
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrastuksia erikoisrippikoulujen kustannuksella? 
 

- Kvantitatiivinen tutkimus harrasterippikouluun 
osallistuneiden nuorten rippikoulukokemuksista vuonna 
2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Helena Meriläinen 

Uskonnonpedagogiikan pro gradu- tutkielma 

      Maaliskuu 2015  

       



2 

 



HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion 

Teologinen tiedekunta 
Laitos  Institution 

Käytännöllinen teologia 
TekijäFörfattare 

Helena Meriläinen 
Työn nimi Arbetets titel 

Harrastuksia erikoisrippikoulujen kustannuksella? 
-Kvantitatiivinen tutkimus harrasterippikouluun osallistuneiden nuorten 
rippikoulukokemuksista vuonna 2013 
Oppiaine  Läroämne 

Uskonnonpedagogiikka 
Työn laji Arbetets art 

Pro gradu-tutkielma 
Aika Datum 

Maaliskuu 2015 
Sivumäärä Sidoantal 
88 + 11 

Tiivistelmä Referat 

Tutkimuksessa tarkastellaan erikois- ja harrasterippikouluja. Rippikoulu on suomessa 
suosittu ilmiö nuorten keskuudessa ja se tavoittaakin vuosittain yli 80 prosenttia 15-vuotiaista 
nuorista. Miten on erikois- ja harrasterippikoulujen laita, joita voidaan pitää varsin 
suomalaisena ilmiönä. 
 
Tutkimukseen osallistui nuoria yhdeksästä erilaisesta erikois- ja harrasterippikoulusta. 
Tutkimus on kvantitatiivinen ja kaikkiaan likemmäs sadan rippikoululaisen vastauksia on 
pyritty tulkitsemaan erilaisilla summamuuttujilla SPSS-ohjelman avulla sekä käyttäen heidän 
antamiaan avoimia vastauksia. Tutkimukseen osallistui myös näihin rippikouluihin 
menneiden nuorten huoltajia, jotka antoivat hyvän käsityksen huoltajien roolista 
rippikoulussa ja heidän tyytyväisyydestään rippikouluun. 
 
Tutkimusta lähdettiin käsittelemään kolmen tutkimuskysymyksen kautta: 
1. Mitkä olivat rippikoululaisten motiivit ja syyt käydä harrasterippikoulu? 
2. Miten tyytyväisiä rippikoululaiset olivat käymäänsä leiriin? 
3. Miten rippikoululaisten huoltajat suhtautuivat nuorensa valitsemaan harrasterippikouluun, 
sekä miten tyytyväisiä he olivat leiriin? 
 
Tulokset olivat kattavia ja leirien suhteen vastauksissa oli eroja. Nuorten vastauksissa 
korostui äärettömän paljon se, että nuoret eivät halunneet käydä rippikoulua omassa 
seurakunnassaan syystä tai toisesta. Nuoret kokivat myös tärkeäksi sen, että leirien aikana 
sai harrastaa omaa lajia ja oppia paljon uutta uusien lajivalmentajien avulla tai uusissa 
olosuhteissa. Tutustuminen uusiin samanhenkisiin leiritovereihin koettiin myös erittäin 
tärkeäksi. 
 
Pääasiassa nuoret olivat tyytyväisiä valitsemaansa leiriin, vaikka joihinkin asioihin leireillä ei 
oltu niin tyytyväisiä. Joskus tutustuminen uusiin kavereihin oli koettu vaikeaksi ja joskus leirin 
henki koettiin liian sisäänpäin kääntyneeksi. Myös konkreettiset asiat, kuten ruoka ja 
opetustilat saivat palautetta niin hyvässä kuin huonossa. Nuoret kärsivät myös monilla 
leireillä jatkuvasta väsymyksestä liian kiireisten leiripäivien takia. 
 
Huoltajat olivat nuorten lisäksi pääasiassa tyytyväisiä nuorensa valitsemaan leiriin, mutta 
antoivat palautetta joissain tapauksissa huonosta informaatiosta ja liian kalliista leiristä.  
 
Aihetta ei ole tutkittu aiemmin, joten tämän tyyppinen tutkimus oli aiheellinen 
rippikoulututkimuksen kentällä. Erikois- ja harrasterippikouluissa on paljon hyvää, mutta 
myös paljon kehitettävää. Tärkeää olisi, että seurakunnat, joiden alueella erikois- ja 
harrasterippikouluja järjestetään, näkisivät leirit ennen kaikkea voimavarana eikä taakkana.  
 
Tutkimuksen lopputulos on se, että erikois- ja harrasterippikouluilla on vahva asema 
suomalaisen rippikoulun kentällä.  

Avainsanat – Nyckelord 

Rippikoulu, erikoisrippikoulu, harrasterippikoulu, rippikoulusuunnitelma, tyytyväisyys rippikouluun, 
rippikoululaisten huoltajien tyytyväisyys 
Säilytyspaikka – Förvaringställe 

Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 
Muita tietoja 

 
 



 3 

Sisällysluettelo  

1. Johdanto……………………………………………………………………… 6 

2. Rippikoulu ennen ja nyt……………………………………………………… 8 

2.1 Lutherista kultaiselle 80-luvulle 8 

2.2 Millainen on rippikoulu ja ketkä sen muodostavat? 9 

2.3 Rippikoulu 2000-luvun Suomessa 11 

2.3.1 Rippikoulusuunnitelma 2001 11 

2.3.2 Rippikoulun teologiset perusteet 13 

2.3.3 Rippikoulun pedagogiset perusteet 14 

3. Teemarippikoulut…………………………………………………………… 16 

3.1 Järjestö- ja harrasterippikoulujen lähtökohdat 16 

3.2 Järjestörippikoulut 17 

3.3 Erikois- ja harrasterippikoulut 18 

3.4 Erityisrippikoulut 21 

3.5 Erikois- ja harrasterippikoulujen haasteita 24 

3.6 Rippikouluja koskeva aiempi tutkimus 27 

4. Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen………………………………………. 32 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 32 

4.2 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi 32 

4.3 Kyselylomakkeen lähettäminen ja niiden vastaanottaminen 34 

4.4 Kyselylomake ja sen kuvaileminen 35 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus 37 

5. Rippikouluun osallistumisen syyt…………………………………………… 39 

5.1 Tutkimukseen osallistuneet nuoret 39 

5.2 Rippikoulun käymiseen liittyvät syyt 45 

5.3 Erikois- ja harrasterippikoulun valintaan vaikuttaneet tekijät 49 

5.4 Mistä tieto erikois- ja harrasterippikouluista saadaan 52



4 

 

 

6. Rippikoululaisten tyytyväisyys käymäänsä rippikouluun………………….. 54 

6.1 Tyytyväisyys rippikouluun, ohjelmaan ja leirin vastuunkantajiin 54 

6.2 Tyytyväisyys harrastukseen, lajiopetukseen ja lajivalmentajiin 58 

6.3 Tyytyväisyys rippikoulun ulkoisiin puitteisiin 59 

6.4 Tyytyväisyys ennen leiriä ja leirin jälkeen tapahtuviin osa-alueisiin 63 

6.4.1 Rippikoulun ennakkotapaamiset ja konfirmaatio 63 

6.4.2 Rippikoululaisten ajatuksia uskonnollisuuden muutoksista 65 

6.4.3 Harrastus- ja erikoisrippikoulun käyneiden nuorten siirtyminen 

isostoimintaan 67 

7. Rippikoululaisten huoltajien tyytyväisyys nuoren rippikouluun……………. 71 

7.1 Huoltajien yleinen tyytyväisyys 71 

7.2 Tyytyväisyys informaatioon 72 

7.3 Tyytyväisyys konfirmaatioon 75 

7.4 Rippileirin kustannukset 77 

8. Johtopäätökset………………………………………………………………. 80 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu 80 

8.2 Tutkimuksen anti erikois- ja harrasterippikoulujen kehittämiseen 83 

9. Kirjallisuus…………………………………………………………………... 86 

9.1 Kirjallisuusluettelo 86 

9.2 Internet-lähteet 89 

 



 5 



6 

 

1. Johdanto 
Rippikoulut ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon yksi tärkeimmistä 

toimintamuodoista. Nykymuotoisen rippikoulun käy edelleen yli 80 prosenttia  

15-vuotiaiden ikäluokasta ja rippikoululla ei ole missään muussa luterilaisessa 

maassa niin vankkaa suosiota mitä Suomessa. Suosion yhtenä syynä voidaan pitää 

sitä, että monet rippikoulut toteutetaan leirimuotoisesti. Vuonna 2013 

leirimuotoisia rippikouluja järjestettiin 1928 kappaletta ja määrällisesti 

rippikouluihin osallistui 49 507 rippikoululaista.
1
 Samaisena vuonna muualla kuin 

omassa kotiseurakunnassaan rippikoulun kävi 7270 nuorta
2
 ja nämä nuoret 

valitsivat rippikoulukseen jonkun järjestön rippileirin, toisen seurakunnan 

rippileirin tai erikois-/ harrasterippikoulun.  

 Rippikoululaisten prosenttiosuus kuitenkin vähenee pienellä osalla vuosi 

vuodelta, joten kirkon tulee olla valppaana uudistamaan ja kehittämään 

rippikoulua. Vaikka nyt rippikoulusta puhutaan enemmistöaktiviteettina, on 

mahdollista, että tilanne muuttuu varsin nopeasti negatiivisempaan suuntaan, 

jolloin rippikoulua ei nähdä enää ikäluokkaa yhdistävänä tekijänä, vaan 

enemmänkin jokaisen nuoren ja hänen perheensä omana valintana.
3
 Rippikouluun 

menemättömyyttä joudutaan selittelemään ikätovereille, mutta muuttuuko tilanne 

jossain vaiheessa päin vastaiseksi – miksi nuoret ylipäätään käyvät rippikoulun? 

Voisiko erikois- ja harrasterippikoulujen kehittäminen auttaa osaltaan rippikoulun 

suosion pysyvyydessä, vai voittavatko tavalliset rippikoulut aina kamppailun 

parhaasta rippikoulusta? Ovatko harrasterippikoulut ylipäätään hyviä ja 

laadukkaita rippikouluja?  

Tässä tutkimuksessa tutkin erikois- ja harrasterippikouluja, eli sellaisia 

leirejä, joihin osallistuva rippikoululainen on kiinnostunut tietystä teemasta leirillä 

tai, että rippikoululainen haluaa harrastaa jotain tiettyä lajia rippileirin ohessa. 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään sitä, miksi nuoret valitsevat erikois- tai 

harrasterippikoulun, ovatko he valintaansa tyytyväisiä sekä sitä, mitä heidän 

huoltajansa ajattelevat nuorensa valitsemasta rippikoulusta. Tyytyväisyyttä 

tarkastellaan leirin eri osa-alueiden kautta, jolloin saadaan kokonaiskuva nuorten 

ja heidän huoltajiensa ajatuksista mennyttä rippikoulua kohtaan. Tyytyväisyys 

sanan sisälle nivoutuvat toiveet, odotukset sekä koetut rippikoulupäivät ja 

                                                 
1
 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, verkkojulkaisu. 

2
 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, verkkojulkaisu. 

3
 Niemelä 2007, 172.  
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elämykset. Tyytyväisyyttä tarkastellaan niin positiivisessa kuin negatiivisessakin 

valossa.  

Kiinnostukseni tällaisia erikois- ja harrasterippikouluja kohtaan on kasvanut 

sen myötä, kun olen toiminut niissä opettajana. Tutkimuksessani selvitän sitä, 

menevätkö nuoret rippikouluun vain harrastamaan vai ovatko nuoret 

kiinnostuneita myös rippikoulun kristillisestä opetuksesta ja siitä että päästään 

kokemaan elämän ainutlaatuinen matka yhdessä uusien leiritovereiden kanssa.  

Tutkimuksen kohteena ovat kesällä 2013 rippikoulun käyneet nuoret. Otanta 

kattaa eri seurakuntien alla järjestettyjä erikois- ja harrasterippikouluja sekä yhden 

järjestön rippikoulun. Yhteensä tutkimukseen osallistui nuoria ja heidän 

huoltajiansa yhdeksästä eri rippikoulusta. Tutkimus toteutettiin perinteisenä 

lomakekyselynä rippikoulun jälkeen, ja tuloksia analysoitiin kvantitatiivisilla 

menetelmillä. 
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2. Rippikoulu ennen ja nyt 

2.1 Lutherista kultaiselle 80-luvulle  

Martti Lutherin ja uskonpuhdistuksen tuloksena Mikael Agricola käänsi Uuden 

Testamentin suomen kielelle vuonna 1548.
4
 Kotikasvatus, katekismussaarnat ja 

ensimmäistä kertaa ehtoolliselle aikovien kuulustelut olivat tärkeitä 1500-luvun 

Suomessa. Vuonna 1593 pidetty Uppsalan kokous ja Augsburgin tunnustus päätti 

uskonpuhdistusajan Suomessa ja tätä seurasi puhdasoppisuuden aika, jolloin myös 

rippikoulu sai alkunsa. Kirkkoon luotiin kasvatusjärjestelmä, joka säilyi lähes 

muuttumattomana 1800-luvun loppuun saakka. Opetus laajeni sisälukutaidon 

takia suuresti ja näin ollen vanhemmilla ei enää ollut mahdollisuutta opettaa 

lapsiansa riittävästi. Lukkarit alkoivat siitä lähtien opettaa sisälukutaitoa, jota 

seurasivat kyläkoulut, kiertokoulut, pitäjänkoulut, ripitysmatkat ja kinkerit. 

Rippikoulu-sanan historia esiintyy muodoissa rippikirja, yksityisrippi ja yleinen 

rippi jo 1700-luvun alussa, mutta viralliseksi sana muuttui vuonna 1740 

julkaistussa Turun tuomikapitulin kiertokirjeessä, jossa rippikoulu määriteltiin 

pakolliseksi kaikissa Turun hiippakunnan seurakunnissa. Vanhempien ja 

opettajien tehtävänä oli siis jatkossa huolehtia lukutaidon oppimisesta sekä 

katekismuksen tekstien hallinnasta. Papiston vastuulle jäi puolestaan nuorten 

valmentaminen ensimmäiselle ehtoolliselle ja kotona opittujen tietojen 

syventäminen.
5
 

Rippikoulusta tuli tietynlainen täysi-ikäisyysriitti ja konfirmaation jälkeen 

nuori oli virallisesti aikuinen.
6
 Rippikoulu jakoi myös nuoria eri luokkiin: 

rippikoulun käyneet, rippikoulun käymättömät ja rippikoulua käyvät. Rippikoulun 

suorittaneilla oli oikeus erilaisiin vanhemman väen huvituksiin, kuten tupakan 

polttoon, viinan juomiseen ja muutaman kahvikupin nauttimiseen, jotka meistä 

saattavat tuntua nykypäivänä kummallisilta etuuksilta. Tärkeintä oli kuitenkin 

lupa seurusteluun ja nuorisoryhmissä toimimiseen.
7
  

Rippikoulun ohjesäännön antaminen vuonna 1919 muokkasi rippikoulua 

lähemmäs nykyaikaa, sillä oppilaiden tuli olla 15 vuotta täyttäneitä ja heillä tuli 

olla tietoa Raamatusta ja kristinopista. Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 

1921, jolloin opetus siirtyi kirkolta koululle. Koulussa opetettiin tästä eteenpäin 

                                                 
4
 Heininen 1997, 75. 

5
 Seppälä 1998, 39–41.  

6
 Seppälä 1998, 34.  

7
 Niemelä 2002, 7-8.  
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kristinopin pääkohtia, jolloin koulu valmensi myös rippikoulua varten.
8
 Vuonna 

1930 ilmestyi ohjesääntö Kirkkomme rippikoulu, jonka piispainkokouksen 

asettama komitea oli miettinyt. Tuolloin voimassa oli vielä rippikoulun 

pääsytutkinto, joka pidettiin kinkereiden tai rippikoulun ilmoittautumisen 

yhteydessä. Ryhmäkoko oli määritelty ja sen sallittiin olevan 50 henkilöä ja 

poikkeustapauksissa jopa 70 osallistujaa.
9
 Tästä seuraava rippikoulusuunnitelma 

oli vuonna 1958 ilmestynyt opetussuunnitelma Rippikoulu 1958. Vuonna 1965 

ilmestyi puolestaan ensimmäinen oppikirja, nimeltään Nuorten rippikouluopas. 

Nuorten rippikouluopas oli edeltäjiään pedagogisempi ja rippikoulun tavoitteeksi 

asetettiin tiedollinen, sielunhoidollinen ja seurakunnallinen tavoite.
10

 Seuraava 

opetussuunnitelma valmistui vuonna 1961, sitä seuraava vuonna 1973 ja sen 

jälkeen muutoksia hyväksyttiin vielä vuonna 1980. Kaikki nämä suunnitelmat 

uudistivat rippikoulua enemmän siihen suuntaa, mitä se on nykyisin. Rippikoulun 

ikäraja tarkentui, opettajina toimi muitakin kuin pappeja, rippikoulussa oli 

oppikirja ja ryhmäkoot tarkentuivat isoista rippikoululaismääristä pienempiin.
11

 

Jo 1900-luvun alkupuolella järjestettiin rippikouluja erimuotoisina, sillä 

iltarippikoulut, päivärippikoulut ja leiririppikoulut olivat suosittuja. Nurmijärvellä 

järjestettiin vuonna 1937 ensimmäinen leirimuotoinen rippikoulu ja sitä voidaan 

pitää leirimuotoisen rippikoulun pioneerina.
12

 Leirimuotoisten rippikoulujen isänä 

pidetään Kosti Kankaista, joka oli saanut idean leirimuotoisuudesta kesällä 1936. 

