SUURI IHME¤

Rippikoulun paikallissuunnitelma

Ihmeiden äärellä
Haapajärven seurakunnan edellinen rippikoulun kokonaissuunnitelma MeidänRipari ilmestyi
vuonna 2009. Aikaa on kulunut, mutta edelleenkin voidaan todeta, että rippikoulu on yksi
kirkkomme menestystuotteista. Vuodesta toiseen omassakin seurakunnassamme 15-vuotiaiden
ikäluokasta runsaasti yli 90 % osallistuu rippikouluun. Menestymisen syy on luonnollisesti
vahvassa perinteessä, mutta oma vaikutuksensa on varmasti myös rippikoulun uudistumiskyvyllä.
Rippikoulutyössä ei ole vain tyydytty hyvään tilanteeseen, vaan on jatkuvasti etsitty uusia tapoja
toteuttaa rippikoulua nuoria kuunnellen, mutta kuitenkin keskeisestä sisällöstä kiinni pitäen.
Piispainkokous hyväksyi vuonna 2017 uuden kokonaiskirkon rippikoulusuunnitelman, joka on
saanut nimekseen SUURI IHME. Suuri ihme jatkaa edellisen, vuonna 2001 hyväksytyn
rippikoulusuunnitelman pohjalta, joka lähtee kolmesta sanasta:
ELÄMÄ
USKO
RUKOUS
Sanoilla halutaan ilmentää rippikoulun sisältöä. Rippikoulun on ankkuroiduttava vahvasti nuorten
elämänkokemukseen. Se sukeltaa uskomme salaisuuksiin ja samalla tuo näitä salaisuuksia ja
aarteita nuorten elämään. Rukous ei ole teoriaa, vaan vuoropuhelua Jumalan kanssa.
Rippikoulun paikallissuunnitelma on asiakirja siitä, miten rippikoulua toteutetaan
paikallisseurakunnassa. Olemme halunneet koota tähän suunnitelmaan ne näkökohdat ja
käytännöt, joiden varassa Haapajärven seurakunnan rippikoulutyö elää ja kehittyy.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä (Ps. 139:14)

Huhtikuussa 2019
Työryhmä:
Mika Katajamäki
Tiina Laajala
Minna Paananen
Matti Salmela
Katri Syrjäniemi
Kaija Tiirola
Kari Tiirola
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 13.5.2019

2

Taustaa
Haapajärven seurakunnan jäsenmäärän kehitys on valitettavasti jatkunut negatiivisena vuodesta
toiseen. Syynä on ennen kaikkea muuttotappio. Sen lisäksi kirkosta eroaminen on lisääntynyt,
joten se vähentää jäsenmäärä edelleen. Viime vuosina myös syntyvyys on vähentynyt, minkä
vuoksi ns. luonnollinenkin väestönkasvu uhkaa muuttua negatiiviseksi.
Seurakunnan jäsenmäärä oli 1.1.2019 yhteensä 6 299 henkeä. Kirkkoon kuuluu 88,1 % kaupungin
väkiluvusta. Koko Oulun hiippakunnassa kirkkoon kuuluu 78,1 % ja koko maassa 69,7 % väestöstä.
Taulukko: Seurakunnan väkiluvun kehitys
2015
6 685

2016
6 555

2017
6 438

2018
6 299

Haapajärvellä on ollut väkilukuun nähden verrattain korkea syntyvyys, mikä näkyy selvästi alle 14vuotiaiden suhteellisen osuudessa. Parin viime vuoden aikana syntyvyys on oleellisesti laskenut,
mutta se ei vielä näy rippikoulua käyvien ikäluokassa. Paikkakunnalta pois muuttavat
aktiivisimmin nuoret aikuiset sekä aktiivisessa työiässä olevat, mikä näkyy selvästi ikäluokassa 2544 –vuotiaat. Eläkeikäisten osuus on hiljalleen kasvamassa, mutta tässä Haapajärvi ei paljon
poikkea maan keskiarvosta.
Haapajärvellä vuosittain syntyneiden määrästä laskettuna rippikoululaisten määrä on vaihdellut
vuosittain sadan molemmin puolin. Ikäryhmäpoiminnan perusteella laskettuna rippikoululaisten
määrässä ei muutamaan vuoteen näyttäisi tapahtuvan oleellisia muutoksia nykytilanteeseen
verrattuna. Tulevaisuudessa rippikouluun tulevien määrä laskee kuitenkin syntyvyyden
pienentyessä. Rippikouluryhminä rippikouluikäisten määrä merkitsee kolme ryhmää vuosittain
kuten tähänkin asti. Sen lisäksi rippikoulun käy vuosittain merkittävä määrä nuoria seurakunnan
ulkopuolella eri kristillisten järjestöjen leireillä. Rippikoululla on vahva asema seurakunnassa.
Rippikouluun osallistuvien määrä kaikista 15 –vuotta täyttävistä vaihtelee vuosittain. Aivan viime
vuosina rippikoululaisten prosentuaalinen määrä 15-vuotiaiden ikäluokasta on laskenut. Tähän on
kiinnitettävä jatkossa huomiota.
Taulukko: Rippikouluikäisten määrä 2019 -2022 (muuttoliikettä ei huomioitu)

Haapajärvi

2018
111

2019
119

2020
107

2021
106

2022
112

Taulukko: Rippikoulun käyneiden määrä kunnan 15-vuotiaiden ikäluokasta % 2012 - 2018
2012
97,3

2013
94,5

2014
98,3

2015
93,5

2016
96,7

2017
89,9

2018
83,8
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Toimintaympäristö
Väestökehityksen vaikutusta seurakunnan rippikoulutyön toimintaympäristöön on selostettu
edellä. Toimintaympäristöön vaikuttaa luonnollisesti myös yleinen kirkollinen toimintaympäristö,
joka Haapajärvellä on edelleen vahvasti myönteinen. Seurakunta on luonnollinen osa
paikkakunnan elämää, vaikka kirkosta eroamisen lisääntyminen koko Suomessa vaikuttaa myös
Haapajärvellä. Rippikoulun käyminen kuuluu edelleenkin vahvasti luonnollisena osana kulttuuriin.
Rippikoululla on positiivinen imago myös nuorten keskuudessa.
Toimintaympäristöön liittyy erityispiirteenä seurakunnassa vaikuttavat vahvat herätysliikkeet,
joista erityisesti vanhoillislestadiolaisuuden vaikutus rippikouluryhmien määrään on suuri.
Liikkeen piiriin kuuluvat nuoret käyvät rippikoulun oman herätysliikkeen järjestämillä leireillä,
joten muualla rippikoulunsa käyvien määrä on vuosittain 25 – 30% koko ikäluokasta.
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksellä on seurakunnan alueella oma leirikeskus.
Rauhanyhdistyksen järjestämien rippikoulujen lisäksi vuosittain muutama haapajärvinen nuori
osallistuu Herättäjä-Yhdistyksen rippikouluun. Silloin tällöin joku osallistuu myös muiden
kirkollisten herätysliikkeiden tai muiden seurakuntien järjestämille rippikoululeireille.

