PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤

RIPPIKOULULEIRIN SÄÄNNÖT 2022
Näiden sääntöjen on tarkoitus edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä leirillä. Mitä paremmin nämä
ymmärretään, sitä helpompaa ja joustavampaa elämä leirillä on.
1. Leirialue. Leirialue on leirikeskuksen lähiympäristö. Rajoina ovat rantasauna, jalkapallokenttä
ja kallio. Leirialueelta ei saa poistua ilman työntekijän lupaa.
2. Vene ja kanootti. Soutelemaan saa lähteä, kun siitä ilmoittaa jollekin leirin työntekijälle.
Veneessä tai kanootissa saa olla kerrallaan 3 ihmistä. Kaikkien on käytettävä pelastusliivejä, ja ne
on kiinnitettävä kunnolla.
3. Uiminen. Uimaan saa mennä vapaa-ajalla, kun pyytää aikuista valvojaksi. Uiminen saariin on
kielletty (yksityisaluetta). Veneestä hyppääminen ja vedestä veneeseen kiipeäminen on myös
kielletty turvallisuussyistä. Ketään ei saa heittää järveen. Ranta on kivikkoinen.
4. Leirille ei saa tulla vierailijoita.
5. Kännykkä. Oman kännykän käyttö on sallittua vapaa-ajalla. Yöksi (n. klo 21.45-08.30)
kännykät kerätään ”parkkiin”. Jos kännykkää ei palauteta ja sitä käytetään yöllä, siitä joutuu
olemaan erossa koko seuraavan päivän. Samoin käy, jos paljastuu että jollakin on useampi
puhelin mukana.
6. Läppäreitä, tabletteja, kaiuttimia, mankkoja ym ei oteta mukaan leirille. Jos niitä tavataan,
ne otetaan talteen ja palautetaan leirin päätyttyä. Puhelimen kuulokkeet saa toki ottaa.
7. Kämpät. Toisen kämppiin ei saa mennä ilman asukkaiden lupaa. Ikkunoista ei saa kulkea.
Tuuletusikkunoiden verkko menee rikki. Ikkunoista kulkemisesta seuraa aina yhteydenotto
kotiin, koska se liittyy leiriläisten turvallisuuteen. Vetäjien täytyy tietää, että kaikki ovat yöllä
kämpissään, eikä jossain muualla.
8. Tupakointi ja päihteet. Leirillä tupakointi ja tupakkatuotteitten hallussapito ei ole sallittua.
Jos niin tapahtuu tai sitä vahvasti epäillään, otetaan aina yhteys kotiin.
Alkoholijuomien ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttäminen leirillä on kielletty. Jos niitä
tavataan, joudutaan aina vakavasti harkitsemaan, voiko leiriläinen jatkaa leiriä. Asiassa otetaan
aina yhteys kotiin.
Otamme muutenkin aika herkästi yhteyttä kotiin, jos jotakin epätavallista tapahtuu leirillä.
Ajattelemme, että vanhemman on hyvä tietää missä mennään. Tarkoituksemme on aina, että
nuoren ja koko porukan leiri sujuisi hyvin. Moniin asioihin auttaa keskusteluhetki nuoren kanssa.

Pappilantie 29
36600 PÄLKÄNE
040 712 0560
www.palkaneenseurakunta.fi
y-tunnus 0152192-4

