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KOUVOLAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUTYÖN TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
KAUPUNKIPÄIVISSÄ, LEIREILLÄ JA RETKILLÄ
Rippikoulun käyminen on vapaaehtoista, ja siksi seurakunnassa iloitaan jokaisesta rippikoululaisesta. Jotta
rippikoulu olisi turvallinen ja hyvä kokemus niin rippikoululaisille, isosille, avustajille kuin työntekijöillekin,
rippikoulussa noudatetaan yhteisiä sääntöjä. Jokainen rippikoululainen, isonen, avustaja ja työntekijä noudattaa
tätä sääntöä.
YLEINEN TURVALLISUUS JA JÄRJESTYS
1 § Ohjelma ja säännöt
Jokaisen osallistujan on käyttäydyttävä asiallisesti ja kunkin tilanteen vaatimalla tavalla. Järjen käyttö on
ehdottomasti sallittu. Tämän yhteisen turvallisuus- ja järjestyssäännön lisäksi jokaisen rippikoululaisen on
noudatettava kaupunkipäivän, leirin tai retken ohjelmaa ja opettajatiimin laatimia rippikoulukohtaisia sääntöjä.
Säännöistä voi poiketa ainoastaan hätätapauksessa, jolloin asiasta on välittömästi ilmoitettava ohjelma- ja
turvallisuusvastaavalle. Ohjelma- ja turvallisuusvastaava voi antaa täydentäviä ohjeita, joita jokaisen osallistujan on
noudatettava. Havaituista puutteista on ilmoitettava viipymättä ohjelma- ja turvallisuusvastaavalle.
2 § Ruokavaliot, allergiat, sairaudet, lääkehoidot ja muut olennaiset seikat
Rippikoulun turvallisuuden takaamiseksi jokaisen osallistujan – viranhaltijan, työntekijän, isosen, avustajan ja
rippikoululaisen – on toimitettava ohjelma- ja turvallisuusvastaavalle allekirjoitettu selvitys sellaisista ruokavalioista,
allergioista, sairauksista, lääkehoidoista, mukana olevista lääkkeistä sekä muista seikoista, joilla on merkitystä
retken, leirielämän ja rippikoulun kannalta. Selvitykseen tulee liittää tieto oppimiseen liittyvistä haasteista kuten
esimerkiksi adhd:stä, lukihäiriöstä tai muusta oppimisvaikeudesta. Selvitys on seurakunnassa salassa pidettävä. Alle
18-vuotiaan selvityksen allekirjoittaa myös huoltaja.
Seurakunnan ensiaputarvikkeisiin ei sisälly lääkkeitä. Seurakunnan työntekijät tai viranhaltijat voivat antaa alle
18-vuotiaalle tämän omia itsehoito- tai reseptilääkkeitä, jos ja vain jos alaikäisen huoltajat ovat antaneet kirjallisen
luvan, jossa kyseinen lääkevalmiste on yksilöity. Lääkeaineen hankkii ja tuo rippikouluun huoltaja tai nuori itse.
Huoltajat voivat kirjallisesti pyytää seurakunnan työntekijää tai viranhaltijaa huolehtimaan nuoren lääkkeiden
säilyttämisestä ja lääkkeiden antamisesta nuorelle rippikoulun aikana. Työntekijä ei ole kuitenkaan velvollinen
huolehtimaan nuoren lääkityksestä, ellei hän ole terveydenhuollon ammattihenkilö.
3 § Omaisuuden turva ja yksityisyyden suojaaminen
Kenenkään rippikoulussa olevan viranhaltijan, työntekijän, isosen, avustajan tai rippikoululaisen omaisuuteen tai
henkilökohtaisiin kaappeihin ja muihin vastaaviin säilytystiloihin ei saa kajota ilman asianomaisen lupaa.
Rippikoulussa ei myöskään saa ottaa rippikoululaisista, isosista tai työntekijöistä kuvia tai videoita eikä julkaista
niitä, ellei kuvien ja videoiden ottamisesta erikseen yhdessä sovita.
4 § Majoitustilat ja yörauha
Tytöt ja pojat majoittuvat erikseen. Toisten majoitusrakennuksiin ei saa mennä eikä majoitusrakennusten sisällä
toisten huoneisiin. Muiden huoneiden asukkaita tavataan vain yhteisissä tiloissa.
Majoitustiloja voidaan tarvittaessa käyttää ohjelmaan kuuluviin toimintoihin. Majoitusrakennuksista
poistuminen hiljaisuuden aikana on kielletty. Jokaiselle on taattava nukkumarauha.
5 § Leirialueelta tai muulta toimintapaikalta poistuminen
Rippikoulun alueelta poistuminen on ehdottomasti kielletty ilman rippikoulun ohjelma- ja turvallisuusvastaavan