”Sinä ja minä”, sanoo Jumala
Kristinuskon keskeinen sanoma on Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa. Jokainen ihminen on
luotu elämään Jumalan kasvojen edessä ja aktiivisessa suhteessa Jumalaansa, joka on aina läsnä ja
lakkaamatta kutsuu ihmistä yhteyteensä. Ihminen on Jumalan luoma ja lunastama, suuri ihme.
Jeesus nostaa Markuksen evankeliumissa uskon esikuvaksi erityisesti lapsen. Rippikouluun
tullessaan tuo lapsi on ehtinyt nuoruusikäiseksi.
Rippikoulussa on kyse Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Psalmissa 139 ihminen ihmettelee
Jumalan töitä ja omaa olemassaoloaan Jumalan luomana ihmisenä. Myös rippikoulussa
ihmetellään elämää, kiitetään ja rukoillaan Jumalaa, ja pyydetään hänen johdatustaan.
Rippikoulussa palataan Markuksen evankeliumissa olevaan lasten evankeliumiin (Mark 10:13-16)
ja lähetyskäskyyn (Matt 28:18-20).
”Sinä olet ihme, suuri sittenkin….” laulaa Juha Tapio nuorten yhdessä suosikkilauluissa Sitkeä
sydän. Sinä riität ja kelpaat, on psalmin 139 ja lasten evankeliumin ydinsanoma. Saat tulla ja olla
omana itsenäsi.
Kirkon sanoman ytimessä on vastakulttuurinen sävy. Ei tarvitse päteä. Ei tarvitse ensin muuttua ja
näyttää hyvältä voidakseen saada kokemuksen omasta kelpaamisesta. Viesti kelpaamistaan
kysyvälle ihmiselle on selkeä: Hän, joka on Luojasi, on tarkoittanut sinut juuri sinuksi – ja
lakkaamatta kutsuu sinua yhteyteensä. Jumalan puolelta suhde ihmiseen on elämän antajan
rakkautta, joka muistuttaa isän tai äidin rakkautta. Se ei aseta ehtoja. On vahva viesti tässä
armottomien ehtojen maailmassa, että tarjolla on aina ehdotonta armoa.
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Rippikoulu on kasteopetusta
Rippikoulu on tarkoitettu kristillisen kasteen saaneille ja kasteelle valmistautuville. Jeesus antoi
kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18–20).
Kaste on pyhä toimitus, sakramentti ja mysteeri, jossa Jumala toimii. Rippikoulu voikin olla
osaltaan kasteen muistamista: palaamista siihen lupaukseen ja lahjaan, jonka nuori on kasteessa
saanut tai voi saada. Kasteessa tullaan Kristuksen opetuslapseksi ja seurakunnan jäseneksi.
Katekismuksen mukaan Jumala kutsuu kasteessa jokaisen nimeltä omakseen. Tämä merkitsee
maailmanlaajan kristillisen kirkon jäsenyyttä. Kasteessa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Siinä
ei kysytä tietoa tai taitoa, eikä kastetun asenne vaikuta kasteen arvoon. Kaste on Jumalan teko ja
kantaa koko elämän. Melkein kaikki Haapajärvellä rippikouluun tulevat nuoret on kastettu.
Rippikoulu ei saa olla irrallinen saareke seurakunnan kasvatustoiminnassa, sillä ennen rippikoulua
nuori on jo voinut osallistua esim. seurakunnan perhe- ja päiväkerhoon, pyhäkouluun, leireille,
kerhoihin, erilaisiin tapahtumiin sekä jumalanpalveluksiin. Seurakuntayhteys on voinut vahvistua
myös seurakunnan ja koulun yhteistyön kautta. Rippikoulun aseman säilyttäminen seurakunnassa
edellyttää näiden kasvatuksen polkujen vahvistamista tulevina vuosina.
Rippikoulu on tulevaisuudessa yhä useammin myös kastekoulu. Nuori voidaan kastaa jo
rippikoulun alkuvaiheessa tai juuri ennen konfirmaatiota. 15 vuotta täyttänyt voidaan kuitenkin
kirkkojärjestyksen perusteella kastaa vasta, kun rippikoulu on suoritettu. Kasteen ajankohdasta
keskustellaan yhdessä nuoren ja vanhempien tai huoltajien kanssa ja se arvioidaan
tapauskohtaisesti. Myös kastamaton nuori voi kokea Jumalan läheisyyttä. Se, että nuori tulee
rippikouluun, on jo Jumalan Hengen työtä hänen elämässään.

Rippikoulu kasvattaa ehtoolliselle
Rippikoulun juuret ovat itsenäiselle ehtoolliselle valmistamisessa. Lapset voivat vanhempiensa tai
muiden kristilliseen kasvatukseen osallistuvien kanssa osallistua ehtoolliseen. Tämä on ollut
mahdollista jo vuodesta 1979, siis 40 vuoden ajan. Näin myös rippikoululaiset saavat rippikoulun
aikana osallistua ehtoolliselle yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa ohjaajan kanssa.
Luonnollisesti perheellä on tässä päätäntävalta: ottaako nuori vastaan ehtoollisen tai siunauksen.
Siunauksen merkitystä ei saa väheksyä. Ripari-infossa rippikouluvuoden alkaessa koteihin jaetaan
ehtoolliskirje, jossa rohkaistaan perhettä yhdessä pohtimaan ehtoollisasiaa. Monet rippikouluun
tulevista nuorista ovat jo osallistuneet ehtoolliselle pienestä lapsesta asti ja olisi kummallista, jos
ehtoollisyhteys katkeaisi rippikoulun ajaksi.
Ehtoollisopetukseen on hyvä mahdollisuus oman ryhmän messun valmistelun yhteydessä.
Siunaamatonta ehtoollisleipää voidaan maistaa.
On suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun
aikana. Ehtoollisen vapaaehtoisuus on kuitenkin muistettava. Silloin, kun ehtoollisen nauttiminen
on jostain syystä fyysisesti vaikeaa, on sen nauttiminen ennen konfirmaatiota erityisen tärkeää.
Ateriayhteys on Raamatussa keskeinen yhteyden, ystävyyden ja luottamuksen merkki. Ehtoollisen
sakramentti on Jeesuksen asettama pyhä ateria ja tarkoitettu jokaiselle kristitylle uskon
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vahvistukseksi. Ehtoollinen on mysteeri, jossa Jumala toimii. Ehtoolliselle voi osallistua, vaikka sen
merkitystä ei täysin ymmärtäisikään, sillä ehtoollisen olemus perustuu Kristuksen työhön, ei sen
jakajaan tai vastaanottajaan.
Leirin aikana vietettävä ehtoollinen luo yhteenkuuluvuutta, sillä ateriayhteys on aina ollut
kristittyjen tunnusmerkki. Tämänkin aterian yhteydessä on nuorella oikeus myös siunaukseen
ehtoollisen vastaanottamisen sijaan. Nämä asiat eivät ole toisilleen vastakkaisia. Tutussa
hartauskappelissa järjestetty ehtoollinen on hyvä järjestää niin, että myös muu leirin henkilökunta
voisi halutessaan osallistua.

Rippikoulu on rukouskoulu
Leirijakson alussa jokainen rippikoululainen valmistaa itselleen rukoushelmet, joita käytetään
hartauksissa. Niitä voidaan käyttää myös muutoin rippikoulun aikana. Rippikoulupäivää jaksottaa
kolme hartaushetkeä:
 Aamuisin hiljennytään rukoushelmien äärellä.
 Iltapäivällä kokoonnutaan nuorten itsensä valmistamaan leirijumalanpalvelukseen.
 Päivä päättyy iltahartauteen.
 Ennen ruokailua ruoka siunataan esim. ruokalaululla.
 Ulkoläksyinä rukouksista opitaan Isä meidän ja Herran siunaus. Myös uskontunnustus on
luonteeltaan rukous.

Rippikoulu vahvistaa ja varustaa
Rippikoulun tehtävä on vahvistaa uskoa ja antaa kasteopetusta. Lisäksi rippikoulun on tarkoitus
varustaa nuoria ymmärtämään mitä kirkko opettaa. Tätä varten rippikoululaisille jaetaan omat
Raamatut ja Katekismukset. Nämä kirjat ovat virsikirjan ohella kirkkomme tärkeimmät kirjat ja
molempia myös hyödynnetään monissa eri opetuskokonaisuuksissa.
Rippikoululaisille jaetaan myös oma rippikouluvihko muistiinpanoja varten. Tavoite on, että leirin
loppuessa vihkossa olisi rippikoulun tärkeimmät opetukset. Vihkon sisäkannelle liitetään
päiväohjelmarunko, mikä helpottaa leirin ohjelmaan ajallaan osallistumista.

