RIPPIKOULUN PELISÄÄNNÖT 2020
Munkkiniemen seurakunnan rippikouluissa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä.
Keskustelkaa näistä pelisäännöistä yhdessä kotona. Koronaepidemiasta johtuen saatamme joutua
muokkaamaan sääntöjä ja ohjeita, muun muassa paikallisen aluehallintoviraston ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen perusteella.

MIKSI PITÄÄ OLLA PELISÄÄNNÖT?
Leirille osallistuu melkoisen suuri joukko keskenään erilaisia ihmisiä, jotka työskentelevät,
asuvat, nukkuvat ja viettävät vapaa-aikaa yhdessä. Ilman yhteisiä sääntöjä ja periaatteita elämä
kävisi pian hankalaksi, siksi sitoudumme noudattamaan yhteisiä ohjeita. Vuoden 2020
rippikouluissa tulee korostumaan koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset ja erityisjärjestelyt.
Kaikki käytännön toimet eivät ole välttämättä selvillä vielä leirin alkaessa ja käytäntöjä voidaan
joutua muuttamaan leirin kuluessa ja tilanteiden muuttuessa. Siksi yhteisiin pelisääntöihin
sitoutuminen vaatii jatkuvaa valppautta ja mukautumista sekä nuorilta että leirin henkilöstöltä.
Nuoren tulee ottaa vakavasti kaikki ohjeet esimerkiksi turvaetäisyyksistä, hygieniasta ja
ryhmäkoon rajoituksista myös leirin vapaa-ajalla.

LEIRINJOHTO
Jokaisen leirin ohjelmasta vastaa 3-4 hengen työntekijätiimi, joka myös vastaa leirin
turvallisuudesta. Yksi työntekijöistä on nimetty leirin johtajaksi. Osaltaan leirin arjen sujumisesta
ja pienryhmien toiminnasta huolehtivat rippikoulun käyneet koulutetut isoset.

TOISTEN HUOMIOONOTTAMINEN
Sen, mitä tahdot toisten tekevän sinulle, tee samoin heille.
Rippileirillä opettelemme päivittäin toisten huomioonottamista. Kaikki riparilaiset ovat
keskenään tasa-arvoisia. Kiusaamiseen puututaan. Kaikki osallistuvat vuorollaan leirin yhteisiin
talkootöihin, yhteisen viihtyvyyden turvaamiseksi. Leireillä majoitutaan useamman hengen
huoneissa. Majoitustiloissa kunnioitetaan jokaisen asukkaan omaa rauhaa ja yksityisyyttä.

SAIRAUDET, ALLERGIAT JA RUOKAVALIOT
Huoltajan velvollisuus on kertoa työntekijöille nuoren terveyteen liittyvistä erityiskysymyksistä
ja mahdollisesta lääkityksestä täyttämällä osallistujakortti ja leirisopimus yhdessä nuoren kanssa.
Kortti tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

TAPATURMAVAKUUTUS
Seurakunta on tapaturmavakuuttanut kaikki leiriläisensä. Vakuutus tai seurakunta ei korvaa
esinevahinkoja tai esineiden katoamisia.

LEIRIN KESKEYTTÄMINEN / LEIRILTÄ POISTAMINEN

Sairaustapauksissa ja muissa ongelmatilanteissa nuorella tulee olla mahdollisuus palata kotiinsa
tai muuhun huoltajan osoittamaan paikkaan. Siksi osallistujakortissa ja leirisopimuksessa tulee
olla huoltajan yhteystiedot leirijakson aikana. Helsingin seurakuntayhtymä laatii tarkat ohjeet
siihen, miten sairaustapauksissa toimitaan. Kannattaa varmasti varautua siihen, että kaikissa
hengitystieoireisissa sairastapauksissa toimitaan hyvin matalla kynnyksellä. Nuorella on
velvollisuus ilmoittaa mistä tahansa oireista välittömästi leirin ohjaajille. Rippikoulun leirijaksolle
ei saa tulla sairaana. Leirijaksolle osallistuvalta edellytetään oireetonta 7 vuorokauden jaksoa
ennen leirille osallistumista.
Pyrimme tekemään rippileiristä kaikille turvallisen kokemuksen. Mikäli nuori sairastuu, tai ei
pysty mukautumaan leirin turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaisiin yhteisiin
pelisääntöihin, leirinjohtajalla on oikeus – neuvoteltuaan nuoren ja huoltajan kanssa – tarvittaessa
lähettää hänet kotiin huoltajan kustannuksella.

PUHELIMET JA MUUT ELEKTRONIIKKALAITTEET
Leirillä saa käyttää omaa puhelinta vapaa-ajalla, ei kuitenkaan hiljaisuuden (klo 23-08) aikana.
Muut elektroniikkalaitteet (esim. kaiuttimet, läppärit, konsolit ja tabletit) eivät kuulu riparille.
Tarvittaessa keräämme puhelimet ”kännyparkkiin”.

PÄIHTEET
Päihteiden käyttö ja hallussapito rippileirillä on ehdottomasti kielletty. Alkoholin tai
huumausaineiden löytyminen nuorelta johtaa aina yhteydenottoon huoltajaan ja leiriltä
poistamiseen. Huumausaine-epäilyissä seurakunta tukeutuu poliisin ja lastensuojelulain
mukaisesti sosiaalitoimen apuun.
Pyrimme siihen, että kaikki rippikoulutoimintamme on savutonta (koskee myös nuuskatuotteita
ja sähkötupakkaa). Mikäli nuori tupakoi, eikä pysty sitoutumaan savuttomuuteen, hänen on
keskusteltava etukäteen leirinjohtajan kanssa asian järjestymisestä leirijakson aikana. Toivomme,
että huoltaja käy läpi näitä asioita nuoren kanssa.

ENERGIAJUOMAT
Energiajuomien ja energianuuskan tuominen rippileirille on kielletty. Huolehdimme
mahdollisuudesta riittävää lepoon, emmekä tarvitse keinotekoisia piristeitä.

LEIRIALUE JA VIERAILIJAT
Leirikeskukset ovat yksityisalueita ja leirin alussa määritellään leirialueen rajat. Leirialueelta
poistumisesta tulee aina ennalta sopia työntekijöiden kanssa. Koronaepidemiasta johtuen
perheenjäsenet tai muut ulkopuoliset eivät voi vierailla leireillä.

