RIPPILEIRIN YHTEISET PELISÄÄNNÖT
Me rippikoulutyötä tekevät toivomme ja haluamme, että jokainen rippikouluun osallistuva nuori
voisi kokea rippikoulun opettavaisena, rohkaisevana, kannustavana ja turvallisena aikana.
Seuraavien pelisääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle rippileiriin osallistuvalle turvallinen ja
miellyttävä rippileiri.
1. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. Kiusaamista on kaikenlainen nimittely,
haukkuminen, halveksiva tai erotteleva käytös, fyysinen väkivalta ja sen uhka sekä toisen
turvallisuutta tai itsetuntoa loukkaava toiminta. Kiusaamiseen puututaan välittömästi jos
sitä havaitaan. Kuvien ottaminen on sallittua, mutta toisen yksityisyyttä ei saa loukata,
eikä kuvia julkaista missään ilman asianosaisten lupaa. Alaikäisen kohdalla lupa täytyy
kysyä huoltajalta.
2. Arvoesineet ovat leirillä jokaisen omalla vastuulla. Älä ota mukaasi tietokonetta, tablettia
tai muuta vastaavaa.
3. Toisten omaisuuteen ei saa koskea ilman lupaa. Tämä koskee myös sipsejä, karkkeja, yms.
4. Oma huone on paikka, jossa voit rauhoittua, lueskella, kuunnella musiikkia ja vaihtaa
vaatteita. Siksi toisten huoneisiin ei saa mennä, ei edes luvan kanssa. Muiden huoneiden
asukkaita voi tavata yhteisissä tiloissa.
5. Jokaisella leirillä on määritelty hiljaisuus, jonka aikana nukutaan ja annetaan muiden
nukkua. Hiljaisuuden aikana ei saa poistua majoitusrakennuksista muutoin kuin
hätätilanteessa.
6. Leirialueelta poistuminen on kielletty ilman leirin ohjaajan lupaa.
7. Rippikoulu on savuton, päihteetön ja energiajuomaton. Nikotiinituotteiden, alkoholin ja
muiden päihteiden sekä energiajuomien hallussapito ja käyttö on rippikoulussa kielletty.
8. Uimaan ja veneilemään mennään sille varatulla ajalla. Uiminen ja veneily on sallittu vain
uimavalvojan ollessa rannassa. Rannalle ei saa mennä ilman ohjaajan lupaa.
9. Jos joku menee rikki vahingossa, niin tule ja kerro. Tahallaan rikotusta esineestä
korvausvelvollisuus on rikkojalla ja hänen huoltajillaan.
10. Ohjaajien antamia ohjeita noudatetaan.
Jos leirielämä ei jostain syystä sujukaan, voimme puuttua asiaan tilanteesta riippuen seuraavin
keinoin:
-

ohjata ja neuvoa
puhutella
pyytää säilytykseen (enintään leirin ajaksi) häiritsevä esine/asia (esim. kännykkä, tietokone,
sytkäri, veitsi)
soittaa kotiin
pyytää vanhempia leirille palaveriin
lähettää rippikoululainen kotiin

Leirielämän mukavuus ja hyvä yhteishenki on meidän kaikkien vastuulla. Tehdään yhdessä hyvä
rippileiri!