Konfirmaatio on yhteyden juhla
Konfirmaatio on perheen, mutta myös koko seurakunnan yhteinen juhla. Konfirmaatioon
toivotaan rippikoululaisen perheen lisäksi osallistuvan hänen kumminsa. Leiriltä lähetetään kutsu
nuoren valitsemalle kummille/kummeille/muulle aikuiselle saapua konfirmaatioon siunaamaan
kummilastaan. Siunaamiseen osallistuvat saavat toimintaohjeet sekä kutsussa että
konfirmaatiomessun alussa.
Konfirmaatiomessun virret valitaan leirillä. Leirillä sovitaan myös esitettävästä
konfirmaatiolaulusta. Konfirmaatiomessua on hyvä valmistella muutoinkin yhdessä valmistamalla
esim:
 synnintunnustus
 esirukous
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 saarna
Vuorossa oleva jumalanpalvelusryhmä tukee konfirmaatiomessun toteutusta tarvittavin osin. On
selvää, että konfirmaatiomessusta tulee rakentaa sellainen, että se liittyy rippikoululaisten ja
heidän läheistensä elämäntilanteeseen. Konfirmaatiomessu on suuri mahdollisuus, sillä se
tavoittaa monia sellaisia, jotka käyvät hyvin harvoin jumalanpalveluksissa.
Opettajat ja isoset varautuvat konfirmaatiopäivänä vierailemaan erikseen kutsuttaessa
rippijuhlissa

Rippikoulu lähettää ja vahvistaa
seurakuntayhteyttä
On tärkeää, että nuoret tietävät oikeudet, joita rippikoulu ja konfirmaatio antavat:
 Rippikoulun käynyt voidaan vihkiä kirkollisesti avioliittoon.
 Konfirmaatio antaa oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja
 olla kastettavan kummina.
 Konfirmaatio antaa nuorelle myös oikeuden äänestää 16 vuotta täytettyään ja asettua
ehdolle seurakuntavaaleissa hänen täytettyään 18 vuotta.
Konfirmaation antamista oikeuksista ja sen sisällöllisestä merkityksestä on syytä kertoa nuorille
useissa yhteyksissä rippikoulun aikana.
Konfirmaatio kutsuu nuorta elämään seurakunnassa, ei vain passiivisena palvelujen kohteena,
vaan Kristus-ruumiin korvaamattomana jäsenenä (1.Kor.12). Seurakunta elää jäsenissään ja
jäsenistään. Konfirmoidun nuoren seurakuntayhteyden jatkuvuus on kirkon tulevaisuudelle
äärimmäisen tärkeää.
Ryhmänohjaajakoulutus tarjoaa ensimmäisen käytännöllisen tavan toimia seurakunnan
täysvaltaisena jäsenenä. Ryhmänohjaajana nuori voi saada uusissa tehtävissä rohkaisua
jatkossakin etsimään ja löytämään paikkansa seurakunnassa.
Seurakunnan työntekijöillä on lähtökohtana suhteessa ryhmänjohtajiin tasapuolinen kohtelu,
sopivien haasteiden antaminen, opastaminen, rohkaiseminen ja virheiden ymmärtäminen. Tämä
on tärkeää sekä nuoren että myös seurakunnan kannalta. Hyvät kokemukset seurakunnan
nuorisotyössä ovat saaneet monet kouluttautumaan kirkon palvelukseen.
Identiteetin rakentaminen merkitsee myös valintoja. Rippikoulun ohjaajat tukevat nuorta
kristillisen identiteetin rakentamisessa ja toimivat hengellisinä ohjaajina olemalla itse aidosti
omanlaisiaan kristittyjä ja kohtaamalla nuoria aitoina itsenään. Jokaisen kristityn on löydettävä
oma tapansa hahmottaa identiteettinsä kristittynä. Kristinuskoa ja kristittynä elämistä voidaan
rauhassa pohtia, tutkia ja kritisoidakin. Kirkkoa ja sen toimintaa peilatessa on nähtävä rehellisesti,
että kirkko on moniääninen, monikasvoinen, monitapainen ja ristiriitainen. Monenlaisille,
kaikenlaisille yksilöille on tilaa. On tärkeää voida puhua eroavaisuuksista, mutta myös keskittyä
yhteiseen. On monta kokemisen ja ilmaisun tapaa, mutta yhteinen Jumala ja yhteinen usko.
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Kirkon jäsenyydellä on merkitystä
Kirkon ja seurakunnan jäsenyyden merkityksistä on hyvä puhua nuorten kanssa avoimesti.
Kirkkoon kuulumisen lisäksi seurakunnan jäsenyys merkitsee elämää seurakuntalaisena, rukousta
ja jumalanpalveluselämää sekä kirkon uskoon liittymistä. Kirkkoon kuulumisellaan jäsenet
mahdollistavat sitä, mitä seurakunnassa tapahtuu.
Seurakuntalaisten on mahdollista myös vaikuttaa seurakunnassaan, joten heidän on hyvä tuntea
sen toimintamallia ja rakenteita. On tärkeää, että seurakunnan hallinnon pääpiirteet ja sen asema
osana kirkkoa tulisivat nuorille tutuksi rippikoulussa. Nuorten oman mahdollisuuden osallistua ja
vaikuttaa seurakunnassa (mm. äänestää kirkollisissa vaaleissa 16-vuotiaana ja asettua ehdolle 18vuotiaana), tulee olla osa rippikoulunkin sisältöä. Nuorten hakeutumista luottamustehtäviin ja
vaaleissa äänestämistä tulee aktiivisesti tukea.
Kirkon jäsenyys ei ole yhdentekevä asia, mutta ei myöskään itsestäänselvyys nuorille. Rippikoulun
aikana kannattaa yhdessä pohtia, mikä vahvistaa nuorten sitoutumista seurakuntaan ja kirkkoon.
Minkä syiden takia kirkosta ei kannata erota? Nuorille on tärkeä kertoa rohkeasti, mikä on kirkon
perustehtävä, miksi kannattaa kuulua kirkkoon, mitä varten seurakunnat ovat ja toimivat sekä
mitä kaikkea hyvää saadaan aikaan kuulumalla tähän yhteisöön.

Erityisoppijat
Jokaisessa rippikouluryhmässä on eri tavoin oppivia nuoria. Jotta jokaiselle voitaisiin taata
onnistunut rippikoulukokemus, on tärkeää, että erilaisuus oppimisessa huomioidaan ja nähdään
ennemmin voimavarana kuin heikkoutena.
Oppiminen on aina yksilöllistä. Merkittävällä osalla väestöstä (20-25 %) on jonkinasteisia luki- tai
oppimisvaikeuksia. Monilla oppimiseen liittyy sellaista erilaisuutta, joka on huomioitava
rippikoulun organisoinnissa ja toteutuksessa. Jotkut oppimisen esteet edellyttävät erityis- ja
pienryhmien järjestämistä, jotta nuoren rippikoulutyöskentely olisi mahdollista ja mielekästä.
Rippikoulun ohjaajilla tulee olla peruskäsitykset erilaisista oppijoista ja oppimistyyleistä sekä siitä,
millaisia oppimisongelmia ja rajoitteita yleensä esiintyy. On tärkeää huomata, että
rippikoulutunnilla rauhattomasti käyttäytyvä ei välttämättä ole ongelmanuori. Erilaisten
materiaalinen ja monipuolisten opetustapojen käyttäminen on tarpeellista, jolloin oppimisilmapiiri
luodaan turvalliseksi. Honkaniemen leirikeskukseen hankitaan tätä varten oppimismateriaalia.
Tietoa erityisoppijoista saadaan terveystietolomakkeesta, jonka kaikki leiriläiset täyttävät
vanhempiensa kanssa. On tärkeää, että vanhempia rohkaistaan keskustelemaan asiasta
työntekijöiden kanssa esim. rippikoulusunnuntaina tai vanhempainiltojen yhteydessä.
Rippikoululaisten lähtötasotiedot vaihtelevat. Jokaisella nuorella lähtötilanteesta riippumatta on
kuitenkin oltava yhtäläinen oikeus käydä rippikoulu.
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Pienryhmärippikoulu
Erityisrippikoulu on suunnattu lievästi, keskiasteisesti ja vaikeasti kehitysvammaisille nuorille.
Erityisrippikouluun osallistuu hyvin monimuotoinen joukko nuoria. Kaikki kehitysvammaiset
nuoret eivät käy erityisrippikoulua, vaan osa heistä integroituu oman seurakunnan rippikouluun.
On myös mahdollista järjestää yksityisrippikoulu sitä haluavalle. Sopivan rippikouluryhmän valinta
on aina yhteistyötä nuoren, hänen vanhempiensa ja rippikoulun opettajien kanssa. Tavoitteena
on, että jokainen nuori voisi löytää itselleen mielekkään tavan osallistua rippikouluun.