lupaa. Luvaton poistuminen on vakava turvallisuusriski, koska rippikoululaisia koskeva vakuutus ja samalla myös
ohjelma- ja turvallisuusvastaavan vastuu rippikoululaisista koskee vain leirialuetta tai muuta paikkaa, jossa
rippikouluryhmä kulloinkin toimii.
6 § Kiusaaminen
Sekä henkinen että fyysinen kiusaaminen rippikoulussa on ehdottomasti kielletty. Kiusaamista on kaikenlainen
nimittely, haukkuminen, halveksiva tai erotteleva käytös, fyysinen väkivalta ja sen uhka sekä näihin verrattava
turvallisuutta tai itsetuntoa loukkaava toiminta. Leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava voi poistaa kiusaajan
rippikoulusta, jos tilanne sitä vaatii. Tällöin rippikoulun jatkamisesta sovitaan erikseen.
7 § Tupakoimattomuus, päihteettömyys ja energiajuomattomuus
Rippikoulu on savuton. Kaikkien tupakkatuotteiden kuten tupakan, sähkötupakan, nuuskan ja vesipiipun yms.
hallussapito ja käyttö rippikoulussa on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkomisesta ilmoitetaan välittömästi nuoren
huoltajalle. Huoltajan ja rippikoululaisen kanssa keskustellaan rippikoulun keskeyttämisestä tai jatkamisen
edellytyksistä leirillä, päivärippikoulussa tai yksityisrippikouluna.
Rippikoulu on päihteetön. Lääkkeiden väärinkäyttö sekä alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden
hallussapito ja käyttö rippikoulussa on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkomisesta ilmoitetaan välittömästi nuoren
huoltajalle, jonka kanssa keskustellaan rippikoulun keskeyttämisestä tai jatkamisen edellytyksistä. Lisäksi tehdään
ilmoitus lastensuojeluviranomaisille ja mahdollisesti poliisille.
Rippikoulu on energiajuomaton. Energiajuomien hallussapito ja käyttö on rippikoulussa kielletty.
Rippikoulun työntekijöillä on oikeus takavarikoida kielletyt aineet, mikäli niitä löytyy.
8 § Tulenteko
Avotulenteko on sallittu ainoastaan leirikeskuksessa tarkoitukseen varatuilla nuotiopaikoilla. Tulenteosta
huolehtivat viranhaltijat ja työntekijät. Sytyttäjä varmistaa, että välittömässä läheisyydessä on saatavilla riittävä
alkusammutusvälineistö.
Maastossa ohjelma- ja turvallisuusvastaava huolehtii nuotiopaikoista ja luvan kysymisestä maanomistajalta.
9 § Uiminen ja veneily
Uiminen on sallittu vain merkityllä uima-alueella viranhaltijan tai työntekijän valvonnassa. Toisten heittäminen tai
töniminen laiturilta veteen on ehdottomasti kielletty. Veteen saa hypätä ainoastaan laiturin päästä, laituritasolta
silloin, kun uimavalvoja antaa hyppäämiseen luvan.
Veneily on sallittu erityisellä luvalla vain valvottuna uima-aikana tai muuna valvottuna aikana. Kaikilla
veneilijöillä on oltava pelastusliivit. Veneilijöiden on pysyttävä näkö- ja kuuloetäisyydellä rannasta, ja noudatettava
valvojan maalta käsin kertomia ohjeita.
10 § Sääntöjen rikkominen ja rippikoululaisen erottaminen
Jos rippikoululainen rikkoo tämän turvallisuus- ja järjestyssäännön määräyksiä, asiaan puututaan ja tarvittaessa
otetaan yhteyttä huoltajaan.
Ohjelma- ja turvallisuusvastaava voi poistaa sääntöjä rikkovan rippikoululaisen rippikoulusta, jolloin
rippikoulun jatkamisesta sovitaan erikseen. Erityisen painavista syistä rippikoululainen voidaan erottaa kokonaan
rippikoulusta. Tästä määrätään erikseen rippikoulun ohjesäännössä (11 §).
Yhteisten sääntöjen rikkominen voi johtaa myös vahingonkorvausvelvollisuuteen ja/tai rikosoikeudelliseen
seuraamukseen
HENKILÖSTÖ
11 § Ohjelma- ja turvallisuusvastaava
Kirkkoherra määrää jokaiseen rippikouluun yhden kokoaikaisesti läsnä olevista viranhaltijoista tai työntekijöistä
ohjelma- ja turvallisuusvastaavaksi. Ohjelma- ja turvallisuusvastaavalla on oltava vähintään voimassaoleva EA1-

todistus mutta EA2-todistus, jos liikutaan maastossa tai ollaan olosuhteissa, joissa avun saaminen voi kestää
tavanomaista kauemmin.

