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RIPPIKOULUJEN 2021 TURVALLISUUS 
 
Turvallisuus on yhteinen asia 
Rippikoulun fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen turvallisuus on rippikoulun onnistumisen 
perusedellytyksiä. Sääntöjen ja ohjeiden tarkoitus on luoda turvalliset puitteet ja mahdollistaa nuo-
relle ikimuistoinen ja hyvä rippikoulukokemus. Siksi on tärkeää, että riittävä informaatio kulkee ko-
din ja rippikoulun ohjaajien välillä.  
 
Tiedonkulkua helpottamaan jokaisen rippikoululaisen yhdelle huoltajalle lähetetään linkki, jonka 
kautta kerätään tärkeitä yhteys- ja turvallisuustietoja. Tämä sähköinen lomake täytetään yhdessä 
nuoren ja huoltajan kanssa annettuun määräpäivään mennessä. Turvallisuusasioita käydään läpi 
myös 18.5. leiri-infotilaisuudessa, joten siihen osallistuminen on tärkeää. 
 
Vastuu rippikoulun turvallisuudesta on molemminpuolinen 
 
Rippikouluryhmän leirinjohtajat antavat rippikoululaiselle ja hänen huoltajalleen tarvittavat tiedot 
rippikoulun säännöistä ja ohjeista. 
 
Leirinjohtajilla on oltava riittävät tiedot rippikoululaisesta ja hänen terveydentilastaan, jotta NMKY 
voi vastata hänen turvallisuudestaan rippikoulun tapaamisissa ja leirijakson ajan. Henkilötietolo-
makkeen tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain leirinjohtajien tietoon, ellei erikseen toisin so-
vita. 
 
Rippikoulua järjestäessään NMKY on palveluntarjoaja, jota koskee kuluttajapalveluiden turvallisuu-
desta annettu laki. 
 
 
PERIAATTEET JA SÄÄNNÖT 
 
Yleistä periaatteista 
Rippikoulun käyminen on nuorelle vapaaehtoista ja siksi toivommekin, että nuorta ei painosteta 
rippikoulun käymiseen. Jos nuori valitsee rippikoulun käymisen, oman ryhmän koko ohjelma koskee 
jokaista ryhmän jäsentä. 
Oppikokonaisuuksissa jokaisella on oikeus työrauhaan ja kaikilla on oikeus omiin ajatuksiin ja mieli-
piteisiin. 
 
Yleistä turvallisuudesta 
Rippikoulun turvallisuuden lähtökohta on sitoutuminen yhteisiin sääntöihin. Huoltajan on siis hyvä 
keskustella nuoren kanssa jo kotona siitä, että rippikoulun turvallisuus on myös yhteisten sääntöjen 
noudattamista. 
Jos rippikoululainen rikkoo sääntöjä vakavasti, olemme yhteydessä huoltajaan ja neuvottelemme 
yhdessä huoltajan ja nuoren kanssa rippikoulun jatkamisen edellytyksistä. 
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Rippikouluryhmien vastaavat työntekijät ovat vastuussa rippikoululaisista rippikoulun aikana ja hei-
dän on voitava luottaa siihen, että jokainen haluaa toimia yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden 
hyväksi. Toimivan yhteistyön takaamiseksi nuorella täytyy olla aikuinen yhteyshenkilö (huoltaja tai 
hänen nimeämänsä muu aikuinen), johon voidaan olla yhteydessä rippikoulun aikana (tämä tieto 
annetaan sähköisessä lomakkeessa). 
 
Koronavirus COVID-19 aiheuttama riski 
Koronavirus COVID-19 tilanteen vuoksi leiriolosuhteissa mahdollisten tartunnat leviävät helposti, 
mikäli leirin osallistuja tai henkilökuntaan kuuluva kantaa virusta. Koronavirukseen leviämiseen liit-
tyvästä riskistä on tiedotettu koteihin. Leirille tullaan omalla vastuulla epidemiatilanne tiedostaen.  
Leirillä mahdollisesti ilmenevän koronatapauksen takia leiri saatetaan keskeyttää ja kaikki leirillä 
olevat saatetaan asettaa 14 vuorokauden kotikaranteeniin. Leirille ei saa tulla kipeänä, eikä myös-
kään, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita, kuten yskää, kurkkukipua, vatsaoireita tai 
päänsärkyä, haju- tai makuaistin menetys. Mikäli osallistujalla todetaan leirin jälkeen koronavirus 
COVID-19 tartunta, siitä on ilmoitettava leirinjohtajalle.  
 