Rovastikunnallinen erityisrippikoulu
Rovastikunnallinen erityisrippikoulu järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla Kalajoella.
Leiriläisiä on 8-10. Jokaisella leiriläisellä on oma ohjaaja. Leiri kestä maanantaista lauantaihin ja
leirin päättää konfirmaatiomessu lauantaina. Leirille tulee oma kehitysvammatyöstä vastaava
teologi Oulusta. Ennen leirin toteumista leiripappi tekee kotikäynnin leiriläisen luokse yhdessä
seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Kotikäynnillä keskustellaan leiriin liittyvistä asioista.
Leirijärjestelyt aloitetaan hyvissä ajoin ennen leirin ajankohtaa eli noin vuotta aikaisemmin.
Erityisrippikoulusta ja sen käytännöistä vastaa Haapajärven seurakunnassa diakoniatyöntekijä.

Päivärippikoulu
Rippikoululeirin sijasta on tarvittaessa mahdollista järjestää rippikouluopetus päiväkouluna. Tällöin
opetusta annetaan kouluajan ulkopuolella. Poikkeuksena leiririppikouluun on se, että yöt
vietetään kotona ja rippikoulujakso voi jaksottua pidemmälle aikavälille. Päivärippikoulussakin
toimii seurakunnan työntekijöiden lisäksi isosia.

Yksityisrippikoulu
Rippikoulun voi käydä myös yksityisoppilaana. Yksityisrippikoulussa luetaan kirjoja, tutustutaan
Raamattuun, Katekismukseen ja seurakunnan toimintaan sekä keskustellaan papin ja mahdollisesti
muiden seurakunnan rippikoulutyöntekijöiden kanssa kristillisen uskon tärkeimmistä asioista.
Jumalanpalveluselämään osallistumisen tulee olla oleellinen osa yksityisrippikoulua.
Yksityisrippikoulu on sopiva vaihtoehto silloin, kun rippikoulu on aiemmin syystä tai toisesta jäänyt
käymättä. Myös yksityisrippikoulu voi päättyä konfirmaatioon.

Selko- ja vieraskielinen materiaali
Rippikouluja varten on käytössä erilaisia selkokielisiä aineistoja sekä materiaaleja. Valmista
selkokielistä materiaalia löytyy Selkoraamatusta sekä kirkon selkokielisiltä sivuilta
http://evl.fi/selko. Selkokielen apuna ja puheen tukena kommunikaatiossa voidaan käyttää kuvia,
esineillä kommunikointia, tukiviittomia, olemuskieltä sekä sähköisiä apuvälineitä. Oppimista
helpottaa, jos opiskelu on mahdollisimman moniaistista selkokielisyyden lisäksi. Vieraskielistä
rippikoulumateriaalia löytyy http://sakasti.evl.fi
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Oppiminen on monimuotoista
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Rippikoulun opettajien tulee kehittää itseään pysyäkseen alati muuttuvan nuorten maailman
mukana. Kun rippikoulun opettajat käyvät rippikoulua koskevissa koulutuksissa tai lukevat
kirjallisuutta, jakavat he oppimaansa tietoa keskenään. Näin taataan tasapuolinen
rippikoulukokemus kaikilla leireillä. Rippikoulutyötä tekevät työntekijät pitävät vuoden mittaan
kaksi suunnittelukokousta, jotka pidetään toukokuussa ja syyskuussa.

Rippikoulu koskettaa myös perhettä
Pienehkön seurakunnan etu on, että suurta osaa tulevien rippikoululaisten vanhempia ja huoltajia
on kohdattu jo vuosia aiemmin, monia jo silloin, kun rippikoululaisen kristityn matka alkoi
kastehetkessä. Rippikoululaisen kodissa on voitu käydä useamman kerran isompien sisarusten
konfirmaatioiden tai esim. muiden perhejuhlien yhteydessä. Seurakuntalaisten tunteminen
madaltaa kynnystä olla yhteydessä rippikoululaisen perheeseen, jos jokin kysymys nuoren kohdalla
askarruttaa.
Tulevat rippikoululaiset sekä heidän vanhempansa/huoltajansa ja muut läheiset kutsutaan kirjeitse
lokakuussa rippikoulusunnuntain messuun ja sen jälkeen järjestettävään rippikouluinfoon.
Kutsukirje toimitetaan Haapajärven yläasteen kautta kaikille kahdeksasluokkalaisille. Pyynnöstä
kutsun saavat myös ne, jotka eivät käy Haapajärven yläastetta tai ovat alemmalla luokalla. Tietoa
ilmoittautumisesta välitetään myös sosiaalisen median, seurakunnan verkkosivujen sekä muiden
käytettävissä olevien medioiden kautta. Mikkelinpäivän jälkeisenä sunnuntaina,
rippikoulusunnuntaina, annetaan tietoa rippikoulun sisällöistä ja käytännöistä, sekä kerrotaan
tulevat leiriajankohdat. Nuoret myös ilmoittautuvat tuolloin rippikouluun. Ilmoittautumisen
yhteydessä vanhemmille tarjotaan mahdollisuus keskustella seurakunnan työntekijän kanssa
nuorensa tilanteesta sekä kerrotaan, millä tavalla he voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä.
Nuoret valmistelevat oman rippikouluryhmänsä kanssa oman messun ja sen lisäksi toisessa
messussa tekevät kukin havaintoja annetun tehtävän perusteella. Näihin messuihin vanhemmat ja
muut läheiset kutsutaan mukaan.
Rippikoulun tutustumisviikonlopun yhteydessä pidetään leiri-info, jossa vanhemmille kerrotaan,
millaisella tiimillä rippikoululeiriä lähdetään toteuttamaan. Läsnä ovat opettajat, isoset sekä kaikki
leiriläiset. Vanhemmille kerrotaan lyhyesti leirin käytännöistä, jolloin heillä on mahdollisuus
esittää kysymyksiä. Aikaa on varattu myös henkilökohtaisille keskusteluille, joissa vanhemmat
voivat tuoda esille toiveitaan ja odotuksiaan siihen, miten heidän nuorensa kohdataan leirillä.
Tällöin vanhemmilla on myös tilaisuus kertoa, mikäli heidän lapsensa nuori tarvitsee erityistukea
tai huomiota. Vanhemmille annetaan myös mahdollisuus esittää toiveita, millaisia teemoja he
toivovat rippikoulussa käsiteltävän. Kyselylomake (liite 1) jaetaan koteihin koulujen kautta
rippikoulusunnuntain kutsun yhteydessä.
Jokaisen rippikoululeirin ohjaajatiimi päättää itsenäisesti, järjestävätkö he leirillä vierailuillan
rippikoululaisten vanhemmille ja muille läheisille. Vierailu kestää korkeintaan pari tuntia, jonka
aikana vierailijat voivat tulla tutustumaan leiripaikkaan ja tapamaan nuoria. Illan ohjelma sisältää
yleensä kahvittelua, leikkejä tai kisailuja. Vanhemmille myös kerrotaan, miten leiri on tähän asti