Kankainen oli ollut mukana myös partiotyössä, eli todennäköisesti partioliikkeen 

kehitys niin Suomessa, kuin ulkomailla antoi sysäyksen leirimuotoisiin 

rippikouluihin.
13

 

2.2 Millainen on rippikoulu ja ketkä sen muodostavat?  

Rippikoulun käyminen kuuluu monen nuoren suunnitelmiin sinä vuonna, kun he 

täyttävät 15 vuotta. Rippikoulu on nuoria yhdistävä tekijä, jossa perusarjen normit 

muototuvat rippikouluryhmän mukaan. Rippikoulussa yksittäisistä nuorista 

muodostuu ryhmä, jolla on erilaisia valta- ja tunnesuhteita. Jokainen yksilö kantaa 

omaa taustaansa ja historiaansa, joka heijastuu rippikouluryhmään. Ryhmässä 

muodostuu pienempiä alaryhmiä, mutta silti koko joukon rippikouluryhmä 

muodostaa suhteen ryhmän ulkopuoliseen maailmaan. Monelle nuorelle ryhmässä 

                                                 
8
 Seppälä 1998, 43.  

9
 Seppälä 1998, 43–44.  

10
 Seppälä 1998, 46.  

11
 Pruuki 2010, 41–46.  

12
 Niemelä 2002, 10.  

13
 Porkka 2008, 166 & Kujala 2002, 8; 23–24.  
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toimiminen voi olla aivan uudenlainen kokemus, joka antaa mahdollisuuden oppia 

uusia asioita itsestään ja muista ryhmäläisistä.
14

 15-vuotias rippikoululainen on 

toisaalta vastaanottavainen uusille asioille, mutta myös hyvin haavoittuvainen 

ikäluokalleen tyypillisellä tavalla. Nuoruusiälle tyypillistä on, että irrottaudutaan 

ja liitytään uudestaan. Nuoret ottavat välimatkaa vanhemmistaan, mutta sitovat 

paljon lisää kaveruussuhteita ja mahdollisia seurustelusuhteita. Etäisyys perheestä 

tuo parhaimmillaan turvaa myös nuoruuden vaikeiden asioiden käsittelyyn.
15

 

Rippikoulussa tärkeässä roolissa ovat myös ryhmänohjaajat eli isoset. 

Isoskäytäntö on muokkaantunut vuosien saatossa, mutta voidaan nähdä, että se on 

ollut olemassa yhtä kauan, kuin leirimuotoisia rippikouluja on järjestetty.
16

 Isoset 

toimivat leireillä pienryhmänohjaajina, hengenluojina ja luottohenkilöinä, lisäksi 

he suunnittelevat iltaohjelmia ja muita aktiviteetteja, yhdessä rippikoulun 

opettajien kanssa. Isoskoulutus on yksi Suomen laajimmista 

vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksista
17

 ja määrällisesti vuonna 2013 

rippikoululeireillä toimi yhteensä 16 258 isosta
18

. Opettajat puolestaan toimivat 

rippikouluissa opetustehtävissä sekä kuuntelevina ja tukevina aikuisina. 

Rippikoulusuunnitelmassa todetaankin, että opettajien ja avustavien 

työntekijöiden määrä tulisi olla mielekkäässä suhteessa ryhmän kokoon ja 

luonteeseen nähden. Opettajina voivat toimia niin nuorisotyönohjaajat, kanttorit, 

diakonia- ja lapsityöntekijät, sekä tilapäisesti palkatut työntekijät (kesäteologit), 

mutta kirkkojärjestyksen mukaan rippikoulusta vastuussa on kuitenkin pappi tai 

lehtori.
19

 

Pääpiirteissään rippikoulupäivät rakentuvat yleensä oppitunneista, 

pienryhmäkokoontumisista, hartauksista niin aamuisin, kuin iltaisin sekä 

iltaohjelmista. Joissain rippikouluissa on lisäksi päivisin isosten vetämää 

ohjelmaa, jonka tarkoituksena on lujittaa koko ryhmän- tai oman isosryhmän 

yhteenkuuluvuutta. Lisäksi musiikin kuuluminen rippikouluun näkyy yleensä 

vahvasti nuoren seurakunnan veisuja laulellen. Vapaa-ajalla nuoret puuhastelevat 

ja viettävät aikaa yhdessä pelaillen, uiden ja saunoen. Rippikoulusuunnitelmassa 

mainitaan, että tilojen, jossa rippikoulu järjestetään, tulisi olla kunnossa ja tärkeää 

                                                 
14

 Rippikoulusuunnitelma 2001, 13–14. Myöhemmin RKS 2001.  
15

 RKS 2001, 12.  
16

 Porkka 2004, 7–14.  
17

 Niemelä 2002, 21. 
18

 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013, verkkojulkaisu . 
19

 Pruuki 2010, 72.  
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on, että leireillä olisi oma sakraalitila hiljentymiseen ja rukoukseen.
20

 Henkisen 

ravinnon lisäksi fyysinen ravinto on tärkeää, sillä usein leireillä syödään 4-5 

kertaa päivässä.  

2.3 Rippikoulu 2000-luvun Suomessa  

2.3.1 Rippikoulusuunnitelma 2001  

Rippikoulun pitkän historian aikana rippikoulun opetussuunnitelmaa ja toimintaa 

on kehitetty kokoajan lähemmäs sitä, missä tilanteessa ollaan nykyään. 1980-

luvun viimeisimmästä rippikoulusuunnitelmasta oli jo pitkälti aikaa, joten kirkon 

kasvatusasiainkeskuksen työryhmä asetettiin muotoilemaan uutta 

rippikoulusuunnitelmaa, joka vastaisi 2000-luvun ajankohtaisiin haasteisiin. 

Piispainkokous hyväksyi uuden suunnitelman syyskuussa 2001 ja se astui 

voimaan heti lokakuussa 2001.
21

  

Rippikoulusuunnitelman nimeksi muotoutui Elämä-usko-rukous, jossa 

Katekismuksen kolme pääosaa – kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä 

meidän -rukous muodostavat rippikouluopetuksen pääjäsennyksen. Rippikoulussa 

jokaisen opetuspäivän tavoitteena tulisi olla se, että opetus sisältää ainesta 

jokaisesta kolmesta aiheesta eli elämästä (kymmenen käskyä), uskosta 

(uskontunnustus) ja rukouksesta (Isä meidän – rukous), jotta uskon kiinnittyminen 

nuorten elämäntodellisuuteen, saisi parhaat mahdollisuudet toteutua. Näitä 

teemoja tulisi siis käsitellä kolmesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta.
22

 

Uudessa rippikoulusuunnitelmassa rippikoulujakson kestoksi määriteltiin puoli 

vuotta ja tuntimääräksi 80 tuntia. Rippikoulun ei siis ole nykyään tarkoitus olla 

vain pelkkä leirin ympärille rakennettu rippikoulu, vaan pitkäkestoisella 

opiskelulla pyritään syvempiin ja pysyvimpiin oppimistuloksiin. Tämä puolen 

vuoden mittainen rippikoulu jakso jaetaan eri osioihin, joita ovat 

seurakuntayhteys-, aloitus-, perus- sekä päätösjakso ja konfirmaatioon 

valmistautuminen. Aloitusjaksossa tavoitteena on tutustuminen ja 

ryhmädynamiikan luominen. Tavoite on, että ryhmälle syntyy lämmin 

vuorovaikutus ja jokainen nuori tuntee kuuluvansa ryhmään. Tarkoitus on myös 

opetella hiljentymistä, jotta siitä tulisi luonteva osa rippikoulua sekä tutkiskella 

rippikoulun oppikirjoja, Raamattua, Katekismusta ja virsikirjaa pintapuolisesti.
23

 

                                                 
20

 RKS 2001, 26.   
21

 RKS 2001, 5.   
22

 RKS 2001, 8–9.  
23

 Pruuki 2001, 100–101.  
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Perusjakso on rippikoulun leiri tai vastaava intensiivijakso, johon kuuluu kolme 

tavoitetta. Elämä -osion tavoitteena on, että nuori etsii vastauksia oman elämänsä 

ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa kristittynä. 

Kysymykset liittyvät nuoren kehitysvaiheisiin, ajankohtaisiin asioihin ja 

tulevaisuuteen sekä elämän mielekkyyteen ja tarkoitukseen. Kirkon usko -osiossa 

on tavoitteena, että nuori oppii tuntemaan Jumalan Isänä, poikana ja Pyhänä 

Henkenä. Luoja, lunastus ja pyhitys ovatkin näin ollen rippikoulun avainsanoja. 

Perusjaksoon kuuluu vielä Rukous – osio, jonka tavoitteena on, että nuori löytää 

rukouksen ja jumalanpalveluksen osana omaa elämää.
24

 Päätösjakson tavoite on 

puolestaan se, että nuori pystyy jäsentämään ja arvioimaan rippikoulussa 

oppimaansa ja liittämään sen laajempiin kokonaisuuksiin, sekä löytämään 

opituille asioille merkityksen omasta elämästään. Päätösjaksossa valmistaudutaan 

myös konfirmaatioon ja sitä valmistellaan etukäteen yhdessä jo leirillä. Yhteys 

kummeihin ja perheeseen, sekä yhteisen hienon juhlan tekeminen ovat tärkeitä, 

jotta konfirmaatiosta tulee nuorille ja heidän läheisilleen ikimuistoinen.
25

 

Konfirmaatiossa nuoret tunnustavat uskonsa, heidät siunataan ja he osallistuvat 

yhtenä ryhmänä ehtoolliselle.
26

  

 Koko rippikoulun ja myös päätösjakson tavoitteena on, ettei nuoren 

hengellinen elämä jäisi vain leirikeskuksen tai nuortentilan sisälle vaan, että 

hengellisestä elämästä tulisi nuorelle arkipäivään kuuluva asia ja että uskon 

merkityksen syvempi ymmärtäminen voisi olla koko elämänmittainen prosessi.
27

 

Keskeisin päätösjakson kysymys onkin, miten nuoren hengellinen elämä jatkuu 

rippikoulun jälkeen. Jos seurakuntayhteys osio on ollut nuorille mieluisa 

kokemus, he todennäköisesti jäävät seurakunnan nuorten toimintaan mukaan. 

Ennen rippileiriä suoritettavilla perusjakson etukäteistehtävillä ja 

tutustumiskäynneillä on siis suuri merkitys siinä, kiinnostaako nuorta jäädä 

toimintaan mukaan ja elää seurakuntayhteydessä rippikoulun jälkeen.
28

  

Kriittisesti voidaan kuitenkin pohtia, miten rippikoulusuunnitelma toteutuu 

käytännössä. Pruuki toteaa kirjassaan Rippikoulun pikkujättiläinen, että 

tutkimusten perusteella syvempien ja pysyvimpien oppimistulosten saavuttaminen 

ei ole juurtunut seurakuntiin kovin vahvasti ja sitä puolustellaan resurssien 

                                                 
24

 RKS 2001, 21.  
25

 RKS 2001, 21; 27.  
26

 RKS 2001, 7.  
27

 RKS 2001, 10.  
28

 RKS 2001, 27–28.  
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puuttumisella.
29

 Innanen kehottaa puolestaan artikkelissaan Rippikoulun 

opetussuunnitelma ja asema uskontokasvatuksessa, että olisi hyödyllistä tehdä ero 

kirjoitetun, toteutuneen ja koetun opetussuunnitelman välillä.
30

 Miten 

rippikoulusuunnitelma voi toteutua erikoisrippikouluissa, joissa itse 

rippikoululeiri on täysin irrallinen yksikkö aloitusjaksosta, päätösjaksosta ja 

niiden tuomasta seurakuntayhteydestä. Miten erikois- ja harrasterippikouluissa 

kirjoitettu, toteutettu ja koettu rippikoulu ovat suhteessa rippikoulusuunnitelmaan.  

2.3.2 Rippikoulun teologiset perusteet 

Rippikoululle asetetut teologiset ja pedagogiset lähtökohdat on hyvä tiedostaa 

vaiheessa, jolloin rippikoulua aletaan suunnitella. Tähän poikkeusta ei luo erikois- 

tai harrasterippikoulun suunnitelma, vaan teologiset ja pedagogiset lähtökohdat 

ovat yhtä tärkeitä, riippumatta siitä, missä, miten ja kenen toimesta rippileiri 

konkreettisesti toteutetaan. Rippikoulun tehtävänä on auttaa nuorta elämään ja 

ymmärtämään sitä uskon todellisuutta, johon hän on kasteessa tullut osalliseksi. 

Jos nuorta ei ole ennen rippikoulua kastettu, on rippikoulun tarkoituksena 

valmistaa häntä kasteelle. Rippikouluryhmä on kuin oma seurakuntansa, joka elää 

sakramenteissa, rukoilee, kuulee Jumalan sanaa, viettää yhteistä 

jumalanpalvelusta ja samalla hoitaa myös kasteen arvokasta lahjaa.
31

 

Rippikoulussa Raamattu toimii jumalanpalveluselämän ja rukouksen 

lähtökohtana. Raamatun tulee toimia nuorelle ymmärrettävällä tavalla ja usein se 

puhutteleekin nuorta eri toimintatapojen muodossa. Opetuksen tulee olla 

vaihtelevaa ja sellaista, jossa sana tuodaan nuoren elämänpiiriin ymmärrettävällä 

tavalla. Rippikoulun teologisena perusteena on siis syventää ja vahvistaa uskoa 

kolmiyhteiseen Jumalaan. Tavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa ja 

rakkaudessa kasvamisessa ja että tämä olisi koko elämänmittainen prosessi.
32

  

Rippikoulun muina teologisina perusteina voidaan pitää sitä, että rippikoulu 

on yleissivistävä koulu ja toimii tietynlaisena aikuistumisriittinä ja käännekohtana 

nuoren elämässä. Konfirmaation jälkeen nuorella on oikeus toimia kummina, 

saada kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja äänestää seurakuntavaaleissa. 

Rippikoulu tekee siis nuoresta seurakunnan täysvaltaisen jäsenen. Kirkon 

näkökulmasta rippikoulu on hyvä kohtaamisen paikka yksilön ja seurakunnan 

                                                 
29

 Pruuki 2001, 99–100.  
30

 Innanen 2009, 16–17.  
31

 RKS 2001, 6–7.  
32

 RKS 2001, 7–10.  
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välillä ja siinä yhteydenpito tulee luonnolliseksi rippikoululaisen ja seurakunnan 

välillä.  

2.3.3 Rippikoulun pedagogiset perusteet 

Rippikouluun tuleva nuori elää voimakasta murroskautta ja lapsuudessa saavutettu 

identiteetti joutuu koetukselle fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutoksien 

takia. Tunnusomaista nuoren elämälle on irrottautuminen tutusta ja turvallisesta ja 

liittyminen uuteen. Rippikoulu palvelee tätä nuorten kasvua kohti aikuisuutta. 

Nuorella on rippikoulussa mahdollisuus peilata itseään muihin, saada palautetta ja 

toimia ryhmässä. Sielunhoidollinen ja terapeuttinen funktio puolestaan täyttyvät, 

mikäli nuori kokee ympärillä olevan turvalliseksi ja haluaa käydä läpi elämän 

vaikeita asioita. Rippikoulussa tavoitteena on myös auttaa nuorta suhteuttamaan 

uskonnollista ja muuta ajattelua toisiinsa. Kokemukset, tiedot ja osaaminen luovat 

pohjaa uuden oppimiselle.
33

 Ryhmäsidonnaisuus on rippikoulussa oleellista ja 

avoin ja turvallinen ilmapiiri edesauttaa oppimista sekä lisää motivaatiota. 

Turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen on leiriolosuhteissa tärkeää ja hyvä 

ilmapiiri voi myös edesauttaa muuttamaan aikaisempia negatiivia kokemuksia 

uskosta ja seurakunnasta.
34

 Oppimisen arviointi on rippikoulussa tärkeää ja 

nuoren tulee saada kysellä ja kyseenalaistaa, joten opettajan tulee olla perillä 

oppitunneilla tapahtuvasta. Opettajan on tärkeää osata ottaa vastaan kritiikkiä ja 

tarkastella omia opetusmetodeitaan koko rippikoulujakson ajan. Nuorten oma 

pohdinta esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla sekä tekemällä oppiminen voivat 

olla parempia vaihtoehtoja kuin loppukoe ja luentomainen opetus.
35

 Elämä – usko 

– rukous rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoululainen ei ole enää opetuksen 

kohde, vaan aktiivinen, toimiva subjekti. Rippikouluopetus on muuttunut 

yksinomaan tietoa painottavasta opetuksesta laaja-alaiseksi toiminnaksi, jossa 

pyritään tarjoamaan ymmärtämisen rinnalla sekä kokemuksia, että toimintaa. 