Erityisesti painotetaan kaikille, ettei sairaana voi osallistua leirille. Rippikoulun suorittamisesta so-
vitaan tässä tapauksessa erikseen työntekijän kanssa. 
 
Leiriolosuhteissa turvavälien pitäminen on käytännössä hyvin vaikeaa. Erityisen riskialttiita ohjel-
manumeroita ja tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään. Leirillä pyritään järjestämään yhteisiin 
kokoontumistiloihin turvavälit, mutta mm. vapaa-ajalla ja omissa huoneissa turvavälien noudatta-
mista emme pysty vahtimaan. Paljon vastuuta turvallisen leirin suhteen jää rippikoululaiselle itsel-
leen.  
 
Käsihygieniaan kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Leirin osallistujia ja henkilökuntaa ohja-
taan pesemään kädet saippualla yhteisiin tiloihin tultaessa ja niistä lähdettäessä. Toiminnan ja 
oleskelun kannalta keskeisissä paikoissa Harvassa on käsidesinfiointiainetta.  
 
Koronavirus ja huoli siihen sairastumisesta herättää monenlaisia, ristiriitaisia tunteita. Erilaisista 
tunteista ja huolista keskustellaan tilanteen mukaan yhdessä koko leirin kanssa tai henkilökohtai-
sesti. Rippikoulun työntekijät ja ohjaajat ovat läsnä ja leiriläisten saatavilla koko leirin ajan ja nuo-
rille kerrotaan, että he voivat tulla keskustelemaan mistä tahansa asiasta.  
 
Koronaepäily leirillä 
Jos leirillä osallistuja tai työntekijä sairastuu, sairastunut eristetään. Leirinjohtaja ottaa yhteyttä 
Turun koronaneuvontaan, jossa arvioidaan tilanne ja annetaan tarkempia ohjeita toimenpiteistä. 
Päätöksen hoidosta ja testaamisesta tekee lääkäri. Hän tekee myös päätöksen mahdollisesta ka-
ranteenista, kuultuaan leirin vastaavia työntekijöitä. Päätökset ovat aina tapauskohtaisia. Ko-
ronatestien tulokset saadaan yleisimmin 2-4 päivässä. Mikäli leiritilanteessa tai sen jälkeen vahvis-
tuu osallistujan tai työntekijän koronavirustartunta, terveysviranomaiset antavat tarkemmat oh-
jeet toimintamenettelyistä. Vanhempien vastuulla on hakea nuori pois leiriltä. Huoltajien pitää in-
formoida työntekijöitä myös siinä tapauksessa, jos nuorelle tulee leirin jälkeen koronaoireita. 
 
Epäilystä tai todetusta tapauksesta ilmoitetaan välittömästi Turun NMKY:n pääsihteerille ja muu-
toinkin toimitaan kriisiviestinnän ohjeistuksen mukaisesti. 
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NMKY:n rippikouluvastaava, pääsihteeri tai leirin turvallisuusvastaava on yhteydessä ennen leirien 
aloittamista Turun terveysviranomaisiin.  
 
Päihteet ja energiajuomat 
Päihteiden hallussapito ja käyttäminen tai näiden vaikutuksen alaisena osallistuminen on rippikou-
lussa kiellettyä. Päihteiden hallussapidosta tai käyttämisestä seuraa kyseisen nuoren kohdalla rippi-
koulun keskeytyminen. Päihdyttävien aineiden hallussapidosta ohjaajat ilmoittavat huoltajalle ja 
asian edellyttämille viranomaisille. 
 
Tupakointi ja tupakkatuotteiden (myös nuuska, sähkötupakka) hallussapito ja käyttö on kiellettyä 
NMKY:n rippikouluissa. Jos nuorella on hallussaan tupakkatuotteita tai jos hänen havaitaan käyttä-
neen niitä, ohjaajat puuttuvat asiaan ja ottavat yhdessä nuoren kanssa yhteyttä huoltajiin. Toivo-
taan, että tupakasta ja nuuskasta voitaisiin keskustella nuoren kotona varsinkin, jos vanhemmat jo 
etukäteen tietävät lapsensa polttavan tai nuuskaavan. 
 
