ole kuitenkaan 
vielä ohi ja siksi terveysturvallisuudesta on pidettävä kiinni.  

Tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä perumaan rippileirejä tai muuttamaan leiri-
muotoisia toteutuksia päiväkouluiksi. Rippileirin muodostama ”leirikupla” on turvallisempi 
ratkaisu kuin päiväkoulu. Piispojen viime kevään ohje, jonka mukaan jokaisessa rippikoulussa 
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tulee olla lähiopetusjakso, on edelleen voimassa. Etäopetusta voidaan käyttää tarvittaessa rip-
pikouluopetuksen tukitoimena.  

Tuomiokapituli kehottaa seurakuntia tekemään kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa rippikoulu-
jen toteuttamiseksi kesällä 2021: 

Suunnitelma A 

− ”Normaali” rippikoululeiritoiminta 

− Maksimiosallistujamäärä leirillä on rippikoulusuunnitelman mukaisesti 25 henkeä. 
Henkilölukuun eivät sisälly isoset ja työntekijät. 

− Olennaista on noudattaa terveysturvallisuusohjeita (vain terveenä leirille, turvavälit, 
hygienia). Leiristä tulee muodostaa mahdollisimman pysyvä ja kiinteä ryhmä ilman yli-
määräisiä kontakteja ulkopuolisiin. 

Suunnitelma B: 

− Mikäli koronatilanne ei mahdollista normaalikokoisia leirejä, ensisijainen ratkaisu on 
pienemmät ryhmäkoot. Leireillä voidaan myös toimia rajatuissa ryhmissä, jotka majoit-
tuvat, ruokailevat ja toimivat siten, ettei synny kosketusta muiden ryhmien kanssa. 

− Toissijainen vaihtoehto on leirien siirtäminen tuonnemmaksi tai päiväkouluratkaisu. 

Rippikoulujen suunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä terveydenhuollon, erityisesti paikal-
lisen tartuntatautilääkärin, kanssa. Tilanteet vaihtelevat paikkakunnittain. Samalla on hyvä 
pyrkiä mahdollisimman yhteneviin käytäntöihin naapuriseurakuntien kanssa. 

Kevään aikana tulee pitää aktiivisesti yhteyttä rippikoululaisiin, huoltajiin ja isosiin. Heidän 
näkemystensä ja tuntemustensa kuunteleminen on onnistuneen rippikoulun perusta. Viime 
kädessä seurakunnan kirkkoherra tekee rippikoulua koskevat päätökset. Siirtopäätöstä ei pidä 
tehdä liian varhain.  

Tuomiokapitulista saa tarvittaessa tukea ratkaisuihin. Ottakaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, 
jos tarvitsette keskustelukumppania. Soveltamisohjeita tuomiokapitulin ohjeeseen antaa hiip-
pakuntasihteeri Ari Tähkäpää (0500 65 3916). 

 

Koronarokotukset 

Koronarokotukset etenevät kaikkialla maassa. Kunnat vastaavat rokotuksista omilla alueillaan. 
Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä muun muassa työterveyshuoltojen kanssa. Ai-
nakin Päijät-Sote on tehnyt sopimukset alueen suurimpien työterveyshuollon palveluntuotta-
jien kanssa koronarokotuksien antamisesta. 

Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) pitää tässä tilanteessa tärkeänä, että seurakuntatyönantajat 
mahdollistavat henkilöstölleen pääsyn rokotuksiin työterveyshuollossa ilman ylimääräistä vii-
vettä. KiT suosittaa, että työnantajat lisäävät koronarokottamisen jo nyt kuuluvaksi organisaa-
tion työterveyshuoltosopimukseen. Työnantaja voi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 
myös pyrkiä tunnistamaan ja vertaamaan eri työtehtävien ja toimenkuvien koronaterveysris-
kejä ja valmistautua rokotusten porrastamiseen siten, että mahdolliset jälkioireet eivät johda 
samanaikaisiin sairauspoissaoloihin työyhteisöjen sisällä. Suositeltavaa on myös, että ko-
ronarokotukset annetaan käydä ottamassa työajalla. (Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskir-
jeessä A3/2021 (25.3.2021). 
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Kela korvaa koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille 27.3. -
31.12.2021 välisenä aikana. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden. 

  

Valmistautuminen koronanjälkeiseen aikaan 

Yhteiskunnassa keskustellaan laajasti erilaisista korona-exit -suunnitelmista. Olen kutsunut 
maaliskuun lopulla hiippakunnallisen työryhmän laatimaan muistion seurakuntien tueksi asi-
oista, joita tulisi ottaa huomioon siirryttäessä pandemian jälkeiseen aikaan. Muistion täh-
täimenä on herättää seurakuntia pohtimaan asiaa ja samalla tarjota niille tähän pohdintaan ja 
jatkotyöstämiseen tukea.  

Työryhmässä on laaja edustus eri alojen työntekijöitä. Työryhmän puheenjohtajana on läänin-
rovasti, Sammonlahden seurakunnan kirkkoherra Juha Eklund. Työryhmän tuotoksen on tar-
koitus olla valmiina toukokuun aikana. Halutessanne voitte laittaa omista huomioistanne vies-
tiä työryhmän sihteerille Helena Turtiaiselle (helena.turtiainen@evl.fi). 

  

* * * 

Ensimmäisen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain lukukappaleessa on rohkaisevat sanat tähän het-
keen, kun suunnittelemme ensi kesää ja erityisesti rippikouluja.  

Näin sanoo Herra Sebaot: 
- Minä kylvän rauhaa ja menestystä. 
Viiniköynnös antaa hedelmänsä, 
maa tuottaa satonsa, 
ja taivas antaa sateensa. 

Älkää pelätkö! 
Rohkaiskaa mielenne! 

(Sak. 8:12–13) 

Seurakuntatyö on kylvämistä. Erityisesti rippikoulu kasteopetuksena on myös kylvämisen 
paikka. Voimme kertoa rohkeasti hyvästä Jumalasta ja hänen suurista teoistaan tulevana ke-
sänä. Saamme pohtia Jumalan ihmeitä yhdessä nuorten ja heidän perheidensä kanssa. 

Oman ja seurakunnan elämän, toiminnan ja kysymysten keskelle kuulemme lupauksen: Älkää 
pelätkö! Rohkaiskaa mielenne!  

 

 

Seppo Häkkinen 
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