sujunut. Jos vierailuiltaa ei ole, leiri päätetään yhteiseen kahvihetkeen vanhempien kanssa.
Tuolloin voidaan kertoa leirin kuulumiset.
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Kristittynä eläminen
Kristityn halu elää eettisesti kestävää elämää nousee rakkauden ja armon oivalluksesta. Ihminen
ei voi tehdä mitään oman itsensä pelastamiseksi, vaan se on kokonaan Jumalan työtä. Jokaisella on
kuitenkin mahdollisuus ja vastuu tehdä hyvää sekä itselle, toiselle että muulle luomakunnalle.
Jumala on rakkaus, joka antaa myös ihmiselle kyvyn ja voiman rakkauteen.
Kristityn lähimmäinen on lähellä ja kaukana. Kultainen sääntö ”kaikki, minkä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12) koskee jokaista ihmistä. Jokaisen ihmisen ihmisarvo
on ehdoton ja riippumaton hänen ominaisuuksistaan ja teoistaan.
Rippikoulussa pyritään siihen, että kristillisen uskon ydinsanoma voisi konkretisoitua ja juurtua
arkielämään tavaksi elää. Rippikoulussa nuoret pohtivat sitä, kuka Jumala on, mitä Jumala tahtoo
ja miten Jumala toimii maailmassa ihmisten välityksellä. Miten itse elän kristittynä maailmassa,
suhteessa lähimmäisiin, itseeni ja luomakuntaan? Minkälaisia valintoja minä voin tehdä
elämässäni?

Vastuu itsestä
Rippikoulussa pyritään siihen, että nuori kokisi ja ymmärtäisi syvemmällä tasolla olevansa ihme –
Jumalan luoma ja lunastama, ainutkertainen ja arvokas. Tämän perusteella hän on korvaamaton,
suojelun ja rakastamisen arvoinen. Oman arvon oivaltaminen voi johtaa ymmärrykseen
muidenkin ihmisten arvosta ja ainutkertaisuudesta, ja elämän kunnioittamiseen laajemminkin.
Rippikoulun on tärkeää tukea nuorta arvostamaan omaa elämäänsä ja pitämään huolta itsestään
kaikilla tasoilla. Rippikoulussa voidaan tukea nuorta omaksumaan tärkeitä mielenterveystaitoja:
kuuntelemaan, tunnistamaan ja sanoittamaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan, kohtelemaan
itseään ystävällisesti ja myötätuntoisesti, ja hakemaan itsellensä apua silloin, kun siihen on syytä.
Samoin häntä tuetaan sosiaalisen ja hengellisen elämän valmiuksiin.
Monelle on rankkaa olla kasvuikäinen. Nuori voi kokea median ylläpitämien ihanteiden ja
todellisuuden välisen ristiriidan ahdistavaksi. Etenkin ulkonäköön ja omaan kelpaamiseen liittyy
paljon paineita. Kristinuskon kokonaisvaltainen ihmiskäsitys sisältää myönteisen suhteen ihmisen
ruumiillisuuteen. Kirkon ihmiskäsityksen mukaan ihmisruumis on pyhä ja sitä tulee varjella ja pitää
arvossa riippumatta siitä, millainen se on. Sekä oman että toisen ihmisen ruumiin tai intimiteetin
loukkaaminen on vahingollista ja väärin. Jumala on antanut ihmisille käskynsä suojella sekä omaa
että toisen ihmisen elämää.

Lähimmäisenä toiselle
Lähimmäisyys edellyttää myötätuntoa. Nuorten myötätuntotaitoja tulee aktiivisesti tukea ja
edistää. Jeesus antaa omassa elämässään esimerkin toisen elämään asettumisesta. Koko
kristinuskossa on syvästi kysymys Jumalan myötätunnosta ihmisiä kohtaan. Jeesuksen käskyn
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mukaisesti jokaisella ihmisellä on vastuu olla lähimmäisenä toiselle. Samaan aikaan jokaiselle
kuuluu myös oikeus olla haavoittuva ja tarvita lähimmäisyyttä toisilta. Kukaan ei voi olla koko
elämäänsä vain auttaja tai vain apua tarvitseva, sillä ihmisenä olemiseen kuuluvat molemmat
puolet.

Lähimmäisenä olemiseen liittyvät myös muut vuorovaikutustaidot. Koko rippikoulu rakentuu
vuorovaikutukselle, kohtaamiselle ja vastavuoroisuudelle. Lähimmäisenä oleminen konkretisoituu
siinä, miten rippikoulussa puhutaan ja eletään toisten kanssa. Onko puhetyyli ystävällistä ja
kannustavaa vai tiukkaa ja ilmaisua sammuttavaa? Mille nauretaan? Onko nimittely ja luokitteleva
huutelu sallittua? Nuorten kanssa on hyvä käsitellä kielenkäytön ja huumorin rajoja. Yhteiset
pelisäännöt ja toisten rajojen kunnioittaminen ovat tärkeitä keskustelun aiheita. Kiusaamisen eri
muotoihin, esimerkiksi erilaisuudelle nauramiselle, on aina puututtava. Rippikoulu antaa hyvät
mahdollisuudet opetella lähimmäisyyttä.
Lähimmäisyyttä opetellaan esimerkiksi:
 Laaditaan leirin alussa yhdessä ympäristöpelisäännöt leirielämää varten
 Ryhmäytystehtävien avulla viikonloppuleirillä sekä leirin aikana esim. iltaohjelmissa

Nuoret ovat osallisia
Tutustumisjakson aikana nuoret osallistuvat yhden messun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Muutoinkin pyritään siihen, että seurakunnan toimintaan tutustuessaan nuoret eivät ole sivusta
seuraavia tarkkailijoita. He osallistuvat seurakuntalaisina toimintaan yhdessä muiden kanssa.
Nuorten odotuksia ja toiveita kysytään viikonloppuleirin aikana (liite 2) ja tämä otetaan
huomioon leirijaksoa suunniteltaessa. Nuorilta pyydetään palautetta myös rippikoulun aikana ja
lopussa.

Jumalanpalvelus läpäisee rippikoulun
Leirin aikana pidetään jumalanpalveluksia ja hartauksia päivittäin:
 Aamurukous
 Leirijumalanpalvelus
 Iltahartaus
Leirijumalanpalvelus valmistellaan joka päivä ryhmittäin. Tehtäviin kuuluvat:
 suntion tehtävät
 virsien valinta
 evankeliumiin tutustuminen ja kysymysten laatiminen evankeliumista
 synnintunnustuksen kirjoittaminen
 päivän rukouksen laatiminen
 esirukouksen kirjoittaminen
Hartauksissa annetaan nuorille mahdollisuus säännölliselle hiljentymiselle leirielämän keskellä.
Hartauksissa annetaan tilaa myös hiljaisuudelle.