Tällaiset uudet lähestymistavat merkitsevät yhdessä toimimista, elämistä ja 

kokemista ja sen kautta oppimista.
36

  

Nykyrippikoulussa puhutaan konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, jonka 

keskeinen idea on, että tieto ei siirry opettajalta suoraan oppilaalle, vaan että 

oppilas itse käsittelee tietoa. Oppilaan tehtäväksi jää siis valikoida ja tulkita 

                                                 
33

 RKS 2001, 10–13.  
34

 RKS 2001, 11–13.  
35

 RKS 2001, 15–16.  
36

 Seppälä 1998, 73–74.  



 15 

informaatiota, jäsentää sitä aikaisemman tietonsa pohjalta ja täydentää jo 

tietämäänsä.
37

 Pedagogisesti oppimisessa voidaan puhua orientaatiosta, 

prosessoinnista, koostamisesta ja soveltamisesta.
38

 Konstruktivismi voidaan 

puolestaan jakaa karkeasti kahteen pääsuuntaan, yksilökonstruktivismiin ja 

sosiaaliseen konstruktivismiin.
39

 Oppijasta puhuttaessa opettajan pitää ymmärtää, 

että rippikouluun tulevat nuoret eroavat toisistaan monessa suhteessa. Opettajan 

tulisi pystyä arvioimaan jokainen rippikoululainen eli jokainen oppija omana 

yksilönään ja kysymään sitä, millaiset edellytykset kullakin nuorella on 

rippikoulutyöskentelyyn.
40

  

Rippikoulusuunnitelma on puitesuunnitelma, jossa annetaan paljon tilaa 

paikallistason suunnittelulle, toteutukselle, arvioinnille ja kehittämiselle
41

, kun 

puolestaan vuonna 1980 julkaistu rippikoulusuunnitelma oli pikkutarkempi ja 

ohjaavampi suunnitelma. Rippikoululle annetaan siis raamit, joiden sisällä tulee 

pysyä, mutta opetuksen tyylillisiin seikkoihin ei puututa. Oppikirjat, opettajan 

oppaat ja muut apuneuvot auttavat rippikoulun opettajatiimiä valmistelemaan 

nuorelle mieleenpainuvan rippikoulun. Rippikoulun pedagogisina perusteina 

halutaan myös vahvistaa rippikouluun tulevan nuoren matkaa kohti aikuisuutta. 

Nuori elää muutosvaiheessa niin fyysisesti, kuin psyykkisesti ja usein nuoren 

omille läheisille uskoutuminen voi tuntua nuoresta hankalalta. Siksi on hyvä, että 

rippikoulu ja sen opettajat tarjoavat koulun ja harrastusten ohella nuorelle 

tarpeellisen turvapaikan. Näin ollen rippikoulu tarjoaa nuorelle myös terapeuttisen 

ja sielunhoidollisen funktion.
42

  

                                                 
37

 Niemelä 2002, 20.  
38

 RKS 2001, 11. 
39

 Pruuki 2010, 62.  
40

 RKS 2001, 12.  
41

 RKS 2001, 4.  
42

 RKS 2001, 12.  
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3. Teemarippikoulut 

3.1 Järjestö- ja harrasterippikoulujen lähtökohdat 

Suomessa järjestetään vuosittain monia erilaisia järjestö ja -harrasterippikouluja, 

jotka ovat tärkeällä sijalla, kun katsoo vuosittaisia otoksia rippikoulun käyneistä 

nuorista. Vuonna 2013 yli 7000 nuorta kävi rippikoulun muualla kuin omassa 

kotiseurakunnassa. Eniten rippikouluun lähdettiin muualle Oulun hiippakunnasta 

(1532 rippikoululaista) ja vähiten Porvoon hiippakunnasta (306 rippikoululaista). 

Näihin määriin sisältyvät myös nuoret, jotka kävivät rippikoulunsa jonkun muun 

seurakunnan alueella ja nuoret jotka valitsivat käydäkseen esimerkiksi Suomen 

Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen rippikoulun, joka nostaa selkeästi Oulun 

hiippakunnan lukemia. Muutoin suurimmat lähtijämäärät erikois- ja 

harrasterippikouluihin ovat suurten kuntien alueilla.
43

 Kuitenkin Suomen 

Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen leirien ulkopuolelle jääneiden nuorten 

määrä on suhteellisen suuri, eli järjestö- ja harrasterippikoulujen tärkeyttä ei tule 

ohittaa. Tässä kohtaa on hyvä huomioida myös se, että seurakuntien omista 

erikois- ja harrasterippikouluista ei pidetä valtakunnallista kirjaa, eli erikois- ja 

harrasterippikoulun käy todellisuudessa paljon suurempi joukko kuin 7000 nuorta. 

Tähän määrään voidaan laskea esimerkiksi laskettelu-, vaellus-, taide- ja 

ulkomaanrippikoulut, sillä nekin ovat jonkun tietyn teeman ympärillä pyöriviä 

erikois- ja harrasterippikouluja. Muualle rippikouluun lähteneiden määrästä ei 

pidetä kirjaa muutoin kuin hiippakuntakohtaisella tasolla. Mielenkiintoista olisi 

myös tietää leirille lähtevät teemoittain, eli kuinka moni suorittaa esimerkiksi 

jääkiekko, ratsastus, laskettelu tai purjehdusrippikoulun. 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokouksen asettama työryhmä 

sai vuonna 2002 tehtäväkseen pohtia ohjesääntöä erikoisrippikouluille. Tuloksena 

siitä syntyi vuonna 2003 julkaistu Järjestöjen rippikoulut, joka antaa ohjeistukset 

siitä, mitä järjestävän tahon tulee huomioida erikoisrippikouluja järjestettäessä. 

Asiaa oli toki pohdittu jo aikaisemminkin, sillä vuonna 1973 piispainkokous 

käsitteli yhdistysten järjestämiä rippikouluja Porvoon hiippakunnan 

tuomiokapitulin aloitteesta. Tällöin yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi 

yhdistyksille myönnettiin oikeuksia rippikoulujen pitämiseen anomuksesta. 

Anomuksessa tuli selvitä muun muassa onko yhdistyksellä mahdollisuutta antaa 

                                                 
43

 Rippikoulutilastot seurakunnittain vuonna 2013 ja 2012- taulukko & Kirkon tilastollinen 

vuosikirja 2013, verkkojulkaisut. 
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evankelisluterilaista opetusta, ketkä toimivat opettajina ja heidän 

koulutuspohjansa, rippikoulun yksityiskohtainen opetussuunnitelma ja työnjako 

sekä konfirmaatiopaikka.
44

 Aikaisempi mietintö oli suhteessa jo vanhentunut ja 

uuden rippikoulusuunnitelman myötä oli tärkeällä sijalla saada uudet ohjeistukset 

tällaisten leirien järjestämiseen. Tässä kohtaa onkin tärkeää erotella järjestö-, 

erikois- ja harraste-, sekä erityisrippikoulun välinen ero, jotta tutkimuksessa 

esiintyvistä rippikouluista puhutaan oikeilla nimillä ja käsitteet tulevat oikein 

ymmärretyksi. 

3.2 Järjestörippikoulut 

Rippikoulun pitäminen on nimenomaan seurakunnan velvollisuus, kuten 

kirkkojärjestyksen 3 luvun 3§:n 1 momentissa säädetään. Seurakuntien 

rippikoulujen ohella yhdistysten, säätiöiden ja laitosten rippikouluja on kuitenkin 

järjestetty vuosikymmenien ajan tuomiokapitulien valvonnan alaisina.
45

 

Järjestörippikoulu käsitettä käytettäessä oleellista on, että rippikoululla on 

kattojärjestö, joka vastaa viimeisillään rippikoulun pidosta. Kristillisten järjestöjen 

rippikoulut ovat tarjonneet vaihtoehtoja rippikoulun käymiselle, sekä antaneet 

mahdollisuuden pitää opetuksessa myönteisellä tavalla esillä leirien taustalla 

vaikuttavien herätysliikkeiden painotuksia.
46

 Nykyisen rippikoulusuunnitelman 

yksi tavoite on nuoren kokema seurakuntayhteys ennen rippikoululeiriä ja myös 

leirin jälkeen. Tämä edellyttää järjestöiltä ja seurakunnilta nykyistä tiiviimpää 

käytännön yhteistyötä ja sitä, että järjestöt rohkaisevat rippikoululaisia kohti 

seurakuntayhteyttä. Rippikoulun malliohjesäännön 9§:n mukaan seurakunnan 

tehtävä on vastata rippikoulusuunnitelman edellyttämästä seurakuntayhteys-

kokonaisuudesta myös silloin, kun seurakunnan jäsen käy rippikoulun oman 

seurakunnan ulkopuolella.
47

 Vaikka päävastuu seurakuntayhteys- kokonaisuudesta 

on siis seurakunnilla, tulee järjestöjen huolehtia yhdessä seurakunnan kanssa 

puolen vuoden mittaisesta rippikouluajasta.     

Suomen evankelisluterilaisen kirkon internetsivujen mukaan mainitaan 

yhteensä 17 eri tahoa, jotka ovat vuosien saatossa järjestäneet järjestörippikouluja. 

Niitä ovat esimerkiksi Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys, Kansan 
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 Järjestöjen rippikoulut 2003, 4–5.  
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 Järjestöjen rippikoulut 2003, 9.  
46
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Raamattuseuran säätiö, Herättäjä-Yhdistys, Nuorten Keskus, Suomen 

Merimieskirkko, Suomen Raamattuopiston säätiö sekä Suomen NMKY:n liitto.
48

 

Edellä mainitsin Suomen Rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen 

rippikoululeireistä, jotka tavoittavat vuosittain erikoisrippikoulun käyvistä 

nuorista suuren osan. Leirit rakentuvat lähes samalla tavalla kuin seurakuntien 

leirit, eli ne mukailevat nykyistä rippikoulusuunnitelmaa varsin tarkasti, mutta 

poikkeuksena on esimerkiksi se, että rippikoulu alkaa niin kutsutulla kodin illalla, 

jotka ovat eri lähetysalueiden mukaan jaettu.
49

 Leirit vaikuttavat myös olevan 

määrällisesti suurempia, kuin normaalit leirit, sillä ne voivat koota yhteen jopa 50 

leiriläistä.
50

 Nuoria yhdistää samanlainen lapsuus ja kotikasvatus, jossa arjen 

normit ja usko Jumalaan ovat samantyyppisiä kaikilla nuorilla. Tämän takia 

nuoret valitsevan leirin, jossa kaikki muutkin ovat samanhenkisiä ja samoista 

lähtökohdista. Järjestörippikoulun valitseminen on monille nuorille yhtä tärkeä 

asia, mitä toisille harrasterippikoulun valitseminen. Leirillä olo on mukavampaa ja 

helpompaa, kun ympärillä on samanhenkisiä leiritovereita, jotka ovat 

kiinnostuneita samoista asioista.   

Tutkimukseeni osallistuneista rippikouluista Suomen Lähetysseuran 

rippikoulu voidaan lukea niin sanotuksi järjestörippikouluksi. Lähetysseuran 

rippikoululla on monivuotiset perinteet rippikoulujen järjestämisestä 

Lähetysseuran omassa leirikeskuksessa Päiväkummussa Orivedellä. 

Lähetysseuran rippikouluilla ei ole varsinaista teemaa, mutta leirien keskiössä 

ovat olleet kirkon lähetystehtävän ymmärtäminen, monipuolinen musiikki ja 

nuoria kokonaisvaltaiseen kristilliseen identiteettiin rohkaiseva hengellisyys.
51

 

Päiväkumpuun menevät nuoret ovat mahdollisesti perheistä tai suvuista, joissa 

ollaan oltu tiiviisti tekemisissä lähetystyön ja Lähetysseuran kanssa, joten näin 

ollen monet heistä kokevat oman arvopohjansa samanlaiseksi muiden leirille 

osallistuvien nuorten kanssa.  

3.3 Erikois- ja harrasterippikoulut  

Suomessa järjestetään vuosittain monia erikois- ja harrasterippikouluja. 

Harrasterippikoulut voivat olla jonkun tietyn seurakunnan tai seurakuntayhtymän 

alla olevia rippikouluja, jossa toteutetaan jotain tiettyä harrastusta. Tällaiset 
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rippikoulut pitävät mielen virkeänä, kun viikon aikana saa tehdä jotain 

poikkeuksellista, kuten vaikkapa vaeltaa Lapin erämaassa tai seikkailla 

seikkailurippikoulussa.
52

 Leirejä voidaan järjestää periaatteessa missä tahansa, 

mutta mikään harrastepaikka ei voi olla itse vastuussa erikois- tai 

harrasterippikoulun järjestämisestä, vaan vaatii aina paikallisseurakunnan, 

kristillisen järjestön, säätiön tai laitoksen tuen. Mikäli jokin seurakunta haluaa 

ottaa harrastejärjestön tai yrityksen rippikoulun vastuulleen, vastuun tulee olla 

todellista. Tämä merkitsee sitä, että seurakunnan tulisi ottaa rippikoulu oman 

rippikoulutyön vuosisuunnitelmaan siten, että seurakunta vastaisi rippikoulun 

järjestämisestä ja opetuksesta.
53

 

       Joskus tällaisia leirejä saatetaan myös kutsua teemarippikouluiksi
54

 tai 

virikkeellisiksi rippikouluiksi
55

. Siitä, kuinka yleisesti teema- tai virikkeellinen 

rippikoulu ovat sanoina käytössä, ei ole varmuutta. Lähteet ohjaavatkin muutaman 

seurakunnan sekä Evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen internet-sivuille sekä 

yhteen pro gradu-tutkielmaan. Molemmat nimet ovat sinänsä varsin 

käyttökelpoisia, mutta saattavat aiheuttaa sekaannusta. Rippikouluilla on yksi 

yhteinen teema ja ne tarjoavat virikkeellistä toimintaa ja nuoret saavat virikkeitä 

rippikoulun oheen.  Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta 

valtakunnallisella tasolla olisi aiheellista päättää, mitä nimikettä käytetään kun 

puhutaan harraste- ja erikoisrippikouluista. Päätös edesauttaisi ainakin siihen, ettei 

sekaannuksia tapahtuisi niin paljoa ja eri tahoilla tiedettäisiin puhuttavan sanan 

merkitys. Jatkossa tässä pro gradu-tutkielmassa, on käytetty tutkimukseen 

osallistuvista rippikouluista sanaa erikois- ja harrasterippikoulu, sillä sana kuvaa 

parhaiten tutkimuksessa mukana olevia rippileirejä. 

   Seuraavaksi mainitsen tutkimukseen osallistuvista erikois- ja 

harrasterippikouluista muutaman sanan, jotta käsitys siitä, mitä tarkoitetaan tämän 

tyyppisellä rippikoululla, tulee selväksi. Alavuden ratsastuskoululla ja Alavuden 

seurakunnalla on monen kymmenen vuoden yhteistyöperinteet 

ratsastusrippikoulujen järjestämisestä. Leirit ovat suunnattu hevosista 

kiinnostuneille ja ratsastusta harrastaville nuorille. Ratsastustaitoja ei kuitenkaan 

leirille hakiessa kysellä, sillä nuoret jaetaan kokemuksen perusteella tasoryhmiin. 

Osa leirille tulevista nuorista kisaa omilla hevosillaan aktiivisesti kisakentillä ja 
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haluavat tämän kymmenen päivän ajan harjoitella aktiivisesti, sillä oman hevosen 

mukaan ottaminen leirille on sallittua ja puitteet esimerkiksi kenttäratsatukseen 

ovat Alavudella mitä parhaimmat. Leireillä ratsastusta on kaksi tuntia päivässä 

normaalin leiriohjelman ohessa ja rippikoululaiset konfirmoidaan leirin 

viimeisenä päivänä yhdessä Alavuden kirkossa.
56

 Lähes samalla periaatteella 

toimivat tutkimukseeni osallistuneista rippikouluista Kuortaneen urheiluopiston 

hiihtosuunnistus- ja uintirippikoulu, sekä Kisakallion urheiluopiston 

muodostelmaluistelu-, jääkiekko- sekä tanssirippikoulu. Kisakallion- ja 

Kuortaneen urheiluopiston rippikoulut ovat pitkälti tarkoitettu sellaisille nuorille, 

jotka aktiivisesti harrastavat jotain urheilulajia, eivätkä voi tai halua olla 

harjoittelematta kyseistä lajia rippikoulun aikana. Siksi on tärkeää, että 

tämänkaltaiset urheiluopistot ovat mukana rippikoulujen toteutuksessa, koska 

heillä on kaikki mahdollisuudet ulkoisten puitteiden puolesta järjestää 

harrasterippikouluja. Kisakallion urheiluopiston leirien yhteistyökumppanina ja 

taustavaikuttajana toimii Lohjan seurakunta. Kuortaneen urheiluopisto on taas 

tehnyt pitkään yhteistyötä Kuortaneen seurakunnan kanssa. Tutkimuksessa 

mukana oleva Tampereen seurakuntien vaellusrippikoulu oli Tampereen 

seurakuntayhtymän alainen leiri, jolle osallistui nuoria monesta eri seurakunnasta 

Tampereen seudulta. Leirin yhteinen tavoite oli vaeltaa Lapissa ja samalla pitää 

oppitunteja maastossa noudattaen rippikoulusuunnitelman ohjeistusta. 