Ohjelma- ja turvallisuusvastaava vastaa leirin tai retken ohjelman ja toiminnan turvallisuudesta, tämän
turvallisuus- ja järjestyssäännön noudattamisesta ja soveltamisesta, turvallisuusasiakirjan laatimisesta sekä
henkilöstön perehdyttämisestä ja turvallisuusperehdytyksen pitämisestä kaupunkipäivän, retken tai leirin alussa.
Leirialueen tai muun pitopaikan välineiden ja rakenteiden turvallisuudesta vastaa leirialueen tai muun
pitopaikan vastuullinen johtaja.
12 § Muu henkilöstö, isoset ja yövalvojat
Jokaisella retkellä ja leirillä on oltava ohjelma- ja turvallisuusvastaavan varahenkilönä lisäksi kokoaikaisesti läsnä
toinen seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Häneltä edellytetään sama ensiapuvalmius kuin ohjelma- ja
turvallisuusvastaavalta.
Jokaisella retkellä ja leirillä on oltava vähintään yksi alkusammutuskoulutuksen saanut henkilö.
Yhden opetusryhmän leirille otetaan opettajatiimiin vähintään kolme kokoaikaisesti läsnäolevaa viranhaltijaa
tai työntekijää. Kahden opetusryhmän leirille otetaan vähintään neljä kokoaikaisesti läsnäolevaa viranhaltijaa tai
työntekijää.
Isosia otetaan opettajatiimin tarpeelliseksi katsoma määrä, kuitenkin vähintään viisi isosta opetusryhmää kohti.
Kullekin leirille palkataan riittävä määrä yövalvojia. Leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava perehdyttää
yövalvojat tehtäviinsä.
TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA
13 § Suunnitelmat
Onnettomuus- ja vaaratilanteissa noudatetaan leirikeskusten pelastussuunnitelmia sekä turvallisuusasiakirjan
ohjeita. Muissa kuin seurakuntayhtymän kiinteistöissä noudatetaan näiden kiinteistöjen turvallisuus- ja
pelastussuunnitelmia.
14 § Tilanteen johtaminen ja tiedottaminen
Ohjelma- ja turvallisuusvastaava johtaa toimintaa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Onnettomuus- ja vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi kirkkoherralle, joka huolehtii tiedottamisesta
eteenpäin. Hätäilmoituksen tekemisestä vastaa paikalla oleva vastuuhenkilö. Vastuu onnettomuus- ja vaaratilanteen
loppuun hoitamisesta on kuitenkin rippikoulun ohjelma- ja turvallisuusvastaavalla.

MUUT MÄÄRÄYKSET
15 § Ohjeet ja turvallisuusasiakirja
Ohjelma- ja turvallisuusvastaava laatii turvallisuusasiakirjan, jonka kirkkoherra hyväksyy. Opetusryhmän koosta
määrätään rippikoulun ohjesäännössä (5 §).
Leirien suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa noudatetaan kirkkohallituksen 2.3.2006 hyväksymiä
seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita.
16 § Mukautetussa tai erityisopetuksessa olevan nuoren rippikoulu
Kouvolan seurakuntayhtymän rippikoulut ovat normaaliopetuksen tasoa.
Jos rippikouluun tuleva nuori on mukautetussa tai erityisopetuksessa, nuoren huoltajien on toimitettava
seurakunnalle lääkärin tai erityisopettajan lausunto nuoren osallistumisesta rippikouluun. Tavoitteena on järjestää ja

taata jokaiselle rippikoululaiselle mahdollisimman hyvä, onnistunut ja turvallinen rippikoulu.
Lausunnossa on otettava kantaa, voiko nuori osallistua normaaliopetuksen rippikouluun vai onko erityisryhmien
rippikoulu oikea vaihtoehto sekä selvitettävä, mitä apua tai tukea nuori tarvitsee ja mikä on rippikoulun kannalta
erityisesti haastavaa ja mitä rippikoulun järjestäjän on erityisesti otettava huomioon. Lausunto on seurakunnassa
salassa pidettävä, ja sitä käsittelevät ainoastaan seurakunnan asianomaiset viranhaltijat.
Mikäli nuori ei voi osallistua normaaliopetuksen rippikouluun, hänet ohjataan erityisryhmien
rovastikunnallisiin, hiippakunnallisiin tai valtakunnallisiin rippikouluihin. Päätöksen rippikouluun ottamisesta tai
erityisryhmien rippikouluun ohjaamisesta tekee rippikoulutyötä johtava pappi.
17 § Tarkentavat ohjeet ja määräykset
Kirkkoherra tai rippikoulutyötä johtava pappi voi antaa tätä ja turvallisuus- ja järjestyssääntöä tarkentavia
ohjeita ja määräyksiä.
18 § Tiedottaminen ja hyväksyminen
Jokaiselle rippikoululaiselle toimitetaan tämän turvallisuus- ja järjestyssäännön pykälät 1–10, jotka rippikoululainen
ja rippikoululaisen huoltaja kuittaavat vastaanotetuiksi ja hyväksytyiksi allekirjoituksellaan.

