LAUKAAN SEURAKUNTA

rippikoulun
turvallisuusohjeet
tiedote vanhemmille ja
rippikoululaisille

turvallinen rippikoulu kaikille
Turvallinen rippikoulu koostuu monesta asiasta. Säännöt ja ohjeet luovat raamit turvalliselle rippikoululle. Kaikissa rippikouluissa pyritään noudattamaan
kirkkohallituksen luomia seurakunnan päivä- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeita, jotka löytyvät Laukaan seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: www.
laukaasrk.fi/tule mukaan/rippikoulutyö.
Jokaista rippikoulua varten laaditaan turvallisuussuunnitelma. Turvallisuuteen liittyvien sääntöjen lisäksi noudatamme paikkakohtaisia sääntöjä, esim.
leirikeskusten omia sääntöjä. Nämä säännöt
käydään läpi nuorten kanssa.
Leirien opettajat ovat vastuussa koko ryhmän turvallisuudesta, joten heidän ohjeitaan
on noudatettava, jotta kaikilla on turvallinen
ja hyvä olla leirillä.

periaatteita
Seuraavia yleisiä periaatteita noudatetaan Laukaan seurakunnan rippikouluissa:

1

Rippikoulussa opiskellaan toisen kunnioittamista ja arvostamista. Siksi on
itsestään selvää, että toisia ei kiusata sanoin eikä teoin. Kiusaamisen puututaan välittömästi.

2

Rippikouluissa on selkeä päiväohjelma, jota noudatetaan. Päivään kuuluu
opiskelua, hartauksia, toiminnallisia tilanteita ja vapaa-aikaa.

3

Jokainen rippikoululainen saa ottaa mukaan rippikouluun henkilökohtaisia, tärkeitä asioita. Esim. puhelin sisältää nykyään paljon henkilökohtaisia
tietoja. Tämän vuoksi, ja koska se ei muutenkaan kuulu hyviin tapoihin, toisen
tavaroihin ei kosketa ilman asianosaisen lupaa.
Rippikoululaisille jaetaan lista mukaan otettavista ja kotiin jätettävistä
asioista. Jos nuorella on mukanaan jotain kiellettyä, esim. isot kaiuttimet, jotka
häiritsevät rippikoulua, työntekijät voivat ottaa ne leirin ajaksi talteen.

4

Rippikoulussa käsitellään myös sellaisia asioita, jotka saattavat kuohuttaa
tunteita. Näitä asioita voivat olla perhe, seurustelu, seksi, kuolema, päihteet
jne. Näitä aiheita käsitellään nuorta kunnioittaen ja arvostaen.
Kristinuskon opetus ja hartauselämä kuuluvat rippikouluun. Hengellisistä
asioista keskustellaan rakentavasti, ei painostaen. Tarkoituksenamme on, että
rippikouluaikana ja sen jälkeen nuori saa valmiuksia pohtia itse omaa hengellisyyttään ja tehdä siihen liittyviä ratkaisuja.

5

Rippikoulussa, kuten muussakin elämässä, voi kaikista varotoimenpiteistä
huolimatta sattua tapaturmia. Enimmäkseen ne ovat pieniä ja laastari riittää hoidoksi. Mikäli jotain sattuu, leirin ohjaajat huolehtivat ensiavusta, ottavat
yhteyttä vanhempiin ja sopivat loukkaantuneen kuljettamisesta lääkäriin.
Tapaturmista aiheutuvat kulut korvataan Laukaan seurakunnan ottamasta
vakuutuksesta. Vakuutus ei korvaa mahdollisesta sairastumisesta (esim. flunssa, angiina, umpisuolentulehdus) aiheutuvia kuluja. Seurakunnan vakuutus ei
ulotu leiriläisten omaisuuteen.

6

Alkoholin ja muiden päihteiden, myös energiajuomien, tuominen rippikouluun tai niiden käyttäminen rippikoulussa on kiellettyä. Alkoholin käyttö
tai hallussapito johtaa rippikoulun keskeytymiseen. Huumeiden hallussapito
tai käyttö johtaa lisäksi yhteydenottoon poliisiin.
Seurakuntamme, ja näin ollen myös rippikoulumme, on savuton. Mikäli
tämä on nuorelle ongelma, kehotamme jo etukäteen valmistautumaan asiaan
esim. ottamalla yhteyttä kouluterveydenhuoltoon. Toivomme myös tässä asiassa yhteistyötä vanhempien kanssa.

7

Joskus rippikoulun sääntöihin ja ohjeisiin sopeutuminen ei onnistu. Mikäli
rippikoulussa syntyy ongelmia, joita ohjaajat eivät nuoren kanssa pysty
selvittämään, otetaan yhteyttä vanhempiin.
Huonoimmillaan rippikoululeiri voi keskeytyä häiritsevän käyttäytymisen
tai jatkuvan sääntöjen rikkomisen tms. syyn takia. Näin tapahtuu kuitenkin
äärimmäisen harvoin. Keskeyttämisen jälkeen rippikoulun loppuun suorittaminen toteutetaan jollain muulla tavalla.

8

Rippikoulun jälkeen seurakunnan nuorisotyö kutsuu nuoria toimintaansa.
Tällaisia ovat esim. isoskoulutus ja seurakuntamme nuortenillat. Nuorten
itsensä järjestämissä ”riparitapaamisissa” seurakunnan työntekijät eivät ole
mukana.

Halutessanne keskustella rippikoulun yhteiselämän
periaatteista ottakaa yhteyttä rippikoulun opettajiin.