Raamattu opastaa elämään

13

Raamattu on pyhä kirja, joka on kirkon elämän perusta ja kristityn matkaopas. Sitä tulee käyttää
rippikoulussa säännöllisesti ja monipuolisesti, jotta se tulisi rippikoululaisille tutummaksi.
Rippikoulussa Raamatun lukemisen tulee olla niin säännöllistä, että se tulee tutuksi ja
asennetasolla tavalliseksi. Tavoitteena on, että nuori tunnistaa monien hänen elämäänsä ja
kulttuuriinsa sisältyvien asioiden pohjautuvan Raamattuun ja sen kertomuksiin. Näin hänelle
hahmottuu jonkinlainen oma suhde Raamattuun tai Raamatussa kerrottuihin asioihin: Nuori
oivaltaa, että Raamatun sisällöillä on merkityksiä juuri hänen uskolleen ja elämälleen.
Rippikoulussa pyritään siihen, että nuoressa heräisi kiinnostusta Raamattua kohtaan ja että hän
voisi löytää siitä aineksia omaan etsintäänsä ja hengelliseen elämäänsä. Jos jokin Raamatun
kertomus tai jae puhuttelee nuorta, se on jo Jumalan puhuttelua.
Haapajärven seurakunnan rippikoululeireillä Raamattua käytetään läpi rippikoulun esim.
seuraavilla tavoilla:

 Nuoret lukevat tai kuuntelevat Markuksen evankeliumin ennen leirijaksoa. Tässä voidaan
käyttää esim. Pipliaseuran DigiMarkusta (www.digimarkus.fi).
 Jokaiselle rippikoululaiselle lahjoitetaan oma Raamattu, johon ohjaajat kirjoittavat jo
etukäteen omistuskirjoituksen ja muistolauseen.
 Raamatun synnyn ja merkityksen opettaminen kuuluu rippikoulun
oppimiskokonaisuuksien sisältöön. Erityisten Raamattua käsittelevien oppimisjaksojen
lisäksi Raamattua on syytä käyttää aktiivisesti myös muilla oppitunneilla. Tällöin voidaan
nostaa esille myös Raamatun inhimillistä puolta eli Raamatun henkilöiden samankaltaisia
elämänkokemuksia nykyajan ihmisten kokemusten kanssa. Oppimiskokonaisuuksissa
voidaan käyttää lähtökohtana myös nuorten omia etukäteen laadittuja kysymyksiä.
 Jokaisesta oppitunnista jätetään raamatunlause rippikoululaisille.
 Jokaisen rippikoulun hartauden tulee sisältää jokin Raamatun teksti. Hartaus ei tällöin
pelkästään kauniiden ja opettavaisten kertomusten tai tunnelman varaan, vaan siihen
tuodaan Jumalan sana.

Musiikki on Jumalan lahja
”Maailman alusta asti musiikki on ollut mukana kaikissa luoduissa, jokaisessa yksityisessä oliossa
erikseen ja kaikissa yhteisesti, annettuna ja mukaan luotuna. Ei ole olemassa mitään ilman sointia
ja rytmiä”. (Martti Luther)
Sydän sykkii rytmiä syntymässä, äänihuulet muodostavat jokelteluääniä, lapsi tutustuu itseensä,
maailmaansa johon syntyy. Kaikkialla on musiikkia, erilaisia ääniä ja rytmejä. Tämä yhdessä on
musiikkia.
Rippikouluun tuleva nuori on herkkä aistimaan kaikkea. Musiikkitunti alkaa tutustumalla itsessä
olevaan musiikkiin, muusikkoon, häneen ja siihen joka jo syntymässä oli, kunnes joku sanoi, että
sitä ei ole. Joku loi raamit, sanoi mikä on ja mitä ei ole. Rippikoulun tehtävänä on herättää takaisin
se, joka nuoressa oli jo syntymässä, jokaisessa omanlaisensa, erilainen.
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Rippikoulunuori tutkii itsessä olevaa rytmiä, sydämen sykettä, hengitystä ja ääniä joita hänestä
syntyy. Kaikki saa olla, kaikki on valmiina Jumalan luomana, täydellisenä jokaisessa. Nuori
tutustuu erilaisiin ääniin ympärillään. Hän saa kuulla musiikkia, kulkea joukossa sen mukana,
luokassa tunneilla ja ulkona liikkuessa. Rippikoululaiselle annetaan mahdollisuus tapailla ääniä
erilaisista soittimista. Hän saa tehtäväksi ottaa tietoisesti musiikki mukaan rippikoulun jokaiseen
osa-alueeseen. Soittoa harrastava nuori otetaan huomioon, erilaiset soittimet mukaan laulun
säestämiseen.

Virsien merkityksestä kerrotaan ihmisen erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvänä rukouksena.
Virsikirja on rukouskirja. Virsiä lauletaan leirijumalanpalveluksissa, hartauksissa ja iltaohjelmissa,
leiriläiset säestäjänä ja laulussa läsnäolijana ja laulajana. Isosten tehtävä on tukea nuorta virsien
laulajana. Erityisesti iltaohjelmissa ja iltahartauksissa tutustutaan lisäksi Nuoren seurakunnan
veisuihin, gospelmusiikkiin sekä esim. rukouslauluihin.
Jokaiselle tulee tarjota jokin keino joka herättää hänessä uinuvan muusikon. Nuori saa valita millä
tavalla osallistuu musiikin toteuttamiseen. Kuunnellen ja osallistuen.
Musiikki kulkee koko leirin ajan eri tilanteissa mukana. Nuori herää hyväksymään uinuvan
muusikon itsessään. Isosten tehtävä on merkittävä kannustaen rippikoululaisia itse toteuttamaan
musiikkia laulaen ja soittaen.

Kestävä elämäntapa
Leireillä pyritään pitämään joitakin oppitunteja, hartauksia ja iltaohjelmia ympäröivässä luonnossa.
Jokainen rippikoululeiri laatii itselleen ympäristöpelisäännöt, joissa kiinnitetään huomiota siihen,
kuinka voimme vaikuttaa ympäristöömme positiivisella tavalla. Leiriläiset siivoavat päivittäin omat
jälkensä. Tämän toivotaan ohjaavan roskaamisen vähentämiseen. Leirikeskuksessa on
asianmukaiset lajitteluastiat ja selkeät ohjeet roskien lajitteluun.
Leirien ruokailuissa:
 käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa sekä Reilun kaupan tuotteita
 tavoitteena ruokahävikin vähentäminen
 toteutetaan kaksi kasvisruokailua/leiri
Kristilliseen ympäristökasvatukseen kuuluu vastuun korostamisen lisäksi aina myös toivon
näkökulma. Jumala pitää huolta luomakunnastaan. Meidät on kuitenkin kutsuttu työtovereiksi.

Moniammatillinen rippikoulutiimi
Haapajärven seurakunnan rippikoulutyön lähtökohtana on yhdessä suunnitteleminen ja
tekeminen. Kirkkojärjestyksen ja paikallisen papiston työnjaon mukaan kirkkoherra on vastuussa
rippikoulutyön kokonaisuudesta, mutta jokainen rippikoululeiri on oma kokonaisuutensa, jonka
yksityiskohtaisesta suunnittelusta vastaavat leirin rippikoulutiimi. Tähän suunnitteluun on hyvä
ottaa mukaan myös leirin muu henkilökunta, isoset ja mahdollisuuksien mukaan myös leiriläiset.

Suunnitellaan ja tehdään yhdessä
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Jokainen työntekijä ja muu ohjaaja tuo lisäarvoa rippikouluun. On tavoiteltavaa, että kaikki
ohjaajat ovat mukana tiimissä koko rippikoulun prosessin ajan. Tämä koskee myös mahdollisia
kausityöntekijöitä, aikuisia seurakuntalaisia ja isosia. Rippikoulussa tulee luopua perinteisistä
työalarajoista ja hyödyntää tiimin yksilöiden lahjoja, persoonaa ja kiinnostuksen kohteita –
jokaisen osaaminen on työalaa paljon laajempaa. Papilla ei ole opettamisvastuuta kaikesta
teologiaan liittyvästä. Kaikki tiimin jäsenet voivat olla pitämässä mitä tahansa rippikoulun
oppimiskokonaisuuksia. On hyvä, jos niitä toteutetaan yhdessä ja dialogisesti.

