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RIPPIKOULUN YLEISET SÄÄNNÖT
Työrauhan ja järjestyksen saavuttamiseksi rippikoulussa, kaikkien osapuolten
jaksamiseksi ja työilon säilyttämiseksi olemme laatineet yhteiset pelisäännöt
rippikouluja varten.
Tavoitteemme on haastaa nuoret itse ottamaan vastuuta rippikoulun onnistumisesta.
Rippikoulu on vapaaehtoinen ja sinne vapaaehtoisesti tulleiden nuorten tulee sitoutua
elämään rippikoulun sääntöjen mukaisesti kaikkien yhteiseksi hyväksi. Tullakseen
konfirmoiduksi nuoren on myös hoidettava kaikki rippikouluun kuuluva oppitapahtumat ja
tapaamiset. Mahdollisten poissaolojen korvaamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.
Käyttäytyminen rippikoulussa:
1. Rippikoulussa opettelemme toisten huomioonottamista ja kiusaamisiin tullaan
puuttumaan tilanteen vaatimalla tavalla.
2. Rippikoululainen ei saa käyttäytyä häiritsevästi yhteisissä kokoontumisissa, eikä
muissakaan rippikoulutilanteissa.
3. Mikäli rippikoululainen toistuvista kehotuksista huolimatta aiheuttaa häiriötä, voi
rippikoulun opettaja tai muu srk:n työntekijä poistaa rippikoululaisen tilaisuudesta. Tällöin
rippikoululainen joutuu korvaamaan keskeytyneen suorituksen myöhemmin.
4. Kännyköitä ja muita laitteita ei käytetä tuntien ja muiden tilaisuuksien aikana, ellei niitä
tarvita toteutettavassa ohjelmassa, vaan ne ovat äänettöminä tai mielellään kokonaan
suljettuina. Tarvittaessa rippikoululaista voidaan pyytää luovuttamaan kännykkä ”parkkiin”
erikseen määritellyksi ajaksi.
5. Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden hallussapito tai käyttö aiheuttaa välittömästi
rippikoulun keskeytymisen.
6. Tupakointi on kielletty Uudenkaupungin seurakunnan rippikouluissa. Ilta- ja
päivärippikouluissa mahdolliset tauot kuuluvat rippikouluaikaan. Tupakoinnista kiinni
jäädessä ensimmäisellä kerralla tulee varoitus ja seuraavasta kerrasta seuraa rippikoulun
keskeytyminen ja konfirmaation siirtyminen. Koskee myös sähkötupakkaa ja
nuuskatuotteita.
7. Rippikoulutarvikkeita ja muuta seurakunnan omaisuutta on kunnioitettava. Tahallisesta
ilkivallasta asianomaiset joutuvat vastaamaan ja tarvittaessa korvaamaan myös
rahallisesti. Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi.
8. Vakavasta sääntöjen rikkomisesta voi olla seurauksena rippikoulun keskeyttäminen.
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Käyttäytyminen rippikoulun leiriosalla
9. Leiripaikka on rajattu alue ja kaikkien, jotka ovat leirille tulleet, tulee myös pysyä
leirialueella ja yöhiljaisuuden aikana sisätiloissa. Leiriläisen poistuessa luvatta leirialueelta,
hänet palautetaan kotiin, rippikoulu keskeytyy ja konfirmaatio siirtyy hänen osaltaan.
Vetäjät eivät voi vastata nuoresta, joka ei pysy leirialueella.
Leirin ulkopuolisten henkilöiden tulo leirialueelle on ehdottomasti kielletty. Tästä voidaan
poiketa ainoastaan sopimalla leirin johdon kanssa asiasta etukäteen.
10. Leirillä noudatetaan kullekin päivälle suunniteltua ohjelmajärjestystä. Oppilaat
opettelevat ottamaan vastuuta olemalla ajoissa paikalla tunneilla ja muissa yhteisissä
tapahtumissa. Ohjelmassa on varattu myös aikaa riittävälle levolle. Jokaisen velvollisuus
on antaa toisille yörauha nukkumista varten.
11. Hyvän tavan mukaan kännykät eivät saa olla käytössä tuntien, ruokailujen eikä
yhteisten tekemisten aikana. Niiden paikka on silloin omassa huoneessa, äänettömänä.
Kännykät kerätään yöksi toimistoon yörauhan varmistamiseksi. Kännyköiden häiritsevä
käyttö aiheuttaa niiden takavarikoinnin.
12. Tabletit, kannettavat tietokoneet ym. jätetään kotiin. Puhelimella toistettavalla musiikilla
voi viihdyttää itseään vapaa-aikana kuulokkeiden kautta. Laitteiden häiritsevä käyttö tai
niiden käyttö yöaikana aiheuttaa takavarikoinnin.
13. Energiajuomat eivät ole sallittuja Uudenkaupungin seurakunnan rippileireillä.

RIPPIKOULUN OPETTAJAT
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