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Rippikoulun leirijakson säännöt:
1. Leiriläiset noudattavat leirin ohjaajien ja muun henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä, koska leiriä
johtavat työntekijät eli ohjaajat ovat vastuussa leiriläisistä. Leirin ohjaajien on tiedettävä, missä leiriläiset kulloinkin ovat. Siksi opiston alueelta poistuminen ilman leirin ohjaajan lupaa on kielletty.
Leirialueella pysyminen takaa myös naapureille rauhallisemman kesänviettomahdollisuuden.
2. Leirillä noudatamme sovittua päiväohjelmaa ja kellonaikoja. Yöllä noudatamme hiljaisuutta jokainen nukkuu omassa huoneessaan ja antaa nukkumisrauhan muille. Riparilla opettelemme
myös hyvää ja ystävällistä kielenkäyttöä – emme kiroile.
3. Leiripaikkamme tavarat ovat yhteistä käyttöämme varten. Siksi pidämme niistä hyvää huolta ja
palautamme lainatut tavarat aina paikoilleen. Urheilusalissa varomme vahingoittamasta toisia pelatessamme. Pidämme tilat sisällä ja ulkona siisteinä. Kiinteistön ja irtaimiston sotkeminen tai muu
vahingoittaminen on luonnollisesti kielletty. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen opiston
sääntöjen mukaan. Sängyissä käytetään lakanoita ja tyynyliinaa. Makuupussin kanssa käytetään
tyynyliinaa ja patjan päällä lakanaa.
4. Hygienian ja yhdessä viihtymisen vuoksi jokainen leirillä olija huolehtii omasta puhtaudestaan
(hampaiden- ja käsienpesu, suihku, vaatteiden vaihto).
5. Turvallisuuden vuoksi emme mene koskaan yksin uimaan. Uintia on aina valvomassa aikuinen
leirin ohjaaja. Tämä perustuu yleisiin turvallisuusmääräyksiin. Siksi leirillä on määritellyt uintiajat,
jotka ilmoitetaan erikseen päiväkohtaisesti. Uintiajat ovat yleensä päivävapaan ja sauna-aikojen
aikana.
6. Paloturvallisuuden vuoksi avotulen teko ”omin toimin” samoin kuin tulen käsittely majoitustiloissa
on ehdottomasti kielletty.
7. Suhtaudumme leirillä alkoholiin ja huumaaviin aineisiin täysin kielteisesti. Alkoholin sekä huumaavien aineiden tuominen leirille, hallussapito ja nauttiminen on leirillä ehdottomasti kielletty. Tupakointi, nuuskan ja sähkötupakan käyttö leirillä on myös kielletty. Jätä myös energiajuomat kotiin –
noudatamme tässä yleistä suositusta.
8. Voit käyttää puhelintasi rippikoulun vapaa-aikoina yhteydenpitoosi. Rippikoulun ohjelmatilanteiden
aikana kännyköiden käyttö on kielletty. Muista, että et voi julkaista muiden riparilla olevien kuvia tai
mainintoja heistä netissä ilman lupaa. Riparin ohjelmien ja oppituntien kuvaaminen ja videointi on
kielletty. Yöaikana puhelimet ovat suljettuna tai äänettömällä (myös näppäinäänet). Yöajan puhelimet viettävät ”kännykkähotellissa” - saadaksesi riittävästi nukkumisrauhaa. Rippikoulukohtaisesti
voidaan tarvittaessa tarkentaa puhelimen käyttöaikoja. Omat kuulokkeilla varustetut soittimet ovat
sallittuja - ilman kaiuttimia. Jätä kuitenkin kannettava tietokoneesi, tablettisi tms. kotiin.
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Tietolomake allekirjoituksineen on palautettava mahdollisimman pian rippikoulun vastaavalle
opettajalle eli Jouko Olkkolalle. Tuo se seuraavaan riparikokoontumiseemme allekirjoituksilla varustettuna. Ilman allekirjoituksilla palautettua lomaketta et voi osallistua rippikoulun leirijaksoon.
Riparin sääntöjä noudattamalla teemme itsellemme ja muille hyvän leirimielen. Mikäli joku leiriläinen ei noudata sääntöjä, leirin ohjaajat keskustelevat hänen kanssaan. Näin pyrimme rakentavaan ratkaisuun. Tarvittaessa otamme yhteyttä huoltajaan. Leiriltä poistaminen on äärimmäinen
toimenpide, johon emme mielellämme ryhdy. Mikäli leiriläinen joudutaan poistamaan leiriltä, hänen
rippikoulun käyntinsä keskeytyy tai lykkääntyy. Todennäköisesti leirimme kuitenkin sujuu iloisissa
ja turvallisissa merkeissä. Mikäli sinua mietityttää jokin rippikouluun liittyvä asia, tai olet epävarma,
miten toimitaan, ota yhteyttä rippikoulusi opettajiin.

Tietoja vakuutusasioista:
Muistiinpanoja:
Leirin pelisäännöt tähtäävät turvallisuuteen.
Jos kaikesta huolimatta sattuu tapaturma tai vahinko,
on hyvä tietää, että nuoret ovat tapaturmavakuutuksen
piirissä leirin aikana.
Leiriläiset on leirin ajaksi vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella. Vakuutus ei korvaa sairaustapauksia,
(esim. korvasärky, kuume, vatsakipu, umpisuoli yms.)
fysikaalista hoitoa eikä esinevahinkoja (esim. kameran
tai kännykän rikkoutuminen).
”Tavanomaisissa” sairastumistapauksissa keskustelemme nuoren ja tarvittaessa huoltajan kanssa hoitotoimenpiteistä. Tarvittaessa olemme yhteydessä terveyskeskukseen, lääkäriin tai vanhempiin koskien hoitotoimenpiteitä ja kustannuksia.
Mikäli nuorella on sairaus, joka vaatii jatkuvaa lääkitystä (esim. diabetes),tai vakava allergia, toivomme vanhempien olevan yhteydessä leirin ohjaajiin ennen leiriä.
Nämä leirijakson säännöt ovat ns. normaalitilanteen
sääntöjä. Koronapandemian ja mahdollisten rokotusten
vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida
vielä ensi kesää ajatellen. Viime vuonna keväällä ohjeita täydennettiin koronatilanne huomioiden, kuten loppukeväällä teemme tarvittaessa myös tänä vuonna.
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