Yhteinen tekeminen luo yhteisöllisyyttä ja yhteisön. Jokaisen rippikoulun käytännön toteutus
tarkennetaan rippikouluryhmän tarpeet ja ideat huomioiden. Näin rippikouluryhmästä luodaan
osa elävää seurakuntaa ja jumalanpalvelusyhteisöä. Yhdessä tapahtuvaan suunnitteluun
kiinnitetään huomioita rippikoulun alusta asti. Rippikoulutiimi kootaan yhteen hyvissä ajoin.
Samalla pyritään myös siihen, että mahdollinen kausi- tai kesätyöntekijä, harjoittelija, aikuiset
seurakuntalaiset ja isoset ovat mukana suunnittelussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kannattaa huomata, että kausityöntekijäkin voidaan saada paikalle avuksi digiteknologian avulla.
Hyvin toteutettu, kokonaisuuksiin perustuva oppiminen edellyttää rippikoulutiimin yhteistyötä.
Suunnittelussa on avattava keskeneräisiä ajatuksia toisille ja sovitettava yhteen erilaisia
toimintatapoja ja näkemyksiä. Jotta oppimisesta rakentuu nuorille kokonaisuus, kaikkien ohjaajien
on oltava perillä siitä, mitä tapahtuu rippikoulun niissä työskentelyissä, joissa ei itse toimi
ohjaajana tai ole muuten mukana.

Rippikoulun suunnittelun vuosikello
Rippikouluvuosi toteutetaan Haapajärvellä oheisen vuosikellon mukaan. Ennen varsinaista
leirijaksoa pidettävä viikonloppuleiri kestää yhden yön yli. Varsinainen leirijakso aloitetaan
sunnuntaina osallistumalla seurakunnan yhteiseen messuun ja päätetään seuraavan viikon
lauantaina. Leirijakson pituus on siten seitsemän vuorokautta.
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Rippikoulun resurssit
Haapajärven seurakunnassa rippikoulutyön ydinryhmän muodostavat papit, kanttori,
nuorisotyönohjaajat sekä diakonissa. Yhteisen suunnittelun ja tekemisen –periaatteen mukaisesti
kuitenkin jokainen seurakunnan työntekijä on rippikoulun kannalta resurssi. Rippikoulu kuuluu
kaikille seurakunnan työntekijöille. Työvoimaresurssi laajenee huomattavasti, kun mukaan
otetaan mahdolliset kausityöntekijät, isoset sekä vapaaehtoiset aikuiset.
Seurakunnalla on käytössään hyvässä kunnossa oleva leirikeskus Honkaniemi, joka tarjoaa hienot
puitteet rippikoulutyölle.
Rippikoulun pitoon on taattava riittävä työvoima. Turvallisuusvaatimukset edellyttävät vähintään
yhtä ohjaajaa alkavaa kymmentä leiriläistä kohden. Opetuksen tason ja riittävän levon
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takaamiseksi sekä turvallisuusnäkökohtien vuoksi Haapajärven seurakunnan rippikoululeireillä on
oltava vähintään kolme aikuista ohjaajaa. Rippikouluryhmän enimmäiskoko on 25 nuorta. Mikäli
määrä halutaan poikkeuksellisesti ylittää, tarvitaan kirkkoneuvoston päätös.

Koska pääosa leirityöstä sijoittuu yleisille lomakausille, leirien ja muun seurakuntatyön hoitaminen
on usein haasteellista. Työaikajärjestelyillä on kuitenkin pyrittävä takaamaan, että leirityötä
tekevä voi olla vapaana muusta seurakuntatyöstä. On kuitenkin huomattava, että aina tämä ei
välttämättä ole mahdollista.

Rippikoulun rakenne
Rippikoulussa emme puhu enää oppitunneista, koska irralliset oppitunnit on mielekästä yhdistää
suuremmiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Suuri ihme –rippikoulusuunnitelman mukaisesti
rippikoulussa tulee olla seuraavat oppimiskokonaisuudet:

Oppimiskokonaisuuksia voidaan jaotella monin eri tavoin, esimerkiksi seuraavasti:
 Minä ja seurakunta
Kuka minä olen, keitä me olemme
Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
Virret ja laulut

 Jumala
Jumala, luoja ja ylläpitäjä
Usko ja tiede
Raamattu
Suhde muihin uskontoihin, miksi olemme kristittyjä
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 Välitän, pidän huolta, rakastan
Ystävyys ja ihmissuhteet
Seksuaalisuus ja sukupuolisuus
Seurustelu, avioliitto ja perhe
Diakonia ja lähimmäisen rakkaus
 Meidän maailmamme
Elämän arvot ja valinnat
Vastuu luomakunnasta
Kristittynä arjessa
 Säröillä oleva maailma
Kärsimys ja kuolema
Käskyt ja omatunto
Synti ja armo
 Jeesus
Jeesuksen elämä ja opetukset
Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus
Taivas ja helvetti
Tulevaisuus ja toivo
 Pyhä Henki
Pyhä Henki
Usko ja rukous
Kaste ja kummius
Kristuksen kirkko ja minun seurakuntakuntani
Lähetys ja kansainvälinen diakonia
 Konfirmaatio
Jokainen rippikoulutiimi voi järjestää esitetyt oppimiskokonaisuudet parhaaksi katsomallaan
tavalla. Seurakunnassa on yksi rippikoulu, mutta leirien toteuttamistapoja voi olla monta.

Arviointi kehittämisen välineenä
Rippikoulun arviointiin on varattava aikaa ja useita tilaisuuksia, koska siten voidaan saada
arvokasta tietoa rippikoulun kehittämiseen. Arviointia voi olla:
1. Rippikoulutiimin suorittama itsearviointi leirin jälkeen, jossa on syytä keskittyä kahteen
kysymykseen
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 Missä olemme onnistuneet?
 Mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa ottaa huomioon?
Rippikoulutiimin itsearvioinnin tulokset kirjataan välittömästi rippikoululeirin päätyttyä rippikoulun
päiväkirjaan.
2. Leiriläisten antama palaute leirijakson päättyessä
 Palaute on syytä kysyä kirjallisesti nimettömänä vaikkapa loppukokeen yhteydessä.
Palautteen antamista varten voidaan myös luoda erillinen lomake, joka voidaan täyttää
paperisena tai virtuaalisena.
3. Vanhemmilta saatu arviointi
 Rippikoululaisen vanhemmilta voidaan kerätä palautetta esim. seurakunnan verkkosivujen
kautta täytettävällä lomakkeella.
4. Seurakunnan työntekijöiden itsearviointi
 Työntekijöiden suorittama itsearviointi on syytä tehdä vähintään kerran vuodessa.
Arviointitilanteeseen on syytä pyytää mukaan rippikoulun opettajien lisäksi myös
leirikeskuksen emännät, suntiot sekä mahdolliset muut rippikoululaisten kanssa vuoden
mittaan työskentelevät.
 Arvioinnissa on syytä käydä läpi koko rippikoulutyön kokonaisuus: vuosikello,
tutustumisjakson ja leirijakson kokemukset, rippikoululaisilta ja vanhemmilta saatu palaute
jne.

