Hyvät rippikoululaisten huoltajat

Nuoresi rippikoulun käyminen on alkanut. Tämä on hieno vaihe nuoren elämässä ja osa
itsenäistymisprosessia. Seurakunta haluaa osaltaan olla tukemassa nuoren hengellistä ja
kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisuutta.
Jotta rippikoululeiristä voisi tulla nuorellesi mukava ja turvallinen kokemus, joudumme
toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Itsenäistyessään nuoret hakevat rajojaan ja
samalla tarvitsevat hyväksytyksi tulemista ikäistensä keskuudessa. Tähän liittyy usein
tupakoinnin aloittaminen ja päihdekokeilut. Nuorten ryhmäpaine madaltaa
kokeilukynnystä. Seurakunta haluaa rippikoulussa olla tukemassa huoltajia rajojen
asettamisessa ja ylläpitämisessä tässä nuoren itsenäistymisvaiheessa.
Seurakunta on julkishallinnollinen yhteisö, jota sitoo yhteiskuntamme lainsäädäntö niin
tupakka kuin päihdeasioissakin. Tupakkalaki on nykyään tiukka. Se tarkoittaa käytännössä
sitä, että kaikissa sellaisissa tiloissa, joissa järjestetään lasten ja nuorten toimintaa, on
tupakointi kokonaan kielletty. Tämä tarkoittaa sisätilojen lisäksi myös ulkoalueita, eli
leirikeskuksen osalta koko leirialuetta. Siispä meidän kaikki rippikoululeirit ovat
ehdottomasti savuttomia.
Tämän asian käytännön toteutuksessa tarvitsemme teidän nuorten huoltajien apua ja
yhteistyötä. Mikäli tiedät nuoresi tupakoineen jo pitempään ja oletat, että hänen on vaikea
olla viikkoa polttamatta leirillä, on syytä tehdä jotain ennakkoon. Keskustele nuoresi kanssa
ja mieti, miten häntä voisi auttaa vieroittautumaan tupakasta ennen leiriä.
Huoltajana olet myös vastuussa siitä, ettei nuoresi leiritavaroihin ole pakattuna
tupakointivälineitä eikä päihdyttäviä aineita. Leirin henkilökunta pyytää nuorta
luovuttamaan tupakkatuotteet pois leirin ajaksi, mikäli havaitsee niitä hänellä olevan.
Jos nuoresi jää leirillä kiinni tupakoinnista, päihteiden käytöstä tai rikkoo jatkuvasti leirin
sääntöjä, leirin henkilökunta ottaa yhteyttä huoltajiin. Huoltajien kanssa neuvotellaan,
voiko nuoren leiri jatkua, ja jos voi, millä edellytyksillä. Toistuvasti sääntöjen rikkominen voi
aiheuttaa leirin keskeyttämisen, josta lopullisen päätöksen tekee seurakunnan kirkkoherra.
Mahdollinen nuoren kotiinpaluu kesken leirin tapahtuu huoltajien toimesta. Nuoren
alkoholin tai huumeiden käytöstä leirillä on henkilökunta velvollinen ilmoittamaan poliisille,
josta asia siirtyy myös lastensuojeluviranomaiselle.
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Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Tämän jälkeen seurakunta ei järjestä nuorille yön yli
kestävää jatkoriparia. Seurakunta kutsuu nuoria mukaan nuorten toimintaan kotiin
lähetettävällä kutsulla syyskauden alussa. Nuoret saattavat kokoontua riparin jälkeen
keskenään tapaamiseen, joka ei kuitenkaan ole seurakunnan järjestämää toimintaa.
Tämä kirje osoitetaan kaikille rippikoululaisten huoltajille. Pyydämme teitä huolehtimaan,
että nuoren kaikki huoltajat lukevat tämän kirjeen. Kirje löytyy myös osoitteesta
www.korppu.net sekä seurakunnan kotisivuilta www.nurmijarvenseurakunta.fi
rippikouluosiosta.
Luettuanne tämän kirjeen ja rastitettuanne kohdan rippikoululaisenne
turvatietolomakkeessa, sitoudutte nuoren huoltajina näihin yhteisiin pelisääntöihin.
Näillä toimenpiteillä haluamme turvata hyvän rippikoulukokonaisuuden kaikille osapuolille.
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