JÄRVENPÄÄN S EURAKUNNAN RIPPIKOULUN OHJES ÄÄNTÖ

Hyväksytty kirkkoneuvostossa maaliskuun 31. päivänä 2004.
Vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa …………….kuun ……päivänä 2004.

1§

KJ 3:3
Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen
uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit,
nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat
en kuin seurakunnan
rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu
yksityisesti.
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KJ 3:4,1
Rippikoulussa annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin
mukaisesti. Käytettävät oppikirjat hyväksyy piispainkokous.

2§

Rippikoulussa
noudatetaan
piispainkokouksen
Kasvatusjohtokunta hyväksyy vuosittain rippikoulun kol
rippikoulun vuosisuunnitelman.
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3§

Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori, joka yhdessä koko opettajatiimin kanssa laatii
rippikoulukohtaiset toteutussuunnitelmat. Rippikoulun
jatiimissä toimivat rippikoulun
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat seurakunnan työntekijät. Opettajana voi toimia
myös muu teologisen loppututkinnon suorittanut henkilö kuin seurakunnan viranhaltija.
Lisäksi muut seurakunnan palveluksessa olevat työntekijät, opiskelijat ja seurakuntalaiset
voivat yhteistyössä opettajien kanssa osallistua rippikouluopetukseen.
Opettajien avuksi tulee pyrkiä saamaan riittävä määrä
isosia.

ohjaamiseen soveltuvia

Rippikoulun opettajien tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta myös rippikoululaisten
perheisiin ja kummeihin sekä kouluihin.
KJ 3:3,2 ks. edellä.

4§

Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka rippikoulun päättymisvuonna täyttävät vähintään
15 vuotta. Kirkkoherra voi perustellusta syystä antaa
rippikoulun käymiseen tätä
nuoremmalle hänelle itselleen tutun ikäluokan kanssa.

5§

Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumä
on enintään
Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä.
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6§

Rippikoulussa pidetään päiväkirjaa seurantaa ja arviointia varten. Rippikoulutyötä johtava
pappi vastaa rippikoululuettelojen laatimisesta ja siitä, että muuhun seurakuntaan
kuuluvasta rippikoululaisesta toimitetaan ilmoitus asi
maiseen seurakuntaan rippikoulun
käymisestä ja konfirmaatioon osallistumisesta.

7§

Konfirmaatioon voivat osallistua rippikoulun käyneet kirkon jäsenet. Konfirmaatio
toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti.
KJ 3:5
Konfirmaatioon voivat osallistua ne, jotka rippikoulun perusteella siihen
oikeutetaan.
Konfirmaatiossa tunnustaudutaan kirkon uskoon ja saadaan oikeus käydä
itsenäisesti ehtoollisella. Konfirmaation toimittaa pappi tai lehtori.
Konfirmaatio on kirkollisen vaalikelpoisuuden (KL 7:3), kummina toimimisen
(KJ 2 :17) ja pappisvihkimyksen (KJ 5:2) edellytys. Rippikoulun käyminen on
kirkon jäsenen kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys (KJ 2:18).

8§

Seurakunta huolehtii myös niiden henkilöiden rippikouluopetuksesta, jotka eivät voi
osallistua yleiseen rippikouluun. Erityis- ja yksityisrippikouluissa sovelletaan
piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa.
KJ 3:3,2 ks. edellä.

KJ 1:3,1
Kirkon jäseneksi otetaan
1) lapsi pyhässä kasteessa
2) rippikoulun käynyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon aikaisemmin kuulunut
henkilö, joka ilmoittaa tahtovansa tunnustaa kirkon uskon; sekä
3) muu säädetyn iän täyttänyt henkilö, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen
kirkkoon, siten, että hän tarpeellisen opetuksen jälkeen saa kasteen tai, jos
hänet on oikein kastettu, tunnustaa kirkon uskon.
KJ 1:3,4
Henkilö, joka on otettu kirkon jäseneksi edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdan
mukaisesti, katsotaan rippikoulun käyneeksi ja konfirmoiduksi.

9§

Seurakunnan tehtävä on vastata rippikoulusuunnitelman
ellyttämästä seurakuntayhteyden kokonaisuudesta myös silloin, kun seurakunnan jäsen käy rippikoulun oman
seurakunnan ulkopuolella.

10 §

Rippikoulua varten järjestetään asianmukaiset tilat ja välineet. Rippikoulun järjestelyssä on
otettava huomioon yleiset turvallisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvät ohjeet.

11 §

Mikäli rippikoululainen toistuvasti laiminlyö hänelle
ja ohjeita tai häiritsee opetusta,
opettajien tulee auttaa häntä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Jos se ei johda tulokseen,
rippikoulusta vastaavan papin tai lehtorin tulee ottaa yhteyttä rippikoululaisen vanhempiin
tai huoltajaan. Mikäli myönteiseen ratkaisuun ei päästä, rippikoulun käynnin
keskeyttämisestä ja sen siirtämisestä toiseen ajankohtaan päättää kirkkoherra opettajien
esityksestä.

Tämä ohjesääntö tulee voimaan tuomiokapitulin vahvistamista seuraavan kuukauden 1.
päivänä. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 17. päivänä tammikuuta 1996
vahvistettu rippikoulun ohjesääntö.