Turvallinen rippikoulu
Rippikoulun fyysinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus ovat perusedellytys rippikoulun onnistumiselle.
Jokaisesta rippikoulusta tehdään turvallisuusasiakirja, joka löytyy Q-asemalta. Siihen kootaan tietoa
mahdollisista riskeistä ja niihin varautumisesta, vaaratekijöiden ennaltaehkäisystä sekä toimintatavoista
onnettomuuden satuttua. Vähintään yhdellä rippikoulun ohjaajalla tulee olla ensiapukoulutus.
Turvallisuusasiakirjan täyttämisestä vastaa rippikoululeirin turvallisuusvastuussa oleva ohjaaja yhdessä
muun ohjaajatiimin kanssa. Asiakirjan hyväksyy allekirjoituksellaan kirkkoherra ja ohjaajatiimi sitoutuvat
siihen omilla allekirjoituksillaan.
Vakuutukset
Seurakunnalla on tapaturmavakuutus toimintaa varten. Tarkempia tietoja ja korvaussummia voi tiedustella
taloustoimistosta. Esinevakuutusta seurakunnalla ei ole, joten esinevahingon sattuessa on syytä selvittää
asianomaisen oman kotivakuutuksen kattavuus.
Terveystietolomake
Jokainen leiriläinen sekä isonen toimittaa viimeistään leirin tutustumisviikonlopun alkaessa
terveystietolomakkeen, joka löytyy Q-asemalta leirin turvallisuusvastaavalle. Lomakkeella huoltajat
antavat tarvittavat tiedot leiriläisen ruokavaliosta, terveydentilasta ja muusta, joka saattaa vaikuttaa leirillä
olemiseen. Lomake on luottamuksellinen ja tulee ainoastaan opettajatiimin tietoon, ei harjoittelijoille tai
isosille.
Lomakkeen jakamisen yhteydessä annetaan rippikoulun turvallisuusohjeista kotiin tiedote. Samassa
tiedotteessa kerrotaan myös, mitä seurakunnan leiriläisille ottama vakuutus korvaa. Ohjeiden lisäksi
tiedotteessa korostetaan kaikkien yhteistä vastuuta turvallisesta ja toiset huomioonottavasta toiminnasta
leirillä. Tiedotteessa kerrotaan myös, mitä seurakunnan leiriläisille ottama vakuutus korvaa.

Tupakointi
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Haapajärven seurakunnan rippikoulut ovat savuttomia. Tämä
pohjautuu tupakkalakiin, joka astui voimaan 1.10.2010. Myös nuuska ja sähkösavukkeet luetaan
tupakkatuotteisiin.
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Mikäli nuori rikkoo yhteisiä sääntöjä, leirin turvallisuusvastaava ottaa välittömästi yhteyttä kotiin.
Huoltajien kanssa sovitaan, kuinka toimitaan. Peruslähtökohta on, että toistuvasti sääntöjä rikkovan tai
muuten huonosti käyttäytyvän rippikoulu keskeytyy ja jatkuu mahdollisesti yksityisopetuksena syksyllä.
Alkoholi ja muut päihteet
Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty (Alkoholilaki 6 luku, 34 §). Säännön
rikkominen johtaa leirin päättymiseen rikkojan osalta välittömästi.
Energiajuomat
Energiajuomat ovat rippileireillä kiellettyjä. Leirin turvallisuuden vuoksi on tärkeää, ettei nuori käytä mitään
keinotekoisia piristeitä. Paras keino pysyä virkeänä on nukkua öisin.
Uintivalvonta
Uintivalvojana toimii virkasuhteessa oleva ohjaaja. Valvojaksi ei käy harjoittelija tai isonen, vaikka hänellä
olisi ensiapukoulutus. Uintivalvojalla tulee olla rannalla mukana kännykkä avun hälyttämistä varten. On
suositeltavaa, että uintivalvojan apuna rannalla on isonen. Rippikoululeirin ohjaajatiimi sopii yhteiset
säännöt uimiseen ja souteluun liittyen. Harjoittelijoille ja isosille on syytä kertoa säännöistä jo ennen leiriä.
Säännöistä pidetään yhdessä kiinni ja ne selvitetään riparilaisille heti leirijakson alussa.
Älylaitteet ja matkapuhelimet
Rippikouluun saa tuoda mukanaan älylaitteen tai/ja matkapuhelimen. Kaiuttimien tuonti leirille on
kuitenkin kielletty. Rippikoululaisten viestintävälineet voidaan kerätä hiljaisuuden alkaessa yön ajaksi
lukittuun tilaan yörauhan turvaamiseksi. Viestintävälineet palautetaan takaisin aamulla. Hätätilanteissa voi
ottaa yhteyttä leirin turvallisuusvastaavaan, jolla on puhelin auki ympäri vuorokauden.
Aerosolit
Spraydeodoranttien ja voimakkaiden hajusteiden käyttö on kielletty leirikeskuksessa sekä turvallisuus- että
terveyssyistä.
Rippikoululaisten kuljettaminen ja poistuminen leirikeskuksesta
Pääsääntöisesti leirikeskuksesta ei poistuta kuin yhteisen ohjelman puitteissa. Turvallisuuden takaamiseksi
rippikoululaisten kuljettamisesta vastaa ammattikuljettaja. Vanhemmat vastaavat kuljetuksesta leirille ja
sieltä pois. Tämä koskee myös leirin alkaessa siirtymistä kirkosta leirikeskukseen.
Hätätapauksessa käytetään myös ambulanssia. Mikäli avun tuloon kuluisi kohtuuttomasti aikaa, leirin
ohjaajalla on oikeus Suomen laissa määriteltyyn yleiseen auttamisvelvollisuuteen vedoten kuljettaa
rippikoululainen omalla / leiripaikan autolla.
Huom! Mikäli nuoren huoltajat ovat leirin aikana poissa (esim. lomamatka) on nimettävä joku läheinen
yhteyshenkilöksi leirin ajaksi.
Rippikoululaisen kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat huoltajat, mikäli nuori ei sopeudu
leirin sääntöihin ja hänet joudutaan poistamaan rippikoululeiriltä. Leiristä vastaava työntekijä voi antaa
leiriläiselle tai isoselle luvan leirialueelta poistumiseen.

Liite1 Rippikoululaisen vanhemmille

Mitä odotat rippikoululta?
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Seuraavassa on lueteltu eräitä rippikoulun tavoitteita. Valitse niistä mielestäsi kolme tärkeintä
tavoitetta.














auttaa aikuiseksi kasvamisessa
opettaa kiristinuskon perusasioita
tutustua Raamattuun ja sen henkilöihin
rukoilla
viettää messua
antaa tilaa nuoren omille kysymyksille
harjoitella vuorovaikutustaitoja
käsitellä tunteita ja niiden tunnistamista
käsitellään seurustelukysymyksiä
keskustella eettisiä kysymyksiä
parantaa kykyä toisten auttamiseen
osallistua muuhun seurakunnan toimintaan
keskustella luonnonsuojelusta

Lapseni oppii parhaiten/opetuksessa olisi hyvä olla:
 kuuntelemalla
 kirjoittamalla
 käsillä tekemällä
 näyttelemällä
 ryhmätyöt
 kilpailuja/pelaaminen
 Digi-oppiminen

Mitä aiheita toivot, että rippikoulussa käsiteltäisiin:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitkä asiat askarruttavat mieltäsi lapsesi rippikoulua ajatellen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitä muuta odotat rippikoululta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Liite2 Rippikoululaiselle

Mitä odotat rippikoululta?
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Seuraavassa on lueteltu eräitä rippikoulun tavoitteita. Valitse niistä mielestäsi kolme tärkeintä
tavoitetta.














auttaa aikuiseksi kasvamisessa
opettaa kiristinuskon perusasioita
tutustua Raamattuun ja sen henkilöihin
rukoilla
viettää messua
antaa tilaa nuoren omille kysymyksille
harjoitella vuorovaikutustaitoja
käsitellä tunteita ja niiden tunnistamista
käsitellään seurustelukysymyksiä
keskustella eettisiä kysymyksiä
parantaa kykyä toisten auttamiseen
osallistua muuhun seurakunnan toimintaan
keskustella luonnonsuojelusta

Minä opin parhaiten/opetuksessa olisi hyvä olla:
 kuuntelemalla
 kirjoittamalla
 käsillä tekemällä
 näyttelemällä
 ryhmätyöt
 kilpailuja/pelaaminen
 Digi-oppiminen

Mitä aiheita toivot, että rippikoulussa käsiteltäisiin:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitä pelkäät leirielämässä/rippikoulussa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mitä muuta odotat rippikoululta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

