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RIPPIKOULUN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET MYMÄMÄEN SEURAKUNNASSA

Vapaaehtoisuus ja sitoutuminen opiskeluun
Rippikoulu kasvun mahdollisuutena
Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta. Kasteessa olet tullut seurakunnan jäseneksi. Kastekäskyn
mukaisesti seurakunta on saanut tehtävän ” kastamalla ja opettamalla” johdattaa nuori Jumalansa
tuntemiseen ja vahvistaa kristittynä kasvamista. Tätä tehtävää toteuttaa rippikoulu.
Käyt omasta halustasi ja vapaaehtoisesti rippikoulun. Lähtökohtana on oma halusi ja sen toivomme
näkyvän osallistumisessasi ja sitoutumisessasi rippikoulun toteutukseen ja periaatteisiin.
Saat startti-infossa rippikoulukalenterin, josta ilmenee ryhmäsi rippikoulutapaamiset. Varaa siis
nämä päivät heti omaan kalenteriisi rippikoulua varten. Kaikki ryhmälle merkityt tapaamiset ovat
pakollisia. Samoin itsenäisesti suoritettavat osallistumis- ja tutustumiskäynnit kuuluvat rippikoulun
suoritukseen. Rippikoulusi on ainutkertainen ja toiveemme on, että asetat yhteiset
kokoontumisemme kaikkien muiden menojesi edelle. Mahdollisista poissaoloista Sinun tulee
neuvotella kanssamme etukäteen, poikkeuksena tietenkin sairastuminen.
Mikäli et pääse johonkin rippikoulun tapaamiseen tai osioon, joudut korvaamaan käynnin. Usein
nämä korvaavat käynnit eivät ole täysin vastaavia tapahtumia ja silloin voi helposti tuntua että tämä
ei ole mielekästä. Tätä välttääkseen tulisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta pääsee osallistumaan
varsinaisiin rippikoulutapaamisiin.
Rippikoululeiri on usein hauska ja mukava kokemus, mutta se ei ole ensisijaisesti kuitenkaan vapaaajan leiri, vaan leirillä on tietenkin myös opetusta.

Nukkuminen ja käyttäytyminen
Leireillä asutaan leirikeskuksen majoitustiloissa. Osalle nuorista nukkuminen poissa kotoa
huoneessa, jossa on toisia nuoria voi olla vaikeaa. Jos et yrityksestä huolimatta pysty sopeutumaan
yöhiljaisuuteen ja nukkumiseen niin, silloin tutkitaan muita vaihtoehtoja, esimerkiksi päiväkoulua
tai että nuori kulkee leirille päivittäin omalla kustannuksellaan. Odotamme nuorelta normaalia
hyvää käytöstä suhteessa toisiin nuoriin ja aikuisiin. Rippikouluun ei kuulu törkeä kielenkäyttö,
kiusaaminen, väkivaltaisuus tai edes sillä uhkaaminen. Pahimmassa tapauksessa nämä saattavat
johtaa rippikoulun keskeytymiseen tai siirtymiseen seuraavaan vuoteen.

Päihteet ja tupakka
Seurakunta pyrkii savuttomiin leireihin. Tupakointi ja päihteet ovat kiellettyjä leirialueella ja
seurakunnan alueelle. Jos leireillä tupakoi, siitä otetaan yhteys huoltajiin ja asiasta keskustellaan.
Jos tuntuu, ettei pysty olemaan tupakoimatta leirillä on syytä miettiä päiväkouluvaihtoehtoa.
Suosittelemme kuitenkin tupakoinnin lopettamista hyvissä ajoin ennen leiriä.
Päihteet aiheuttavat rippikoulun välittömän keskeytymisen. Asia tutkitaan ja sen jälkeen
neuvotellaan niistä mahdollisuuksista, joita nuorella on jatkaa rippikoulua. Laki velvoittaa tekemään
lastensuojeluilmoituksen.

