Keravan seurakunta
rippikoulutyö

TURVALLISUUSTIEDOTE
Hyvä rippikoululainen ja hänen huoltajansa,
rippikoulun fyysinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus ovat perusedellytys rippikoulun
onnistumiselle. Rippikoulua järjestäessään Keravan seurakunta on palvelun tarjoaja, jota koskee
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki (920/2011).
Vastuu rippikoululeirin turvallisuudesta on molemminpuolinen:
1. Seurakunnan on annettava rippikoululaiselle ja hänen huoltajilleen tarvittavat tiedot
rippikoululeirin säännöistä ja ohjeista. Sitä varten on tämä tiedote.
2. Seurakunnalla on oltava riittävät tiedot rippikoululaisesta ja hänen terveydentilastaan,
että seurakunta voi vastata hänen turvallisuudestaan leirin ajan. Näitä tietoja kysytään
henkilötietokortissa, joka lähetetään tässä samassa yhteydessä kotiin. Lomake täytetään
yhdessä huoltajien kanssa. Huoltaja allekirjoittaa sen ja lomake palautetaan rippikoulun
ohjaajalle rippikoulun ensimmäisessä kokoontumisessa.
Yleistä
Rippikoulun turvallisuuden lähtökohta on Suomen lain noudattaminen ja sitoutuminen yhteisiin
pelisääntöihin. Leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava on vastuussa rippikoululaisista koko
rippikoulun ajan. Hänen on voitava luottaa siihen, että jokainen haluaa toimia yhteisen
viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
Seurakunta on vakuuttanut rippikoululaiset tapaturman varalta. Sairaustapauksissa ja tavaroiden
osalta voimassa ovat nuoren omat vapaa-ajan- tai kotivakuutukset.
Tupakointi ja muut päihteet rippikoulussa
Seurakunnan leiritoiminta tukee terveellistä ja päihteetöntä elämäntapaa. Päihteet ovat
rippikoulussa kiellettyjä.
Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden hallussapidon alle 18-vuotiailta. Laki koskee
yksiselitteisesti myös kaikkea Keravan seurakunnan rippikoulutoimintaa.
Lääkkeet
Seurakunnan työntekijöillä ei ole oikeutta antaa lääkkeitä. On kuitenkin tärkeää, että jokainen
ottaa mukaan omiin sairauksiinsa liittyvät lääkkeet ja varalle särkylääkettä.
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Uiminen ja soutelu
Turvallisuuden takaamiseksi rippikoulun ohjaaja valvoo rannalla uintia ja soutelua. Säännöt
kerrotaan rippikoululaisille heti leirijakson alkaessa, ja niitä on ehdottomasti noudatettava.
Matkapuhelinten yöparkki
Rippikoululaisten matkapuhelimet voidaan kerätä hiljaisuuden alkaessa (klo 23) yöparkkiin, jos
leirin ohjaajat katsovat sen tarpeelliseksi. Yöparkki on lukitussa tai valvotussa tilassa. Puhelimet
palautetaan takaisin aamupalalla. Yöparkin avulla pyritään takaamaan nuorille nukkumisrauha.
Riittävä lepo auttaa jaksamaan toiminnantäyteisen päivän ja vähentää onnettomuusriskiä. Yöllä
hätätilanteissa rippikoululainen ottaa suoraan yhteyttä isäntään / emäntään tai rippikoulun
ohjaajaan.
Rippikoulualueelta poistuminen
Rippikoululeirin alussa määritellään leirialue. Rippikoululainen ei saa poistua leirialueelta ilman
ohjaajan antamaa lupaa. Mikäli rippikoululainen poistuu alueelta luvattomasti, se johtaa
rippikoulun keskeyttämiseen tai päivärippikouluun siirtämiseen.
Rippikoululaisten kuljettaminen
Turvallisuuden takaamiseksi rippikoululaisten kuljettamisesta vastaa ammattikuljettaja.
Hätätapauksessa rippikoululainen kuljetetaan hoitoon ambulanssilla tai taksilla. Mikäli taksin
tuloon kuluisi kohtuuttomasti aikaa, leirin ohjaajalla on oikeus Suomen laissa määriteltyyn
yleiseen auttamisvelvollisuuteen vedoten kuljettaa rippikoululainen hoitoon omalla / leiripaikan
autolla.
Rippikoululaisen kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat huoltajat:
1. mikäli nuori viedään hoitoon sairaustapauksen vuoksi (seurakunta lähettää laskun kotiin
leirin päätyttyä)
2. mikäli nuori ei sopeudu leirin sääntöihin ja hänet joudutaan poistamaan rippikoululeiriltä
Mikäli nuori rikkoo yhteisiä sääntöjä, huoltajiin otetaan yhteyttä ja neuvotellaan nuoren
mahdollisuuksista jatkaa rippikoulua. Sääntöjä rikkonut nuori voidaan lähettää
rippikoulusta kotiin omalla kustannuksella.
Lisätietoja saat oman rippikoulusi ohjaajalta tai rippikoulutyöstä vastaavalta papilta,
Samuli Koivurannalta p. 0400 378 041 ja samuli.koivuranta@evl.fi
Jos henkilötietokorttiin tulee muutoksia rippikoulun aikana, on näistä ilmoitettava rippikoulun
ohjaajalle!
Turvallista rippikoulua!