Energiajuomia ei saa ottaa mukaan rippikoululeirille.  
 
Ensiapu ja lääkkeet 
Leirillä on tarvikkeet välitöntä ensiapua varten. Leirityöntekijöillä on valmius antaa ensiapua.  
 
Kaikki rippikoululaisella mukana olevat lääkkeet täytyy ilmoittaa henkilötietolomakkeessa. Myös 
kaikki lääkeaineallergiat on syytä merkitä lomakkeeseen. Lomakkeessa olennainen tieto on, osaako 
nuori itse ottaa lääkkeet, joita hän käyttää. Jos erityistä lääkityksen tarvetta ilmenee, konsultoidaan 
ensin huoltajaa/lomakkeessa ilmoitettua yhteyshenkilöä. Reseptilääkkeistä keskustellaan aina huol-
tajan kanssa. 
 
Turun NMKY on vakuuttanut rippikoululaiset tapaturman varalta. Mahdolliset sairauskulut tai fysi-
kaaliset hoidot, omien tavaroiden rikkoutumiset tai nuoren aiheuttamat tahalliset vahingonteot toi-
sen omaisuudelle ovat nuoren ja huoltajan vastuulla. 
 
Yksityisyys 
Rippikoulussa ketään ei saa kiusata, ei henkisesti eikä fyysisesti. Jos sellaista ilmenee, asiaan puutu-
taan välittömästi. Yksityisyyttä kunnioitetaan myös siten, että toisen tavaroihin ei kosketa, eikä tois-
ten leirihuoneisiin saa mennä ilman lupaa.  
Kännykät NMKY:n rippileireillä kerätään talteen. Jokainen saa puhelimensa päivittäin käyttöönsä. 
Tarvittaessa leiriläiseen saa yhteyden leirinjohtajien kautta. Kaikki arvotavarat ja elektroniset lait-
teet on syytä jättää kotiin, sillä rippikoulun ohjelma on tiivis ja kaikki yksityinen omaisuus on leirillä 
mukana nuoren ja huoltajan omalla vastuulla. 
Leirillä otettuja kuvia ei saa julkaista ilman kuvissa esiintyvien henkilöiden ja heidän vanhempiensa 
lupaa.  
 
Päiväohjelma ja hiljaisuus leirillä 
Rippikoulussa työskennellään sovitun aikataulun mukaan. Leirillä ollessa noudatetaan yhteistä päi-
väohjelmaa. Rippikoululeirillä toiset tarvitsevat enemmän lepoa ja unta kuin toiset. Tämän takia lei-
rialueella vallitsee hiljaisuus n. klo 23–08.  
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Kuljetukset 
Leirille ei ole yhteiskuljetusta, vaan Heinänokan partiovenesatamaan saavutaan omin kyydein tai 
julkisilla kulkuneuvoilla. Satamasta on järjestetty kuljetus leirisaareen. 
 
Leirin turvainfo 
Leirille saavuttua leirin turvallisuusvastaava pitää leirin turvainfon mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa. Tässä infossa käydään läpi yhteiset pelisäännöt.  
 
Uiminen ja soutaminen tai melominen 
Leiriläiset eivät saa mennä uimaan, soutamaan tai melomaan yksin tai keskenään. Turvallisuuden 
varmistamiseksi näitä toimintoja ohjaavat leirin työntekijät tai muut koulutetut ohjaajat. 
 
Matkalaukkusääntö 
Leirijaksolla sääntöjen vakavasta tai toistuvasta rikkomisesta voi seurata leiriltä kotiin lähettäminen. 
Työntekijä on tuolloin yhteydessä huoltajaan ja sopii nuoren noutamisesta kotiin. Huoltajan ja nuo-
ren kanssa sovitaan rippikoulun loppuun käymisen aikataulusta ja muodosta.  
 
Näitä periaatteita noudattamalla voimme taata mahdollisuuden turvalliseen ja onnistuneeseen 
rippikouluun. 