Partiorippikoulu puolestaan järjestettiin yhdessä Turun ja Kaarinan 

seurakuntayhtymän sekä Turun partiolaisten ja Lounais-Suomen partiopiirin 

kanssa. Partiorippikoulussa teemana olivat esimerkiksi partioihanteet, jotka 

näkyivät leirin viikko-ohjelmassa. Kaikki osallistujat harrastivat partiota, sillä 

ilman harrastukseen sisään kasvamista ja partion arvopohjan tuntemista tietyt 

toimet leirillä olisivat olleet äärimmäisen vieraita partion ulkopuolisille nuorille.         

Mainitsemisen arvoisia ja olemassa olevia muita harrasterippikouluja voivat 

olla muun muassa laskettelu-, purjehdus- ja melontarippikoulut, seikkailu- ja 

elämysrippikoulut, jalkapallo-, pesäpallo- ja muut palloilurippikoulut, ringette-, 

telinevoimistelu- tai yleisurheilurippikoulut
57

, ulkomailla toteutettavat rippikoulut 

tai vaikkapa vuonna 2014 ensimmäistä kertaa järjestetty roolipelirippikoulu
58

.  
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”Vihreät riparit”- hanke on puolestaan rippikoululasille vastuun kannon 

opetusta ja opettelua yhteisestä luomakunnasta. Vihreät riparit ovat suosittuja 

rippikoulun muotoja ja niitä järjestetään vuosi vuodelta enemmän. Koska vihreillä 

ripareilla on yhteinen tavoite kaikkien rippikoululaisten kesken, luokittelen ne 

myös erikoisrippikouluiksi. Rippikoulu saa vihreän rippikoulun leiman silloin kun 

tietyt toimenpiteet täyttyvät ja niitä ovat esimerkiksi koko rippikoulua kattava 

kasvisruokapäivä, leiriohjelman vieminen luontoon ja se, että leiriläiset kuin 

opettajatkin toimivat ympäristövastuullisesti leirillä.
59

  

Hyvä tapa erikois- tai harrasterippikoulun luokittelemiseksi on yhteinen 

päämäärä tehdä leirillä jotain yhteistä ja kaikkia kiinnostavaa teemaa kaikkien 

nuorten kanssa. Nuoret saattavat kuulua jo arkielämässä vaikkapa samaan 

urheilujoukkueeseen ja ovat päättäneet lähteä joukkuetovereiden kanssa yhdessä 

leirille, joten onkin erittäin tärkeää, että tällaisia mahdollisuuksia tarjotaan 

nuorille. 

3.4 Erityisrippikoulut 

Käsitteiden määrittelemisen yhteydessä on hyvä mainita vielä muutama sana 

erityisrippikouluista, sillä ne muistuttavat sanamuotonsa puolesta paljon 

erikoisrippikouluja, joita olen edellä esitellyt. 

 Pääosa suomalaisista nuorista on terveitä, hyvin koulutettuja ja 

tasapainoisia, mutta on kuitenkin arvioitu, että noin yhdellä kolmasosasta on 

jonkunlaisia ongelmia. Erilaiseksi oppijaksi määritellään henkilö, jolla on 

oppimista hankaloittavia neurologisia tai kehityksellisiä häiriöitä tai sellaisia 

oppimisvaikeuksia, jotka edellyttävät yksilöllistä tukea. Kirkon ja rippikoulutyön 

tulee 2010-luvulla ottaa nämä haasteet vastaan, joka voi olla joskus haastavaa 

resurssien puutteiden takia. Erityisrippikoulut voidaan määritellä sen mukaan 

millaiselle kohderyhmälle rippikoulua ollaan järjestämässä. Erityisnuoria ovat 

esimerkiksi kehitysvammaiset tai kuurot nuoret, jolloin heille suunnattu 

rippikoulu vahvistaa heidän omaa identiteettiään vertaisryhmässä.
60

  

Kehitysvammaisille järjestettyjä rippikouluja järjestettiin yhdeksässä 

prosentissa seurakunnista ja niihin osallistui 157 nuorta vuonna 2011. Nuorille, 

jotka eivät ole kehitysvammaisia, mutta kärsivät esimerkiksi autismista tai 

dysfasiasta, on järjestetty myös soveltuvia rippikouluja. Tällaisia leirejä 
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järjestettiin viidessä seurakunnassa.
61

 Historian aikana kaksi eri tuomiokapitulia 

on myöntänyt muun muassa Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton sekä Invalidiliiton 

Sopeutumisvalmennuskeskuksen rippikouluille luvan tällaisen erityisrippikoulun 

pitämiseen.
62

 

Erityisrippikoulujen järjestämisessä puhutaan kolmesta eri tavasta, joita 

kutsutaan inkluusioksi, integraatioksi ja segregaatioksi. Inkluusiosta puhuttaessa 

tarkoitetaan rippikoulussa mukaan kuulumista, sulautumista ja sisältymistä 

johonkin, jolloin leiri on kaikille yhteinen ja sen jäsenet ovat tasavertaisia 

keskenään, sekä opetus on järjestetty niin, että jokainen jäsen pystyy toimimaan 

osana monimuotoista yhteisöä. Integraatiossa erityisnuoret integroidaan eli 

liitetään muiden rippikoululaisten kanssa samaan ryhmään. 

Rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulu on mahdollista organisoida 

inkluusion ja integraation hengessä, mutta kysymys kuuluu: kenen ehdoilla tulisi 

integroida? Erilaista oppijaa on vaikeaa tai lähes mahdotonta integroida 

tavalliseen rippikouluryhmään. Segregaatiolla tarkoitetaan puolestaan sitä, että 

erityisnuorten ryhmä eristetään omaksi ryhmäkseen, ja rippikoulu järjestetään 

vain näille nuorille, jolloin heidän ominaistarpeensa voidaan ottaa rippikoulun 

aikana paremmin huomioon.
63

 Erityisnuoret tarvitsevat selkeyttä, pienryhmissä 

toimimista ja henkilökohtaista ohjausta, siis jatkuvuutta ja pysyviä rutiineja, ei 

niinkään impulsiivisuutta ja yllätyksellisyyttä. 

Rippikoulun teologisten perusteiden kannalta inkluusio ja integrointi olisivat 

parhaita vaihtoehtoja, sillä jokainen oppilas tulisi nähdä Jumalan kuvana, joka on 

varustettu erilaisilla kyvyillä ja lahjoilla. Pedagogisten perusteiden puolesta taas 

puhuu segregaatio. Jos erityisryhmä toimii omana yksikkönään, ovat 

työntekijäresurssit aivan toisenlaiset ja erityisnuoret pystytään huomioimaan 

paremmin, kun heidän kanssaan töitä tekevät erityisammattilaiset 

erityistaitoineen. Voisiko inkluusio sitten toteutua niin, että järjestettäisiin 

yhteinen ja integroitu rippikoulu, joka olisi esimerkiksi oppituntien osalta 

eriytetty? Tämä vaatisi ennakkoluulottomuutta ja parempaa valmistautumista, 

sekä suunnittelua, mutta sillä palveltaisiin suuria arvoja, kuten sosiaalisuutta, 

yhdessä kasvamista ja erilaisuuden aitoa hyväksymistä. Riitta Kuusi esittää hyvän 
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kysymyksen: olisiko tällaisessa tapauksessa erilaisuus normaalia ja moninaisuus 

samanlaisuutta?
64

 

On myös aiheellista kysyä mitä integrointi tai segregaatio tarkoittaisivat 

erikois- ja harrasterippikoulujen osalta, sillä suomessa ei tiettävästi ole järjestetty 

yhtäkään erityisnuorille suunnattua harrasterippikoulua. Integrointi erikois- tai 

harrasterippikouluun olisi paljon riippuvainen integroitavan nuoren 

erityispiirteistä. Sitä voitaisiin pitää mahdollisena, jos erityisnuorella olisi 

esimerkiksi oma henkilökohtainen avustaja mukana. Erityis- ja harrasterippikoulut 

voisivat tuoda erityisnuorelle paljon uusia kokemuksia ja rikkautta elämään. 

Entäpä sitten jos joku tietty erityisryhmä segregoitaisiin ja heille järjestettäisiin 

kokonaisuudessaan harrasterippikoulu? Kehitysvammaisille suunnataan paljon 

ratsastusterapiaa, joten voisiko esimerkiksi tällaisen ratsastusterapian yhdistämistä 

ajatella kehitysvammaisille suunnattuun rippikouluun? Partiossa puolestaan toimii 

paljon Sisu-partiolaisia, jotka ovat vammansa tai muun erityistarpeensa takia 

omassa sisu-ryhmässänsä toimivia partiolaisia.
65

 Olisiko partiorippikoulujen 

ajatusta mahdollista laajentaa ja järjestää rippikoulu joko suunnatusti Sisu-

partiolaisille tai voisivatko Sisu-partiolaiset integroida tavallisen partiorippikoulun 

oheen? Entäpä voisiko urheilumaailmassa hienosti menestyville paraurheilijoille 

tarjota jollain tapaa vammaisille suunnattuja urheilurippikouluja?  

Oman siivunsa erityisnuoriksi tekevät erilaisen käyttäytymishäiriön omaavat 

nuoret. Rippikoulu on ainutkertainen mahdollisuus ja sen tulisi antaa nuorelle 

kokemus seurakuntayhteydestä ja auttaa nuorta näkemään sen merkitys omassa 

elämässään. Entä jos nuori kuitenkin kokee, ettei hänen erityistarpeitaan oteta 

huomioon, on kysyttävä millaisen kuvan se antaa yhteisöllisestä ja sisäänsä 

sulkevasta inklusiivisesta kirkosta. Tiedon käyttäytymishäiriöistä tulee tavoittaa 

myös rippikoulun opettajat, sillä juuri ymmärtämättömyys ja epävarmuus voivat 

aiheuttaa erityisnuorelle kelpaamattomuuden ja hyväksymättä jäämisen tunteen.
66

 

Miten rippikoulujen opettajia koulutetaan ottamaan vastaan näin isoja haasteita?  

Kaikki nämä ajatukset vaatisivat kokonaisuudessaan jo uuden tutkimuksen, 

joten en lähde omassa tutkimuksessani vastaamaan näihin kysymyksiin, vaan yllä 

oleva toimii lähinnä ajatuksen herättelijänä. Voisivatko erikois- ja 

harrasterippikoulut olla tulevaisuuden voima myös erilaisille erityisnuorille 

kohdennettuna?  
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3.5 Erikois- ja harrasterippikoulujen haasteita  

Oma näkemykseni erikois- ja harrasterippikouluista on varsin positiivinen ja on 

erittäin hyvä, että nuorille tarjotaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia rippikoulun 

käymiseen. Erikois- ja harrasterippikouluja voitaisiin järjestää jopa enemmän, 

sekä tuoda niitä lisää nuorten tietoisuuteen. Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa 

ja voidaan kysyä harrastetaanko leireillä erikoisrippikoulujen kustannuksella? 

Järjestävät tahot ovat haasteiden edessä, sillä heidän pitää toimia 

rippikoululaisten, rippikoululaisten huoltajien, seurakuntien ja tuomiokapitulien 

välissä. Kuka valvoo ja miten valvoo, että opetus on tarpeeksi laadukasta ja että 

rippikoulusuunnitelmassa esitetyt pääkohdat tullaan käydyksi läpi?  Edellä 

esitettyyn kysymykseen on pyritty vastaamaan järjestöjen rippikouluohjeessa 

(2003). Hiippakunnista saatujen tietojen mukaan seurakuntien, järjestöjen, 

säätiöiden ja laitosten vastuu harrastejärjestöjen ja yritysten rippikouluista saattaa 

kuitenkin olla muodollista.
67

 Tässä luvussa esittelen ongelmia, joita erikois- ja 

harrasterippikoulujen järjestämisessä voidaan kohdata.   

Kun erikois- tai harrasterippikoulua lähdetään järjestämään, tulee 

ensinnäkin olla selvillä siitä, missä järjestetään, kuka järjestää, kenelle järjestetään 

ja kuka tai ketkä ovat vastuussa leiristä ja sen opetuksesta. Usein 

harrasterippikoulut ovat tavanomaista pidempiä kestoltaan tai ne toteutetaan 

ulkopaikkakunnalla vaativissakin olosuhteissa, kuten maastossa. Tilanne voi olla 

myös sellainen, että erikoisrippikoulu rantautuu jonkun seurakunnan alueelle 

tiloihin, jotka eivät ole kirkon leirikeskuksessa, vaan esimerkiksi hevostallilla. Jos 

paikallisseurakunnalta vaaditaan toimia, on heidän vaikea ottaa vastuuta, koska 

leiri ei ole vain sen seurakunnan leiri ja vain sen alueen seurakunnan nuorille 

suunnattu, vaan nuoria tulee leirille ympäri Suomen ja joskus jopa suomalaisia 

nuoria ulkomailta asti. Tämä voi johtaa siihen, että työntekijöinä käytetään 

kausityöläisiä ja leirillä ei ole välttämättä pappia tai valmistunutta 

nuorisotyönohjaajaa, joten vastuu leirin kristillisestä opetuksesta jää lähes 

kokonaan kausityöläisten harteille. Sakasti.evl.fi - sivuilta löytyy ohjeistus 

esimerkiksi liikunta- ja urheilurippikoulun järjestämiseen: Konfirmaation 

toimittavalla papilla tulee olla tosiasiallinen yhteys siihen rippikouluryhmään, 

jonka hän konfirmoi. Papin tulee osallistua rippikoulun opetukseen ja tuntea 

kyseinen rippikouluryhmä.
68
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Monet yhteistyötahot ovat myös kiinnostuneita rippikoulun järjestämisestä 

yhdessä paikallisseurakunnan kanssa, mutta usein hanke kaatuu vähintään 

muutaman vuoden leirien pidon jälkeen siihen, että paikallisseurakunnan resurssit 

eivät riitä lähettämään pappia pitämään rippikouluopetusta, esimerkiksi kunnan 

alueella sijaitsevalle hevostallille.  Erikoisrippikoulua käyvien nuorten 

vanhemmat tulisi myös saada enemmän tietoisiksi, mikä on erikoisrippikoulun 

idea ja mikä sen merkitys on omalle nuorelle. Vanhemmille tulisi jo alusta asti 

informoida, että leiri on ensisijaisesti rippikoulu ja toissijaisesti harrastusleiri. 

Näin ollen vanhemmat pystyisivät puuttumaan nuoren asenteisiin jo kotona ennen 

leiriä, jolloin tavoitteena olisi se, että nuori ei kääntäisi leirin tärkeysjärjestystä 

toisinpäin ja asettaisi ensimmäiselle sijalle harrastusta ja vasta toiselle sijalle 

rippikoulua. Vanhempien osalta yhteisenä haasteena voidaan pitää myös 

rippikoululaisten vanhempien kohtaamista rippikoululeiriä järjestävän tahon 

kanssa.
69

 Miten yhteydenpito hoidetaan ennen leiriä ja miten vanhemmille 

saadaan kuva siitä, että heidän nuorensa on turvallisissa käsissä 

erikoisrippikoulussa. Miten ja milloin vanhemmat tapaavat tällaisten leirien 

järjestäjät ja onko luontevinta tavata ennen leiriä vai leirin jälkeen?  Ongelmana 

on myös nähty nuorten yhteys omaan kotiseurakuntaansa
70

, sillä jos leiri 

suoritetaan jonkun järjestön tai harrastepaikan alaisuudessa, ei luontevaa yhteyttä 

synny omaan seurakuntaan. Kiinnostuneita rippikoulun järjestäjiä riittää erilaisten 

teemojen ympärillä ja tästä koituukin se, että tällä ilmiöllä on sekä vahvuutensa 

että uhkansa. Jos kirkon ja järjestävän tahon välille syntyy luonteva ja kestävä 

yhteistyösuhde, perusteita erikoisleirien järjestämiselle on. Jos puolestaan 

rippikoulun idea niin kutsutusti ”kaapataan” kirkolta ja sillä rahastetaan, perusteita 

yhteistyölle ei ole.  

Kaikille on taattava mahdollisuus käydä rippikoulu ja alueelliset erot, 

sukupuoli tai varallisuus ei saa vaikuttaa mahdollisuuteen osallistua 

rippikouluun.
71

 Kysymys kuuluukin, miten järjestää erikoisleirejä niin, että 

hiippakunta pystyisi todella valvomaan, mitä leireillä tapahtuu ja miten 

vähävaraisilla perheillä olisi halutessaan mahdollisuus lähettää lapsensa 

erikoisleirille? Harrastus, oli kyseessä sitten esimerkiksi jääkiekko tai ratsastus, 

ovat arvokkaita harrastuksia ja se myös tarkoittaa sitä, että tällaisella teemalla 

järjestettävä harrasterippikoulu on kalliimpi kuin seurakunnan järjestämä 
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tavallinen rippikoulu. Järjestöt eivät toimi verovaroin
72

 ja jotkut järjestävät tahot 

ovat yrityksiä, jolloin hinta muotoutuu yrittäjän määräämän taksan mukaisesti. 

