SÄÄNNÖT RIPPIKOULUSSA 2020
•

Kiusaaminen on kaikin tavoin kielletty, ja siihen puututaan aina!

•

Aikataulussa on pysyttävä. Pidä huoli, että olet ajoissa ja tarvittavat tavarat mukana
paikalla. Älä vie toisten aikaa ja odotuta muita.

•

Leirikeskuksen alueelta ei saa poistua.

•

Mikäli olet unohtanut jotain tärkeää kotiin (esim. lääkkeet tai vaatteita), voi huoltajasi
käydä tuomassa unohtuneen tavaran leirille. Näistä käynneistä on kuitenkin aina sovittava
etukäteen leirin ohjaajan kanssa!

•

Hiljaisuus alkaa klo23.00 ja päättyy klo8.00. Hiljaisuutta valvoo yövahti.

•

klo18-09 on suihkuaika, ja silloin ei vierailla toisella käytävällä tai toisten huoneissa.
Yhteiset tilat ovat sitä varten, että niissä voi viettää yhdessä aikaa.

•

Kämpät ovat siellä asuvien ihmisten yksityisaluetta, johon muut leiriläiset eivät saa mennä
ilman asianosaisten lupaa. Ethän koske toisten tavaroihin, kiitos!

•

Huoneen ikkunan saa avata tuuletusta varten, mutta hyttysverkkoon ei saa koskea, ettei se
mene rikki/poispaikaltaan.

•

Kämpät on pidettävä siisteinä (paloturvallisuus). Siivousvälineitä saa siivousvarastosta
pyydettäessä.

•

Deodoranttia, hiuslakkaa ym. suihkutettavia hygieniavälineitä käytetään vain wc/suihkutiloissa. Huoneissa käytettäessä ne saattavat aiheuttaa palohälytyksen.

•

Palohälytyksen tullessa huoneista poistutaan nopeasti, ei kerätä tavaroita mukaan, ja
kokoonnutaan sovittuun kokoontumispaikkaan. (Höyterissä parkkipaikan viereisen talon
ajotielle, Ristiniemessä parkkipaikalle)

•

Jos rikot jotain, ilmoita siitä heti, ettei kukaan satuta itseään.

•

Elektroniikkalaitteista mitään puhelinta suurempaa et tarvitse leirillä. Seurakunnan
vakuutus ei kata niitä.

•

Oppituntien, hartauksien ja muun yhteisen ohjelman sekä ruokailun aikana ei käytetä
kännykkää. Jätä puhelin huoneeseesi, jos et muuten tähän pysty. Jos puhelin on väärään
aikaan käytössä, ohjaajat voivat ottaa sen jäähylle.

•

Olette kaikki saaneet ohjeet tupakoinnin ja muun päihteiden käytön seurauksista. Jos jäät
kiinni luvattomasta toiminnasta, soitamme kotiin, ja keskeytämme leirisi tarvittaessa.

•

Energiajuomia ei juoda leireillä.

•

Toimisto on ohjaajien paikka. Ethän tule sinne ilman lupaa.

•

Toimistosta löytyy ensiapulaukku, jossa on myös perus lääkkeitä jne. Pyydä ohjaajalta
apua, jos johonkin sattuu. Ilmoita ohjaajalle välittömästi jos tunnet olosi kipeäksi.

•

Uiminen on sallittua vain silloin, kun joku ohjaajista on uimavahtina. HUOM! isonen ei
riitä. Myöskään isoset (edes täysi-ikäiset) eivät saa uida ilman ohjaajan valvontaa.

•

Sosiaalisen median käyttö on tapahduttava vastuullisesti. Älä julkaise kuvia ilman
asianosaisten lupaa. Jos luot ripariryhmälle jonkin yhteischatin, jokaisella on oikeus olla
mukana näissä ryhmissä. Ketään ei kiusata tätäkään kautta!