Siksi avoin keskustelu erikois- ja harrasterippikouluista pitäisi nostaa esille ja 

vastuita pitäisi jakaa entistä tarkemmin. Kirkon pitäisi pystyä toimimaan 

kasteopetuksessaan kuntarajoihin katsomatta, eikä vedota vaikkapa siihen, että 

aikaa erikois- ja harrasterippikouluihin panostamiseen ei ole, koska nuoret eivät 

ole oman seurakunnan alueelta.  

Erikois- ja harrastepohjaisissa rippikouluissa myös pedagogisten 

perusteiden toteutuminen voi aiheutua vaikeammaksi, mitä normaalissa 

rippikoulussa. Ryhmän yhteishengen luominen ja ryhmäsidonnaisuuden tärkeys 

ovat erikoisrippikouluissa haasteellisia. Useassa tapauksessa ryhmä toisistaan 

tuntemattomia nuoria kokoontuu yhteen viikoksi, joten yhteishengen luomisen 

tulee tapahtua paljon nopeammin, kuin niissä tapauksissa, joissa nuori tuntee 

leirille tulevat muut nuoret esimerkiksi kouluympäristöstä. Toisaalta taas tutusta ja 

turvallisesta irrottautuminen on joillekin nuorille ensiarvoisen tärkeää ja siksi he 

haluavat lähteä erikois- tai harrasterippikouluun. Syitä voiva olla esimerkiksi 

luokkakaverit, joiden kanssa ei haluta samalle leirille syystä tai toisesta, 

koulukiusaaminen, tai se, ettei haluta oman seurakunnan työntekijöiden pitämälle 

leirille.  

Opettajan tulisi pystyä näkemään jokainen rippikoululainen yksilönä ja 

kysymään jokaisen nuoren edellytyksiä rippikoulun käymiselle. Tavallisissa 

seurakuntien rippikouluissa rippikoulun opettajista monet ovat saaneet 

mahdollisuuden tutustua tulevan vuoden rippikoululaisiin rippikoulun 

aloitusjaksolla ja ennakkotapaamisissa, joten lähtökohdat tutustumiseen ovat 

ihanteelliset. Kun tätä vertaa tilanteeseen erikois- tai harrasterippikoulussa, jossa 

ryhmä ennalta tuntemattomia nuoria tapaa ennalta tuntemattomat työntekijät, 

aiheuttaa se valtavia haasteita leirin vastuuhenkilöille. Tuntemattomista nuorista 

pitäisi etsiä heti yksilöitä ja kysyä sitä, mikä on kunkin nuoren edellytys 

rippikoulun käymiselle. Siinä vaiheessa opettajakin pistetään vaikeaan tehtävään, 

tulkitsemaan tuiki tuntemattomia nuoria, kun yhteistä historiaa ei ole. Kun vielä 

yhdistää tähän sellaiset erikoisrippikoulut, joissa opettajina toimivat opiskelijat, 

täytyy kriittisesti todeta, että heillä ei välttämättä ole taitoa tällaisen erikois- ja 

harrasterippikoulun vastuunkantoon. Tällaisissa tapauksissa opettajien onkin 

tärkeää muodostaa ennen leiriä vain yleisluontoinen leirin viikkosuunnitelma, jota 
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voi täydentää sitä mukaa, kun he saavat informaatiota juuri kyseisen ryhmään 

tarpeista, lähtökohdista ja orientaatiosta.   

Rippikoulutyö on aina yhtä tärkeää, tapahtuu se sitten päivä-, leiri-, erikois- 

tai harrasterippikoulussa ja on kirkon kasteopetusta riippumatta siitä, tapahtuuko 

se oman seurakunnan alueella vai vieraalla paikkakunnalla. Tutkimuksessani 

toivon pystyväni toimimaan erikois- tai harrasterippikoulun käyneiden nuorten 

äänitorvena ja esittämään positiivisesti sen mitkä asiat ovat olleet tällaisessa 

rippikoulussa hyviä. Vastaavasti haluan ottaa kriittisesti kantaa siihen, miksi 

erikoisrippikoulun käyneet nuoret eivät ole välttämättä olleet tyytyväisiä 

valitsemaansa leiriin tai ainakaan sen kaikkiin osa-alueisiin.  

3.6 Rippikouluja koskeva aiempi tutkimus 

Rippikoulututkimusta on tehty Suomessa paljon ja varmasti yksi syy monille 

tutkimuksille on rippikoulun kiinnostavuus ilmiönä. Tutkimuksen tekijöinä ovat 

toimineet niin valmiit ammattilaiset, kuin monet teologian opiskelijat pro gradu-

tutkielmissaan. Monesti tutkimuksen aiheeksi on valikoitunut joku tietty osa-alue 

rippikoulusta, kuten vaikkapa rippikoulun iltaohjelma, rukoushelmien käyttö, 

seksuaalikasvatus rippikoulussa tai isosten motiivit ryhmänohjaajana toimimiseen. 

Lassi Pruuki on esitellyt kirjassaan Rippikoulun Pikkujättiläinen paljon erilaisia 

tutkimuksia, joita rippikoulusta on tehty viimeisen kolmenkymmenen vuoden 

aikana.
73

  Rippikoulu on omanlainen nuorten siirtymäriitti, eikä se ole saavuttanut 

missään muussa maassa niin valtavaa suosiota, kuin Suomessa. Siksi rippikoulua 

koskeva tutkimus tarjoaa aina uusia näkökulmia ja kehittyäkseen on tarpeellista 

tutkia sitä, missä nyt mennään. Tässä kappaleessa otan esille jo muutamia Pruukin 

mainitsemia tutkimuksia ja muutamia sellaisia tutkimuksia, jotka liittyvät 

läheisesti omaan tutkielmaani.  

Kati Niemelä tunnetaan varsinaisena rippikoulun asiantuntijana. Hän on 

tehnyt monia tutkimuksia suomalaisesta rippikoulusta, joista tärkeimpinä 

mainitsen vuonna 2002 valmistuneen Hyvä rippikoulu - sekä vuonna 2007 

valmistuneen Rippikoulusta aikuisuuteen – tutkimukset. Ensimmäisessä 

teoksessaan Hyvä rippikoulu Niemelä on tutkinut Tampereen seurakuntien 

rippikoululaisia vuonna 2001. Tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää vastauksia 

neljään eri kysymykseen: miksi rippikouluun osallistutaan, mitä rippikoululta 

odotetaan ja miten odotukset toteutuvat, kuinka tyytyväisiä rippikouluun ollaan 
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sekä miten rippikoulu vaikuttaa nuorten asenteisiin. Tutkimuksessa selvisi muun 

muassa, että rippikouluun menemisen syynä kärjessä keikkuivat uudet kaverit, 

suvussa oleva perinne rippikoulun käymisestä, rippikoulun leirimuotoisuus, 

rippikoulun tuomat oikeudet sekä rippilahjat. Niemelä teki nuorista nelijaon ja hän 

nimesi ryhmät ominaispiirteiden mukaan. Ryhmien nimet valikoituivat 

seuraavasti: aktiivisesti orientoituneet, passiivisesti orientoituneet, sosiaalisesti 

orientoituneet ja sisällöllisesti orientoituneet. Tutkimuksessa saatiin valtavan 

paljon tietoa niin rippikoululaisilta, isosilta, opettajilta ja vanhemmilta niistä 

kysymyksistä, jotka olivat oleellisia tutkimuksen kannalta.   

Rippikoulusta aikuisuuteen teoksessa Niemelä tarkasteli puolestaan edellä 

mainittuun tutkimukseen osallistuneiden nuorten asenteita rippikouluun, 

uskonnollisiin asenteisiin, uskonnolliseen kasvatukseen ja suhdetta kirkkoon viisi 

vuotta rippikoulun käymisen jälkeen, kun nuoret olivat 20-vuotiaita. Miten 

rippikoulu muutti nuorten elämää, olivatko muutokset pysyviä ja mitä 

rippikoulusta jäi päällimmäisenä mieleen? Miten nuoret suhtautuvat 

uskonnollisuuteen ja mikä on heidän kantansa kirkkoon ja kirkon jäsenyyteen viisi 

vuotta rippikoulun jälkeen. Molemmat tutkimukset vastasivat hyvin 

rippikoulusuunnitelma 2001:n tuomiin kysymyksiin siitä, mihin suuntaan 

rippikoulua tulisi kehittää.   

 Vuonna 2009 ilmestyi puolestaan Tapani Innasen ja Kati Niemelän 

toimittama Rippikoulun todellisuus-kirja. Kirjan tarkoituksena oli saada tietoa 

rippikoulun nykytilasta Suomessa ja Euroopassa. Kysymyksinä olivat esimerkiksi 

se, miten suomalainen rippikoulu eroaa muiden maiden rippikouluista ja miten 

suomalaisen rippikoulun käytänteet vastaavat rippikoulusuunnitelman tavoitteita? 

Aloite teoksen kirjoittamiselle syntyi Elämä-usko-rukous -rippikoulusuunnitelman 

myötä, sillä oli tarve saada selville mitä merkitystä rippikoulusuunnitelman 

uudistuksella oli ollut ruohonjuuritasolla. Rippikoulun todellisuus kirja on 

artikkelikokoelma ajankohtaisista tutkimuksista ja artikkelien kirjoittajista monet 

ovat suomalaisen rippikoulututkimuksen pioneereja, mutta mukana on myös 

teologian opiskelijoiden kirjoittamia artikkeleita, jotka ovat tutkineet jotain tiettyä 

osa-aluetta rippikoulussa. 

Huomion arvoista on myös mainita Confirmation work in Europe-tutkimus, 

joka toteutettiin vuonna 2008 rippikoulun suorittaneille nuorille. Tutkimus 

toteutettiin seitsemässä eri Euroopan maassa: Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, 

Norjassa, Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
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niin oppilaiden, kuin opettajien taustoja, rippikouluun osallistumisen syitä, 

rippikouluun kohdistuvia odotuksia, sekä tutkia myös nuorten uskonnollisuuden 

muutoksia. Rippikoulun tavoitteet olivat hyvin erilaisia jokaisessa maassa, samoin 

rippikoulun käyvien nuorten määrä. Tutkimuksessa saatiin silti selville 

mielenkiintoista tietoa siitä, miten rippikoulu jaksaa Euroopassa ylipäätänsä ja 

minkälaisia ovat keinot rippikoulujen toteuttamisessa.
74

 Erikois- ja 

harrasterippikouluihin tutkimus ei puuttunut mitenkään ja myös hyvä kysymys 

kuuluu, järjestetäänkö tällaisia erikoisrippikouluja missään muualla Euroopan 

maassa vai ovatko ne puhtaasti suomalainen ilmiö?  

Pro gradu-tutkielmista mainitsemisen arvoisia tutkimuksia ovat Mäkitalon, 

Valkaman ja Arikan loppututkinnot. Mäkitalo tutki ulkosuomalaisille nuorille 

suunnattua kansainvälistä rippikoulua ja sen käymistä Suomessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät saavat ulkosuomalaiset nuoret käymään 

kansainvälisen rippikoululeirin Suomessa. Kysymyksenä oli myös se, vahvistaako 

rippikoulun käyminen näiden nuorten suomalaisuutta. Tutkimus toteutettiin 

ryhmä-, yksilö ja lomakehaastatteluna sekä havainnointina. Mäkitalo sai selville, 

että kansainväliselle rippikoululeirille tulevat nuoret arvostavat samalla tavalla 

rippikoululeirin käymistä, mitä tavalliset suomalaiset nuoret. Rippikoulu on siis 

nuoruuteen kuuluva tapa ja nuorten perheissä kulkee vahva traditio rippikoulun 

käymisestä. Muita tärkeitä puolia olivat rippikoulun antamat oikeudet 

konfirmaation jälkeen, leirin kansainvälisyys, rippikoululeirin leirimuotoisuudesta 

puhumattakaan. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kansainvälisen rippikoulun 

opetuskielenä toimi englanti. Rippikoulusuunnitelman kestosta Mäkitalo toteaa, 

että Internet ja sähköposti ovat mahdollistaneet uuden rippikoulusuunnitelman 

tavoitteen ennen rippikoulua käytävästä alkujaksosta, sillä ennakkotehtäviä on 

helpompi tehdä ja palauttaa sähköisesti. Kuitenkin ryhmän etukäteistapaamiset ja 

rippikoululeirin jälkeen peräänkuulutettu seurakuntayhteys jäivät toteuttamatta. 

Toisaalta, aina kun nuoria yhdistää jokin yhteinen asia (tässä tapauksessa 

ulkosuomalaisuus) voi ryhmän yhteishengen hitsaantumisessa mennä paljon 

vähemmän aikaa, mitä normaalin rippikoulun nuorten kesken. Kansainvälisistä 

rippikouluista puhuttaessa Mäkitalo käyttää nimeä erityisrippikoulu
75

, joka 

omassa tulkinnassani viittaa erityisnuoriin. Nimien tematiikkaa ei voi turhaan 

korostaa liikaa.  
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Elina Valkama puolestaan tutki pro gradu- työssään ratsastusrippikoulun 

käyvien nuorten uskonnollisuuden muutoksia ja oppilaiden kokemuksia 

rippikoulusta. Yhteistä tässä tutkielmassa oman tutkielmani kanssa on se, että yksi 

omista tutkimuskohteistani on ratsastusrippikoulu. Tutkimus tehtiin kahdella 

kyselylomakkeella, jotka jaettiin kahden eri ratsastusrippikoulun käyville nuorille 

leirin alussa sekä lopussa. Leirien järjestävinä tahoina toimivat Herättäjäyhdistys 

sekä Kansan Raamattuseura, mikä teki järjestävistä tahoista mielenkiintoisen. 

Tulkintani mukaan leirejä voitaisiinkin kutsua järjestöpohjaisiksi 

harrasterippikouluiksi. Valkama sai selville, että ratsastusrippikoululaisten 

motivaatio rippikouluun tulemiselle oli erittäin korkea, joka myös johti siihen, että 

rippikoululaisilla oli hyvin myönteinen asenne Raamattuun, Jumalaan, Jeesukseen 

ja rukoukseen. Kielteisimmin nuoret suhtautuivat seurakuntaan ja kristilliseen 

uskoon. Muutoksia leirin aikana tapahtui sekä myönteiseen, että kielteiseen 

suuntaan, vaikka muutosten tapahtuminen olikin vähäistä. Leirien välillä oli 

puolestaan selkeitä eroja.  

Heikki Arikan pro gradu-työ on vuodelta 2000, eli vanhan 

rippikoulusuunnitelman aikainen työ. Arikan työ on kuitenkin tärkeää mainita 

omassa tutkimuksessani, sillä tutkimuksen kohteekseen hän valitsi 

seikkailurippileirit. Arikka tutki kahta eri seikkailurippileiriä, jotka molemmat 

olivat seurakuntien järjestämiä rippikouluja. Arikka jätti siis tietoisesti pois 

kristillisten järjestöjen leirit ja keskittyi tutkielmassaan seurakuntatasoisiin 

erikoisrippikouluihin. Tutkimustulokset eivät olleet mairittelevia, sillä Arikka 

nostaa esille tutkimuksessaan monia epäkohtia leireiltä, joita olivat esimerkiksi 

fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden puuttuminen, seikkailupedagogiikan 

puutteellinen hallinta, ammattitaidon puutteellisuus ja leirien kiireellinen 

aikataulu. Arikka esittää myös samantyyppisen kysymyksen, minkä itse esitän 

tutkimukseni otsikossa – onko (erikois-) rippileireillä hukattu rippileirien 

päätarkoitus ja kenen intressejä (tässä tapauksessa seikkailupedagogiikka) 

palvelee? Tutkimuksen lopussa Arikka kuitenkin esittää ajatuksia 

jatkotutkimusaiheista, joista ainakin yhteen kysymykseen pyrin saamaan 

vastauksia: miten erikois- ja harrasterippileirien tavoitteet kohtaavat 

rippikoulusuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden kanssa?    

Aikaisemman tutkimuksen perusteella onkin havaittavissa, että tutkimusta 

erikois- ja harrasterippikouluista on varsin vähän. Ainoastaan Valkaman ja Arikan 

pro gradu – tutkielmat liippaavat läheltä omaa tutkielmaani, vaikka kumpainenkin 
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on toteutettu koskemaan vain yhtä erikoisrippikoulua tai teemaa koskien. Näin 

ollen tutkimukseni erikois- ja harrasterippikouluista voidaan ajatella olevan 

äärimmäisen tärkeä, sillä ilmiönä tällaiset harrasterippikoulut ovat omaa 

luokkaansa ja myös todennäköisesti suomalainen ilmiö rippikoulujen kentällä.  
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4. Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset   

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää harrasterippikoulun käyneiden nuorten 

motiiveja sekä nuorten, että heidän huoltajiensa tyytyväisyyttä käymäänsä 

rippikouluun. Asetan tutkimukselleni kolme tutkimuskysymystä, joilla pyrin 

selvittämään, minkälainen on erikois- ja harrasterippikoulujen nykytila Suomessa:  

1. Mitkä olivat rippikoululaisten motiivit ja syyt käydä harrasterippikoulu? 

2. Miten tyytyväisiä rippikoululaiset olivat käymäänsä leiriin? 

3. Miten rippikoululaisten huoltajat suhtautuivat nuorensa valitsemaan 

harrasterippikouluun, sekä miten tyytyväisiä he olivat leiriin? 

Kukin tutkimuskysymys on esitetty omassa pääluvussaan tässä pro gradu 

tutkielmassa. Tutkimuskysymykset mukailevat pitkälti kyselylomakkeen muotoa, 

mutta sisältävät kyselylomakkeesta nousevia kysymyksiä. Kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin on lisäksi liitetty kyselylomakkeisiin annettuja avoimia 

vastauksia niin nuorten, kuin heidän huoltajiensakin puolesta. Avoimilla 

vastauksilla on pyritty elävöittämään tätä tutkimusta ja tuomaan vastaajien 

mielipiteet esille juuri niin kuin ne on kyselylomakkeissa esitetty.   

4.2 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi 

Tutkimusaineiston keruu alkoi kesäkuussa 2013. Koska tutkimuksessa päätettiin 

rajata tutkimusaineisto erikois- ja harrastepohjaisiin rippikouluihin oli tehtävänä 

ensimmäisenä selvittää minkälaisia erikois- ja harrasterippikouluja Suomessa 

järjestetään. Tavoitteena oli saada mahdollisimman erilaisia rippikouluja mukaan 

tutkimukseen, joten useiden sähköpostien ja puhelinsoittojen jälkeen 11 erilaista 

rippikoulua oli lähdössä mukaan tutkimukseen. 

Yhteistyörippikouluja pyydettiin lähettämään rippikoulujen viikko-ohjelma, 

josta selviäisi, miten harrastus tai muu yhdessä toteutettava aktiviteetti näkyisi 

leiriohjelmassa. Leirien vastuunkantajilta pyydettiin lisäksi osallistuvien nuorten 

yhteystietoja, jotta kyselylomakkeen lähettäminen olisi mahdollista. 

Yhteystietojen saaminen vaati montaa yhteydenottoa, mutta lopulta kasassa oli 

näiden rippikoulujen nuorten yhteystiedot. Rippikoulujen viikko-ohjelmaa ei 

puolestaan kuulunut kuin muutaman leirin osalta, joten sen vertaileminen 

rippikoulun toteutumiseen tässä tutkimuksessa päätettiin ohittaa. Sähköpostissa 

kaikille näille yhdelletoista yhteistyörippikouluille lähetettiin saatekirje 
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rippikouluun -kirje, joka pyydettiin jakamaan rippikoululeirillä tai ennen sitä 

leirille osallistuville nuorille ja heidän huoltajilleen. 

Joidenkin yhteistyörippikoulujen vastuuhenkilöiden kanssa yhteydenpito oli 

mutkatonta ja helppoa, mutta joidenkin kanssa vastaan tuli myös paljon ongelmia, 

kuten kysymys siitä, kenelle vastuu leiristä kuuluu ja leirin vastuuhenkilöiden 

kesälomien päällekkäisyys. Kvantitatiivista tutkimusta tehdessä tutkimukseen 

osallistuvan joukon tulisi olla tarpeeksi suuri, jotta tutkimus olisi relevantti. 

Alkuperäisestä listasta kuitenkin karsiutui pois kolme rippikoulua, joka oli 

määrällisesti noin 60–70 rippikoululaista. Näiden nuorten tippuminen pois 

kyselystä aiheutti ison aukon vastaajamääriin. Peruuntuneiden rippikoulujen 

jälkeen leirien määrä oli tippunut kahdeksaan, jolloin päätin, että otan 

tutkimukseeni mukaan myös Kisakallion urheiluopistolla järjestettävän 

jääkiekkorippikoulun, vaikka se ei kuulunut alkuperäisiin suunnitelmiini. 

Eettiseksi ongelmaksi koin sen, että jääkiekkorippikoululaiset ja heidän 

huoltajansa eivät todennäköisesti olleet saaneet samaa ennakkokirjettä kuin tanssi- 

ja muodostelmaluistelurippikoululaiset. Ongelmasta huolimatta, lähetin kyselyn 

myös jääkiekkorippikoululaisille. Lopulta kyselytutkimukseen valikoitui ja siihen 

vastasi yhdeksästä erilaisesta rippikoulusta olevia nuoria. 

 Näitä rippikouluja olivat:  

1. Tampereen seurakuntayhtymän rippikoulu (Vaellusrippikoulu) 

2. Alavuden ratsastuskoulun ja - seurakunnan rippikoulu (Ratsastusrippikoulu) 

3. Suomen Lähetysseuran rippikoulu (Musiikkipainotteinen rippikoulu) 

4. Kisakallion urheiluopiston rippikoulu (Tanssirippikoulu) 

5. Kisakallion urheiluopiston rippikoulu (Jääkiekkorippikoulu) 

6. Kisakallion urheiluopiston rippikoulu (Muodostelmaluistelurippikoulu) 

7. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun partiolaisten rippikoulu 

Satahanka- leirillä (Partiorippikoulu) 

8. Kuortaneen urheiluopiston rippikoulu (Uintirippikoulu) 

9. Kuortaneen urheiluopiston rippikoulu (Hiihto- & Suunnistusrippikoulu – joka 

koostui hiihtäjistä ja suunnistajista, myöhemmin tässä tutkimuksessa käytetään 

nimeä hiihtosuunnistusrippikoulu.) 

 Paperiset kyselylomakkeet siirrettiin tilastollista käsittelyä varten SPSS-

ohjelmaan. Kyselylomakkeessa esitetyt kysymykset, joihin oli mahdollista vastata 

avoimilla vastauksilla, täydentävät tilastollisia vastauksia ja antavat erilaisia 

näkökulmia nuorten ja heidän huoltajiensa ajatuksiin rippikoulusta, rippikoulun 
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harrastuneisuudesta ja yleisestä tyytyväisyydestä. Tilastollisessa analyysissä 

käytetään tyypillisiä tilastollisia menetelmiä, joita analysoitiin SPSS-ohjelman 

avulla. Tärkeimpiä tilastollisia menetelmiä ovat frekvenssit, keskiarvot, 

keskihajonta, khiin-neliö ja ristiintaulukointi. 

4.3 Kyselylomakkeen lähettäminen ja niiden 
vastaanottaminen 

Kyselylomakkeen lähettämistä suunniteltaessa pohdittiin erilaisia tapoja kerätä 

tietoa rippikoululaisilta. Paperisen kyselylomakkeen lisänä oli vaihtoehtona 

lähettää sähköinen E-lomake, joka olisi ollut nuorille todennäköisesti tutumpi tapa 

vastata kyselyyn, kuin vanhanaikainen paperinen lomake. Lopulta päädyttiin 

kuitenkin paperiseen kyselykaavakkeeseen, sillä Kirkon tutkimuskeskus avusti 

kuluissa, jotka koostuivat kyselylomakkeen printtaamisesta, kirjekuorista ja 

postimaksuista. Tärkeänä koettiin myös saada paperinen kirje rippikoululaisten 

huoltajille sillä osa kysymyksistä oli suunnattu heille. Koin, että paperisen 

kaavakkeen täyttäminen olisi huoltajille puolestaan helpompaa. Myös 

sähköpostiosoitteiden saaminen nuorille olisi ollut lähes mahdotonta, kun taas 

postiosoitteet löytyivät järjestävien tahojen kautta helpommin.  

 Ensimmäinen kyselylomake kierros lähti postiin 17.12.2013 yhteensä 222 

rippikoululaiselle, joista viiden postiosoite sijaitsi ulkomailla. Kirjekuoressa 

mukana olivat kyselylomake
76

 nuorille ja heidän huoltajilleen, saatekirje
77

 sekä 

kyselylomakkeelle tarkoitettu palautuskuori. Kyselylomakkeen palautusaika 

umpeutui 15.1.2014. Ensimmäiseen palautuspäivään mennessä kyselylomakkeita 

palautui yhteensä 76 kappaletta ja kaksi kyselylomaketta ei koskaan päätynyt 

vastaanottajille tiedolla ”osoite tuntematon”. Kirkon Tutkimuskeskuksen kanssa 

oli kuitenkin sovittu, että kyselylomake lähetetään uudelleen niille nuorille, jotka 

eivät vastanneet määräaikaan mennessä ensimmäiseen kyselylomakkeeseen. 

Toinen kyselylomake lähetettiin 6.2.2014, mukanaan muokattu saatekirje
78

 

yhteensä 144 rippikoululaiselle ja vastausta pyydettiin 15.2.2014 mennessä. 

Toisen kirjeen myötä kyselylomakkeita palautui vielä 22 kappaletta. Kaikkiaan 

kyselyyn vastasi siis 98 nuorta ja heidän huoltajaansa. 

 Jos halutaan hakea vastauksia siihen, miksi niin moni jätti vastaamatta 

kyselyyn, voidaan siihen löytää muutamia erittäin kelvollisia syitä. Nykyään 
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paperisen postin saaminen saattaa tuntua vieraalta, koska paljon informaatiota 

kulkee sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. Paperiseen lomakkeeseen 

vastaaminen ja sen takaisin lähettäminen paperisessa kuoressa voitiin siis kokea 

liian työlääksi ja vieraaksi. Lisäksi on mahdollista, että jotkut nuoret tai heidän 

huoltajansa eivät olleet saaneet ennakkokirjettä rippikoulun aikana tai ennen sitä, 

jolloin tutkimus tuli heille yllätyksenä. Myös nykyajan kiireinen elämäntyyli, 

nuorten harrastuspainotteinen elämä, huoltajien vuorotyö ja kiinnostuksen puute 

saattavat kaikki olla osasyyllisiä vastaamattomuuteen. Kyselylomakkeiden 

palautusprosenttia voidaan kuitenkin pitää 2010-luvun aikana hyvänä 

saavutuksena, sillä nykyisin erityyppisten kyselyiden palautusmäärät ovat melko 

alhaisia. Erilaisissa kyselytutkimuksissa nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 

paperisiin kyselyihin vastaa vain noin 1/3 osa kyselyn saaneista. Sähköpostin 

kautta saaduissa kyselyissä ei ole tutkittua tietoa vastaajien määrästä.  

4.4 Kyselylomake ja sen kuvaileminen  

Kyselylomake oli pituudeltaan yhdeksän sivua, joista sivut 1-7 oli kohdistettu 

harrasterippikoulun käyneelle nuorelle ja sivut 8-9 nuoren huoltajille/huoltajalle. 

Kysymyslomakkeen kysymyksissä oli käytetty paljon aikaisemmasta 

samantyyppisestä tutkimuksesta löytyviä kysymyksiä. Kysymyslomakkeen 

pioneerina toimi Kati Niemelän Hyvä rippikoulu- kirjan tutkimuksesta löytyneet 

kysymykset. Oman tutkimuksen kyselylomaketta työstin nimenomaisesti 

Niemelän kanssa ja tulenkin käyttämään hänen tutkimustaan jossain määrin 

vertailukohteena omiin tutkimustuloksiini. Monet kysymykset ja 

vastausvaihtoehdot tarkentuivat kuitenkin oman kiinnostuksen ja omien 

tutkimuskysymysten myötä lopulliseen suuntaansa. Myös kvantitatiivisen 

menetelmän erityiskurssin muiden opiskelijoiden ja opettajan tuki olivat suureksi 

avuksi kyselylomaketta muodostettaessa. Tutkimuksessa on tavoitteena arvioida 

nuorten vastauksia pääasiassa määrällisesti, ohittamatta kuitenkaan laadullista 

puolta, johon ohjaavat kyselylomakkeessa suunnatut avoimet kysymykset. 

Kyselylomakkeessa kysymykset 1-5 olivat taustatietokysymyksiä ja niissä 

tiedusteltiin vastaajan sukupuolta, kotikuntaa, kotiseurakuntaa, vanhempien 

uskonnollisuutta sekä sitä, minkä rippikoulun he kävivät. Vastaajille oli annettu 

myös mahdollisuus vastata kysymyksessä kolme avoimeen kysymykseen: ”Miksi 

valitsit tämän erikoisrippikoulun?”. Kysymykset neljä ja viisi liittyivät 

rippikoululaisen arvioon heidän huoltajiensa uskonnollisuudesta. Seuraavaksi 

edettiin mielipidekysymyksiin rippikoulun käymisestä yleisesti (kysymys 6) ja 
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erikoisrippikoulun valinnasta (kysymys 7). Vastauksiin annettiin viisiportainen 

asteikko, jossa rippikoululaisten piti valita eniten heitä tyydyttävä vastaus. 

Ääripäät vastauksissa olivat ”Ei ollenkaan” ja ”Erittäin paljon”, muut kolme 

vaihtoehtoa asettui näiden vaihtoehtojen väliin. Kysymyksessä kahdeksan 

rippikoululaisten tuli arvioida eri väitteitä rippikoulustansa, jossa 

vastausvaihtoehdot asettuivat ”Olen täysin eri mieltä” ja ”Olen täysin samaa 

mieltä” vaihtoehtojen väliin. Näitä kysymyksiä seurasi kysymys 

rippikoulukavereista ”Tunsitko etukäteen tulevat rippikoulukaverisi”, jossa 

vastaukseen annettiin erilaisia vaihtoehtoja. Kysymyksissä 10 ja 11 nuorille 

annettiin mahdollisuus vastata avoimilla vastauksia kolmeen mieluisimpaan ja 

kolmeen tylsimpään asiaan heidän rippikouluistaan. Tästä seuraavassa 

kysymyksessä nuoret saivat esittää toiveen, millaista rippileiriä he toivoisivat, jos 

he voisivat aloittaa leirin uudestaan. Kysymykset 13 ja 14 liittyivät läheisesti 

toisiinsa, joista kysymyksessä 13 kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä rippikoulusta ja 

kysymyksessä 14 oli puolestaan monta eri väitettä asioista, jotka muodostavat 

rippikoulun aina leirikeskuksesta isosiin ja iltaohjelmista konfirmaatioon. Tässä 

kysymyksessä nuoret saivat vastausvaihtoehdoikseen: ”en ollenkaan tyytyväinen”, 

” vain vähän tyytyväinen”, ” siltä väliltä”, ”melko tyytyväinen” ja ”erittäin 

tyytyväinen”. Lopuissa kysymyksissä kysyttiin sitä mistä nuori sai tiedon 

rippikoulusta, sekä siitä lähtivätkö nuoret mukaan seurakunnan isostoimintaan. 

Myös rippikoulun jälkeistä aikaa tiedusteltiin esimerkiksi suhteessa seurakuntaan 

ja kristinuskoon. Kysely päättyi kysymykseen nuorten harrastuneisuus 

aktiivisuudesta koskien sitä lajia, minkälaisessa erikoisrippikoulussa he olivat 

olleet.  

Huoltajille suunnattu kyselylomake oli kaksi sivua pitkä ja se rakentui 

viidestä eri kysymyksestä, jossa kaikissa vastausvaihtoehdot jakaantuivat 

viisiportaiselle erittäin tyytymätön- erittäin tyytyväinen akselille. Kysymykset 

koskivat huoltajien mielipiteitä yleisesti nuoren valitsemasta erikoisrippikoulusta, 

konfirmaatiosta, informaatiosta ennen leiriä ja leirin aikana. Lisäksi lomakkeessa 

tiedusteltiin, minkälaista palautetta huoltajat saivat nuorelta leirin jälkeen 

käymästään leiristä sekä sitä, mitä mieltä he olivat leirimaksun suuruudesta. 

Huoltajat saivat lisäksi täydentää jokaista valintaansa vastaten avoimiin 

kysymyksiin, jotka seurasivat jokaisen kysymyksen perässä.  
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman korkeaan luotettavuuteen. 

Tutkimusta tehdessä on syytä nostaa kuitenkin muutama luotettavuutta laskeva 

tekijä esille. Joissain kysymyksissä, joissa mielipidettä kysyttiin viisiportaisella 

asteikolla, olivat vastaajat valinneet joko kaksi eri vaihtoehtoa (esimerkiksi ”olen 

melkein samaa mieltä” ja ”olen täysin samaa mieltä”). Jotkut vastaajat olivat 

ruksanneet vastauksen kahden vaihtoehdon väliin, jolloin oli epäselvää, kumpaan 

puoleen heidän vastauksensa kallistuu. Tällaisissa epäselvissä tapauksissa valitsin 

itse tutkijan oikeudella jommankumman valituista vaihtoehdoista, sillä SPSS-

ohjelmaan on mahdollisuus syöttää vain yksi vastausvaihtoehto. Valintavaiheissa 

tarkastelin vastaajien yleistä linjaa, eli jos vastaukset huokuivat positiivista 

palautetta, valitsin paremman vaihtoehdon ja jos vastaukset puolestaan olivat 

yleisesti negatiivia, valitsin negatiivisemman vaihtoehdon. Tällaisen epäselvyyden 

olisi voinut välttää sillä, että kyselylomakkeen ensimmäiselle sivulle olisi 

kirjoittanut ohjeistukseksi, että vain yksi vaihtoehto tulisi valita monivalinta-

kysymyksissä. Tutkimuksen pituus rippikoululaisille oli seitsemän sivua ja kaksi 

sivua heidän huoltajilleen. Joissain tapauksissa rippikoululaisten 

keskittymiskyvyn puute on saattanut aiheuttaa virheellisiä vastauksia. Joku 

kysymys on jäänyt kokonaan huomioimatta tai lomakkeen pituus on yleisesti 

turhauttanut, jolloin vastauksia on vain raksittu ajattelematta sen enempää. 

Kaikista vastanneista vain yksi nuori oli jättänyt kyselyn kokonaan kesken 

kirjoittamalla lomakkeeseen ”aivan liian pitkä kysely” mutta silti hän lähetti 

vastauksensa takaisin. Kaikki lomakkeet olivat numeroituja eli tieto siitä, kuka 

vastaaja on minkä vastauksen takana, on ainoastaan tutkijalla. Lomakkeiden 

numerointi oli hyvä ajatus, sillä se edesauttoi saamaan rehellisempiä vastauksia 

nuorilta ja heidän huoltajiltaan. Tutkimukseen on poimittu avoimista 

kysymyksistä avoimia vastauksia, mutta rippikoululaisten tai heidän 

vanhempiensa vastauksia ei tulla tunnistamaan, sillä vastauksien yhteydessä on 

kerrottu vain oliko vastaus T- tytön, P- pojan vai V-vanhemman sekä lomakkeen 

numero. Lainaukset on esitetty tutkimuksessa pienemmällä fontilla ja sisennettynä 

tekstinä. Luotettavuutta saattavat heikentää myös tilasto-ohjelman käytössä 

mahdollisesti tapahtuneet näppäilyvirheet.  

 Kyselylomakkeen validiteetista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, kuinka pätevä 

kyselylomake oli kaiken kaikkiaan ja kuinka luotettavia tuloksia se antoi. 

Ensinnäkin kyselylomakkeessa esitettyjä kysymyksiä on poimittu aikaisemmista 



38 

 

tutkimuksista ja koska kysymyksiä on käytetty aiemmin ja ne on todettu hyväksi, 

lisää se tämän tutkimuksen validiteettia. Toiseksi on tärkeää, että 

kyselylomakkeessa esitetyt kysymykset mittaavat sitä, mitä niiden pitikin mitata 

eli toisin sanoen kysyvät sitä, ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymykset oikein. 

Tulosten perusteella voidaan nähdä, että vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset 

ja vastanneet niihin parhaan kykynsä mukaisesti. Kolmanneksi lomakkeessa 

kysyttiin mielipiteitä samoista asioista sekä huoltajilta, että rippikoulunuorilta ja 

vastausten pohjalta voidaan tehdä tulkinta, että molemmilta osapuolilta saadut 

vastaukset tukevat toisiaan. Kaiken kaikkiaan kyselyn tuloksia voidaan pitää 

kaikilta näiltä osin varsin luotettavina.   

Tämän tyyppistä tilastollista tutkimusta ei ole tehty erikois- ja 

harrasterippikouluista, vaan kaikki aiemmat tutkimukset tämän tyyppisistä 

rippikouluista ovat olleet laadullisia tai paljon suppeamman otannan määrällisiä 

tutkimuksia. Voidaan kuitenkin luottaa siihen, että tutkimus antaa varsin kattavan 

otannan suomalaisesta erikoisuudesta eli erikois- ja harrasterippikouluista.  
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5. Rippikouluun osallistumisen syyt 

5.1 Tutkimukseen osallistuneet nuoret 

Alkuun on tärkeää tuoda lukijalle selväksi kyselyyn vastanneiden nuorten joukko. 

Ketä vastaajat olivat ja mistä he olivat kotoisin? Kyselyyn vastasi määräaikaan 

mennessä 98 nuorta, joka tarkoittaa tutkimuksessa pääosin sitä, että N=98. 

Joissain kysymyksissä vastaajajoukko (N) voi olla pienempi, jos vastaajalta on 

jäänyt tietoisesti tai tiedostamatta vastaamatta johonkin kysymykseen. N eli 

joukon määrä ilmoitetaan kussakin tapauksessa erikseen.  

  

 Taulukko 1: Vastaajien määrät ja luokittelu 

  Frekvenssit Prosentit 

Vastaajat Tytöt 66 67,3 % 

Pojat 32 32,7 % 

Yhteensä 98 100,0 % 

 

Edellä olevasta taulukosta selviää vastaajien määrä. Kyselyyn vastanneista 2/3 oli 

tyttöjä ja 1/3 poikia, joka jakaantui sinänsä tasaisesti, koska karkeasti laskettuna 

leireille osallistui yhteensä 140 tyttöä ja 80 poikaa. On siis ymmärrettävää, että 

poikia vastasi kyselyyn paljon vähemmän kuin tyttöjä, koska heitä oli leireillä 

määrällisesti vähemmän.   

Vastaajien kotikunnat jakaantuivat eri puolille Suomea ja muutamat 

vastaukset tulivat jopa ulkomailta sellaisilta rippikoululaisilta, joiden kotimaa oli 

joku muu kuin Suomi. Seuraavalla sivulla on esitetty neljä erilaista karttaa, jotka 

hahmottavat sitä mistä mihin rippikoululaiset matkasivat leirin perässä. Neljään 

karttaan päädyttiin sen takia, että kartat pysyivät jokseenkin selkeinä. 

Partiorippikoulussa ja Lähetysseuran rippikoulussa oli eniten osallistujia, eli 

kummastakin leiristä tehtiin omat karttansa. Kisakalliossa toimi kolme leiriä ja 

kolmella eri symbolilla on merkattu eri leirien osallistujat kartalle. Neljänteen 

karttaan merkattiin symboleilla osallistujat Kuortaneen urheiluopiston leireiltä ja 

Alavuden ratsastusrippikoulusta, sillä ne sijaitsivat maantieteellisesti aivan 

lähekkäin toisiaan. Tampereen seurakuntien vaellusrippikoulusta ei tehty erillistä 

karttaa, sillä kaikki osallistujat olivat Tampereen seudulta. Vastaajista pohjoisin 

löytyi Kemin lähettyviltä ja hän oli valinnut leirikseen partiorippikoulun, joka 



40 

 

järjestettiin Kustavissa. Eteläisimmän vastaajan kotikunta oli puolestaan Karjaalla 

ja hän oli valinnut käydäkseen Lähetysseuran rippikoulun Orivedellä. 



 41 



42 

 

Kartoista voi huomata sen, että Kuortaneen urheiluopistoon rippikouluun menijät 

jakaantuvat paljon laajemmalle alueelle Suomessa kuin Kisakallion urheiluopiston 

rippikoulun käyneet nuoret. Johtuuko tämä esimerkiksi siitä, että Kuortane on 

tehnyt rippikoulutoimintaansa tutuksi jo vuosien ajan ja heillä toimii oma 

liikuntapappi? Partiorippikouluun osallistuvat olivat pääosin Turun seudulta, mikä 

on ymmärrettävää, sillä järjestävänä tahona olivat Turun partiolaiset yhdessä 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Muutamia rohkeita muualta 

tulijoitakin leirille oli päätynyt. Lähetysseuran rippikouluun osallistuvien 

kotipaikkakunnat jakaantuivat myös erittäin laajalle alueelle. Tätä voisi selittää 

myös pitkillä perinteillä ja sillä, että leirit täyttyvät vuosi toisensa jälkeen, koska 

kokemukset Lähetysseuran rippikouluista ovat niin positiivisia.  Jossain määrin 

voidaan siis todeta, että erikois- ja harrasterippikouluun lähdetään myös 

pidemmän matkan takaa, juuri sen takia, että halutaan hakea rippikoululta ”jotain 

spesiaalia”.  

Kyselyyn vastanneiden nuorten määrä leireittäin on edellisen ohella hyvää 

taustatietoa ja mielenkiintoisia tuloksia ovat ne, joissa näkee sen, minkä leirin 

joukosta vastaajia oli eniten ja minkä leirin kohdalta vähiten. Tampereen 

seurakuntien yhteiselle vaellusrippikoululle osallistui 22 henkeä, joista 11 vastasi 

kyselyyn. Ratsastusrippikoulussa määrät olivat 3 vastaajaa, 14 leiriläistä. 

Lähetysseuran rippikoulussa 23 vastaajaa ja leiriläisiä oli 48. Partiorippikoulun 

vastaajia oli 24 ja leiriläisiä yhteensä 37. Kisakalliossa järjestettävissä 

urheilurippikouluissa vastaajamäärät jakaantuivat seuraavasti: Tanssirippikoulussa 

määrät olivat 6 vastaajaa – 12 leiriläistä, muodostelmaluistelussa 5 vastaajaa – 18 

leiriläistä ja jääkiekossa 4 vastaajaa – 19 leiriläistä. Kuortaneen urheiluopiston 

urheiluleireistä vastaajat jakaantuivat puolestaan uintirippikoulussa 9 vastaajaa – 

27 leiriläistä ja hiihtosuunnistusrippikoulussa 13 vastaajaa – 27 leiriläistä. 

Tulokset on laskettu hyvin manuaalisella tavalla, eli jotain laskuvirheitä voi olla 

joukossa, mutta pääosin vastaajamäärät näkee edellä.  

Eniten vastaajia kertyi siis vaellusrippikoulusta, partiorippikoulusta, 

lähetysseuran rippikoulusta, tanssirippikoulusta ja hiihtosuunnistusrippikoulusta. 

Näistä leireistä monien vastaajien määrä kohosi noin 50 prosenttiin. Ainoastaan 

partiorippikoulussa riitti vastaajia reilusti yli 50 prosentin, jonka voi tulkintani 

mukaan yhdistää suoraan siihen, että partiossa opetellaan jo nuoresta pitäen 

vastuunkantoa ja tehtävien hoitoa. Lisäksi partioliikkeeseen kasvu ja 
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partioliikkeen arvopohjan ymmärtäminen
79

 näkyy vastaajien korkeassa määrässä. 

Vähiten vastaajia oli ratsastus- ja jääkiekkorippikouluista. Syytä, miksi niin harva 

vastasi kyselyyn on vaikeaa päätellä. Voidaan ajatella, että jääkiekkorippikoulun 

vastaajien määrä on suoraan verrannollinen edellä esitettyyn tietoon siitä, että 

jääkiekkorippikoulun ei pitänyt olla aluksi mukana tutkimuksessa. Olettamuksena 

on kuitenkin se, että jos rippikoulun opettajat ja muu henkilökunta olivat kanssani 

yhteistyöhaluisia ja vastaanottavaisia, näkyy se myös vastaajien määrässä. Uskon, 

että he ovat esitelleet tulevaa tutkimusta positiiviseen sävyyn rippikoululaisille ja 

kehottaneet heitä vastaamaan kyselyyn. Heidän kauttaan informaatio on kulkenut 

positiivissävytteisenä myös huoltajille joko kirjeen tai sähköpostin kautta. Jos 

puolestaan opettajien ja vastuuhenkilöiden asenne on ollut lievästi negatiivinen, ei 

tieto ole välittynyt rippikoululaisille samalla tavalla. Lisäksi joissakin 

rippikouluissa oli vaikeaa ottaa selvää, kuka otti virallisen vastuun leiristä, ja jos 

vastuuta ei ollut selkeästi määritelty, ei kyselyäkään ohjattu samalla tavalla 

perille. Ratsastusrippikoulun suhteen ei kylläkään ollut yhteydenpito ongelmia, 

sillä koko henkilökunta suhtautui positiivisesti kyselyyn. Ehkä vain hevostytöt 

eivät innostuneet kyselystä toivotulla tavalla.  

 

Kuvio 1: Vastaajamäärät leireittäin kun N=98.  

 

 

                                                 
79

 Esimerkiksi partiolupauksessa ja ihanteissa mainittuja kohtia ovat: olla luotettava, olla avuksi 

toisille, tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Partion ohjelmasivu, verkkojulkaisu.  
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Esitietokysymyksissä kysymykset neljä ja viisi koskivat rippikoululaisten 

olettamusta heidän huoltajiensa uskonnollisuudesta. On mahdollista, että 

huoltajien uskonnollisuus voi antaa hieman lisää ymmärrystä siihen, miksi nuoret 

ovat vastanneet tiettyihin kysymyksiin tietyllä tavalla, sillä oppi, joka on tullut 

kotoa nuorille, vaikuttaa paljon heidän käyttäytymismalleihinsa rippikoululaisena. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty nuorten ajatuksia heidän huoltajiensa 

uskonnollisuudesta. Eri leirien osalta ei ollut havaittavissa suuria eroja. 

Lähetysseuran rippikoulun nuoret arvelivat huoltajiensa olevan eniten 

uskonnollisia, sillä moni oli valinnut vaihtoehdoksi sen, että Jumala on koko 

elämän perusta tai vähintäänkin sen, että vanhemmat uskovat Jumalaan. Muiden 

leirien osalta valintavaihtoehdot jakaantuivat tasaisemmin neljän eri 

vastausvaihtoehdon kesken. 

 

Taulukko 2: Vanhempien uskonnollisuus  

  

Äidin uskonnollisuus 

 

 

Isän uskonnollisuus 

 

Äidilläni/isälläni on luja 

usko Jumalaan, joka on 

koko elämän perusta 

 

 

8,4 % 

 

3,3 % 

 

Äitini/isäni uskoo, että 

Jumala on olemassa 

 

 

51,6 % 

 

34,8 % 

 

En tiedä uskooko 

äitini/isäni Jumalaan 

 

 

25,3 % 

 

31,5 % 

 

Äitini/isäni epäilee 

Jumalan olemassaoloa 

 

 

8,4 % 

 

9,8 % 

 

Äitini/isäni ei usko 

Jumalaan 

 

 

6,3 % 

 

20,7 % 

 

Yhteensä 

 

 

100 % 

 

100 % 
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5.2 Rippikoulun käymiseen liittyvät syyt 

Jotta olisi mahdollista tarkistella syitä erikois- ja harrasterippikoulun käymiseen, 

on tärkeää ensin tutkia vastaajajoukon yleisiä syitä rippikoulun käymiseen. 

Rippikoulun käymiseen voi olla monia syitä ja monelle nuorelle riparille 

meneminen on tähän ikävaiheeseen liittyvä velvollisuus ja itsestäänselvyys.
80

 

Tässä alaluvussa tarkastelen tutkimukseen osallistuneiden rippikoululaisten syitä 

rippikoulun käymiseen. Vertaan tutkimustuloksiani Niemelän tutkimukseen 

vuodelta 2002, sillä monet väittämät kyselylomakkeeni kysymyksessä numero 

kuusi ovat samoja, mitä Niemelän tutkimuksessa. Rippikoulun käymisen syitä 

mitattiin viisiportaisella Likert-tyyppisellä asteikolla, jossa erilaisia väittämiä 

rippikoulun käymiseen oli 17 ja vaihtoehtovälit ”Ei ollenkaan” väittämästä 

”Erittäin paljon” – väittämään. Seuraavan kuvion perusteella voi todeta, mitkä 

asiat ovat vaikuttaneet eniten rippikoulun käymiseen. Kuvioon on valittu kaksi 

painavinta vaihtoehtoa, jotka olivat ”Melko paljon” ja ”Erittäin paljon”. 

 

Kuvio 2: Mitkä syyt vaikuttivat eniten rippikoulun käymiseen kun N=97–98. 

 

                                                 
80

 Niemelä 2002, 68.  
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Tärkeimpinä syinä tutkimukseen osallistuvat nuoret pitivät sitä, että rippikoulun 

käyminen on perinteinen tapa, on tärkeää saada oikeus kirkolliseen vihkimiseen 

sekä mahdollisuus toimia kummina. Kärkisijoille nousivat myös väitteet siitä, että 

nuoret halusivat osallistua nimenomaan leirille ja että he halusivat saada uusia 

ystäviä. Huomattava ero Niemelän tutkimukseen nähden on se, että kaverien 

osallistumista leirille
81

 ei pidetty erityisen tärkeänä luonnollisesti siksi, että monet 

nuoret lähtivät leirille yksin. Sosiaalinen paine näkyy enemmänkin seurankuntien 

rippileireissä, joihin mennään siksi ”kun kaveritkin menee”. 

Kyselylomakkeessa yksi kysymys liittyi siihen, tunsivatko nuoret etukäteen 

tulevia rippikoulukavereitansa. Kysymykseen annettiin viisi valmista 

vastausvaihtoehtoa, joista vastaus piti valita. Tulokset puhuvat puolestaan, sillä 

likemmäs 36 prosenttia nuorista valitsi vastausvaihtoehdokseen, ettei tuntenut 

leiriltä ketään etukäteen. Myös osa nuorista oli tutustunut toisiinsa Internetin 

keskustelupalstojen kautta. Tämän vastausvaihtoehdon valitsevia nuoria oli vain 

seitsemän prosenttia vastaajista, mutta vastaus on kuitenkin siitä mielenkiintoinen, 

miten mahdollisuudet ovat monenlaisia nykyisin, kun nuoret käyttävät 

tietokoneita ja internetin keskustelupalstoja aktiivisesti. Loput nuoret olivat 

valinneet menevänsä leirille kaverin kanssa ja muutamia sellaisiakin nuoria oli, 

jotka tunsivat leiriltä lähes kaikki tai muutaman muun leiriläisen. Varmasti monet 

heistä olivat tutustuneet harrastuksensa kautta, omassa urheilujoukkueessaan tai 

esimerkiksi partioleirillä.  

Muita merkittäviä eroja olivat ne, että lahjojen saamista rippikoulun jälkeen 

ei pidetty kovin merkityksellisenä asiana eikä myöskään vastakkaiseen 

sukupuoleen tutustuminen noussut erityisesti esille rippikoululaisten vastauksissa, 

jos puolestaan vertaa samojen väitteiden merkityksellisyyttä Niemelän 

tutkimukseen.
82

 Harraste- ja erikoisrippikouluihin menevät nuoret tiedostavat jo 

harrastustensa perusteella, että vastakkaista sukupuolta ei välttämättä ole 

tavoitettavissa oman urheilulajinsa perusteella. Esimerkkinä voidaan pitää 

ratsastusta, joka luokitellaan enemmän tyttöjen harrastukseksi tai jääkiekkoa, joka 

puolestaan nähdään enemmän poikien lajina.  

Uskonnolliset motiivit rippikoulun käymiseksi eivät olleet myöskään 

erityisen tärkeitä tutkimukseen osallistuville nuorille. Niemelä päätyi samaan 

tulokseen omassa tutkimuksessaan. Uskonnolliset syyt rippikoulun käymiseksi 

                                                 
81

 Niemelä 2002, 68.  
82

 Niemelä 2002, 72.  
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ovat laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenien aikana, sillä vielä 70-luvulla 

tehdyissä tutkimuksissa uskonnolliset motiivit olivat korkealla sijalla.
83

 

Poikkeuksena tähän tulee kuitenkin mainita vielä Lähetysseuran rippikoulu, sillä 

sinne menijät olivat selkeästi muita leirejä enemmän uskonnollisesti 

orientoituneita. Lomakkeessa esitettyjen väitteiden ”Halusin löytää 

henkilökohtaisen uskon Jumalaan” kanssa Lähetysseuran rippikoulunuorista 

erittäin paljon samaa mieltä oli 35 prosenttia ja melko paljon samaa mieltä 30 

prosenttia nuorista. Lähetysseuran rippikoululaiset olivat väitteen ”Halusin 

tutustua siihen, mitä Raamattu opettaa” kanssa erittäin paljon samaa mieltä 

(26 %) ja melko paljon samaa mieltä (39 %). ”Halusin oppia Jumalasta ja 

kristinuskosta” väitteen kanssa määrät jakaantuivat puolestaan ”erittäin paljon” 

35 prosenttia ja ”melko paljon” 26 prosenttia vastaajista.  
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Taulukko 3: Sukupuolten välisestä eron merkitsevyydestä, kun kysyttiin eri 

 syiden vaikutusta rippikoulun käymiseen 

 Tytöt Pojat Eron 
merkitsevyys 

(t-testi) 

 
On tapana käydä rippikoulu tässä iässä 

 
4,18 

 
4,09 

 
,36 

 
Huoltajani toivoivat minun osallistuvan 

rippikouluun 

 
3,12 

 
3,69 

 
-1,90+ 

 
Haluan saada mahdollisuuden kirkolliseen 

avioliittoon vihkimiseen 

 
4,03 

 
3,5 

 
1,97+ 

 
Haluan saada mahdollisuuden toimia kummina 

 
4,14 

 
3,56 

 
2,50* 

 
Halusin päästä pohtimaan elämän tärkeitä 

kysymyksiä 

 
2,59 

 
2,47 

 
,49 

 
Halusin päästä itsenäisesti ehtoolliselle 

 
2,56 

 
2,78 

 
-,73 

 
Ystävätkin osallistuvat 

 
2,92 

 
2,94 

 
-,05 

 
Halusin saada uusia ystäviä 

 
4,03 

 
3,69 

 
1,28 

 
Halusin saada lahjoja rippikoulun jälkeen 

 
2,73 

 
2,63 

 
,37 

 
Halusin tutustua vastakkaiseen sukupuoleen 

 
2,22 

 
2,31 

 
-,36 

 
Halusin leirille 

 
3,97 

 
3,56 

 
1,50 

 
Halusin tietää, millaista rippikoulussa on 

 
3,55 

 
3,35 

 
,72 

 
Halusin oppia Jumalasta ja kristinuskosta 

 
2,68 

 
2,94 

 
-,91 

 
Halusin tutustua siihen, mitä Raamattu opettaa 

 
2,61 

 
2,78 

 
-,64 

 
Halusin löytää henkilökohtaisen uskon Jumalaan 

 
2,58 

 
2,47 

 
,37 

 
Ei ollut muutakaan tekemistä 

 
1,35 

 
1,23 

 
,94 

 
Minut pakotettiin rippikouluun 

 
1,11 

 
1,29 

 
-1,23 

 

Tyttöjä ja poikia erikseen tarkasteltaessa voidaan edellä olevan taulukon 

perusteella huomata, ettei sukupuolten välillä ollut suuria eroja. Väite ”Halusin 

saada mahdollisuuden toimia kummina” oli tytöille merkityksellisempi kuin 

pojille. Tytöt kokevat yleisesti kummiksi kutsumisen tärkeämmäksi kuin pojat ja 

tätä voisi verrata siihen, että monella tytöllä on taipumus toimia äitihahmona 
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enemmän mitä pojilla isähahmona. Merkitsevyys on merkattu taulukkoon yhdellä 

tähdellä *, jolloin väite tulkitaan melkein merkitseväksi eroksi tyttöjen ja poikien 

suhteen. Kaksi muuta väitettä ”Huoltajani toivoivat minun osallistuvan 

rippikouluun” ja ”Haluan saada mahdollisuuden kirkolliseen avioliittoon 

vihkimiseen” merkattiin plus + -merkillä. Näissä väitteissä tyttöjen ja poikien ero 

ei yltänyt tilastolliseen merkittävyyteen, mutta oli äärimmäisen lähellä sitä. 

Huoltajien toivomus osallistua rippikouluun näkyy pojilla enemmän siinä, että 

vanhempien mielipiteillä on merkitystä ja vanhemmat toivovat nuorensa 

osallistuvan tiettyyn rippikouluun. Tytöt puolestaan tekevät 15-vuoden iässä 

päätöksiä itsenäisemmin ja ottavat itse selvää siitä, millaiseen rippikouluun he 

haluavat osallistua. Halu saada kirkollinen vihkiminen on yleensä jollain tapaa 

merkitsevää ja yksi tärkeimmistä syistä rippikouluun osallistumiseen, kysyttäessä 

tätä väitettä rippikouluikäisiltä. Niemelän tutkimuksessa väite on erittäin 

merkitsevä (***) eli isomman otannan kohdalla tyttöjen ja poikien erot esiintyvät 

selvästi.  

5.3 Erikois- ja harrasterippikoulun valintaan vaikuttaneet 
tekijät 

”Ihminen oppii parhaiten asioita, jotka ovat mielekkäitä hänen todellisuutensa 

kannalta. Tästä syystä on tärkeää, että rippikoulussa opiskeltavilla asioilla on 

kiinteä liittymäkohta nuoren elämään.” 
84

 Vaikka edellä olevassa virkkeessä 

puhutaan rippikoulun uskonnollisesta opetuksesta, voidaan samaa ajatusta 

kuitenkin verrata myös siihen, miten eri tavalla nuoret ovat kiinnostuneita 

käymäänsä harrasterippikouluun, jos sillä on kiinteä liittymäkohta nuoren omaan 

elämään. Rippikoulun käymiseen liittyvien yleisten syiden jälkeen, voidaan 

tarkastella sitä, miksi nuoret valitsivat käydäkseen erikois- tai harrasterippikoulun 

ja miten eri tekijät vaikuttivat juuri kyseisen leirin valintaan. Kysymys oli 

muotoiltu kyselylomakkeessa seuraavasti:”Missä määrin seuraavat tekijät 

vaikuttivat siihen, että valitsit rippikouluksesi erikoisrippikoulun?” Likert-

asteikko oli samanlainen, mitä edellisessä kysymyksessä liittyen yleisiin syihin 

rippikoulun käymisestä. Vastausvaihtoehtoja oli viisi ja ne olivat ”Ei ollenkaan” 

ja ”Erittäin paljon” väliltä.  

 Tärkeimmäksi syyksi nuorten vastauksista nousi yksinkertainen väite 

”Halusin yhdistää harrastuksen ja rippikoulun” johon jopa 74 prosenttia 

vastaajista valitsi joko vaihtoehdon ”Melko paljon” tai ”Erittäin paljon”. Eniten 
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harrastuksen ja rippikoulun yhdistämisestä mainitsivat jääkiekko-, partio-, tanssi-, 

muodostelmaluistelu-, uinti- ja hiihtosuunnistusrippikoululaiset.  

Sillä olisiko nuorille tullut liian pitkä tauko harrastuksestansa, jos he olisivat 

käyneet tavallisen rippikoulun, ei ollut suurta merkitystä, sillä vain noin 

kymmenesosa vastaajista valitsi tässä kysymyksessä, että väitteellä oli melko - tai 

erittäin paljon merkitystä. Yksittäisistä rippikouluista erityisesti Kuortaneen 

hiihtosuunnistusrippikoululaiset sekä Alavuden ratsastusrippikoululaiset olivat 

sitä mieltä, että tauko harrastuksesta olisi ollut liian pitkä. 

Hiihtosuunnistusrippikoululaisista jopa 69 prosenttia ja ratsastusrippikoululaisista 

67 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa ”melko paljon” tai ”erittäin paljon” 

samaa mieltä. Uskoin, että merkitys harrastukselle tulevasta pitkästä tauosta olisi 

ollut vielä enemmän merkityksellinen, mitä vastaukset antoivat nyt osoittaa. 

Joissain tapauksissa myös tavallisissa rippikouluissa voi olla sellaisia nuoria, jotka 

eivät voi olla harrastamatta omaa lajiansa, esimerkiksi kisakauden lähestyessä. 

Silloin on todennäköistä, että he voivat saada poikkeusluvan poistua leiriltä 

harrastamaan omaa lajiansa. Tällaisia tapauksia on ollut esillä seurakuntien 

leireillä. Yleisesti voi todeta, että 15-vuotiaalle viikon tauko poissa harrastuksen 

parista ei ole vielä liikaa. Sellaisia nuoria, jotka puolestaan halusivat kehittyä 

omassa lajissaan leirin lajivalmentajien avulla melko – tai erittäin paljon oli 39 

prosenttia. Jos kaikki leirit olisivat olleet urheilupainotteisia leirejä, olisi luku 

varmasti ollut huomattavasti suurempi. Nyt määrää laskivat Lähetysseuran 

rippikoulu ja partiorippikoulu, jossa ei samalla tavalla ollut havaittavissa 

harrastukseen liittyvää kehittymisaspektia.  

Kysymys siitä, eivätkö nuoret halunneet oman seurakunnan leirille, oli 

tytöille huomattavasti merkityksellisempi, kuin pojille. Tytöistä ”erittäin - ja 

melko paljon samaa mieltä” oli 62 prosenttia ja pojista vain 38 prosenttia 

vastaajista. Tämän tutkimustuloksen perusteella voidaan todeta, että 

vaihtoehtoisia tapoja rippikoulun suorittamiseen on hyvä tarjota, vaikka 

vaihtoehdot olisivatkin tavallisia rippikouluja kalliimpia erikois- ja 

harrasterippikouluja. Jos kuitenkaan vaihtoehtoa erikoisrippikoulun käymiseen ei 

olisi ollut, olisivat nuoret käyneet varmasti tavallisen rippikoulun. Kaksi 

kolmasosaa (yli 70 nuorta) totesi, että rippikouluun olisi menty silti, vaikka 

kyseessä ei olisi ollut harrasterippikoulu. 

Perustietojen jälkeen lomakkeessa kysyttiin avoimella kysymyksellä sitä, 

miksi nuori valitsi tämän erikoisrippikoulun. Avoimet vastaukset antavat lisää 
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käsitystä siitä, miksi erikoisrippikoulujen valinta on nuorille tärkeä asia. Kuten jo 

tilastot antavat ymmärtää, harrastuksen yhdistäminen leiriin oli tärkeällä sijalla ja 

tämä syy tuli esille hyvin myös avoimissa vastauksissa, joita esitän tässä 

muutamia. Syiksi mainittiin esimerkiksi samaa lajia harrastavat uudet ystävät: 

 Koska kilpailen suunnistuksessa SM-tasolla ja ajattelin, että täältä saisin hyviä 

 harjoituksia ja uusia kavereita. (P, L:86) 

 

 Pidän partiosta paljon. Tämän harrastuksen ohella tapaa yleensä paljon mukavia 

 ihmisiä. Partiossa on hyvä yhteishenki. Halusin käydä rippikouluni mukavien ihmisten 

 seurassa ja hyvän yhteishengen ympäröimänä. (T, L:151) 

 

Syitä olivat myös lajivalmentajien suositukset:  

 
 Olen uimari ja valmentajani suositteli sitä. Oli myös kiva ajatus päästä rippikouluun  vähän 

 pidemmälle. (T, L:184) 

 

Sekä se, kuinka tärkeää on olla samalla leirillä harrastusparin kanssa:  

  
 Harrastan kilpatanssia. Itse olen vuonna -99 syntynyt, mutta koska kaverini menivät sinne 

 ja parini on -98, niin menin vuotta aikaisemmin. (P, L:11) 

 

Myös hevosenhoito-ongelmat mainittiin syyksi:  

 
 Oma hevonen, oli pakko tulla, sillä kukaan ei voinut hoitaa hevostani. (T, L:60) 

 

Sisarusten ja muiden sukulaisten osallistuminen aikaisempina vuosina mainittiin 

monissa avoimissa vastauksissa syyksi erikoisrippikoulun käymiseen. Erityisesti 

mainintoja keräsivät Lähetysseuran rippikoulu, josta joidenkin leiriläisten 

perheille leirin valinta oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Myös 

partiorippikoululaisista monet mainitsivat isosiskon tai – veljen käyneen 

partiorippikoulun aiemmin.  

 
 Kolme isoveljeä käyneet Päiväkummussa riparin. (T, L:130) 

 

 Isoveljeni kehui omaa partiorippikouluaan. (P, L:149) 

  

 Kolme siskoa ja neljä serkkua käynyt samassa paikassa rippikoulun. (T, L:128) 

 

Jotkut eivät halunneet leirille oman seurakunnan leirille: 

 

 Oman seurakunnan pappi ei ollut miellyttävä vaihtoehto rippikoulun papiksi. (T, L:151) 

 

 Koska en halunnut tavalliseen rippikouluun ja isä on nuorisotyöntekijänä 

 seurakunnassa. (T, L:136)  
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Mainintoja keräsivät myös olettamus siitä että erikoisleirillä olisi hyvä tunnelma:  

 
 Leirillä on hyvä yhteishenki ja järjestys. (T, L:122) 

 

 Halusin tutustua uusiin ihmisiin ja siten kehittää itseluottamustani. (T,  L:101) 

  
 Halusin tutustua miltä tuntuu olla erämaassa ja olihan siellä hiljaista ja se tuntui hyvältä. 

 (P, L:215)  

 

Myös Jumalaan ja kristinuskoon liittyvän opetuksen ajateltiin olevan vähäisempää 

tai vastaavasti avoimempaa. 
  
 Vähemmän Jumalaan liittyviä opetuksia erikoisriparilla. (T, L:205) 

 

 Halusin oppia ylistämään Herraa musiikin avulla. (T, L:119) 

 

Kaiken kaikkiaan avoimista vastauksista huomasi sen, että syitä erikois- tai 

harrasterippikoulun käymiseen on monia. 

5.4 Mistä tieto erikois- ja harrasterippikouluista saadaan 

Kun tietoa erikois- ja harrasterippikouluista etsii, vaikuttaa siltä, että niihin liittyvä 

mainostus ja markkinointi ovat jääneet vähäisiksi. Halusin tietää, mistä leireille 

menevät nuoret saavat tietonsa leiristä, joten kysyin kyselylomakkeessa 

rippikoululaisilta ”Mistä kuulit tästä rippikoulusta?”. Väitteeseen oli tarjottu 

seitsemän eri vaihtoehtoa, sekä viimeisenä vaihtoehto ”Muualta, mistä?”. 

 Kysymys kuuluukin, tekevätkö järjestävät tahot mainoksia, kulkeeko tieto 

internetissä vai meneekö tieto puskaradiona nuorelta toiselle. Seuraavassa 

kuviossa on esitetty nuorten vastauksia siitä, mistä he kuulivat rippikoulusta.   
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Kuvio 3: Mistä rippikoululainen sai tiedon rippileiristä kun N=96.   

 

 

Suurimman sijan saivat vanhemmat ja kaverit, mutta myös muut sukulaiset 

(esimerkiksi serkut) ja hakukone Google auttoivat rippikoulun löytämisessä. 

Näiden vaihtoehtojen lisäksi jopa 25 prosenttia vastasi kuulleensa rippikoulusta 

muualta. Kun tämän vaihtoehdon perässä kysyttiin sitä, mistä leiristä kuultiin, 

vastauksia olivat esimerkiksi harrastus- tai kisapaikan ilmoitustaulu, partioleiri, 

koulu ja rippikoulujen esite
85

. Ongelma, josta mainitsin aikaisemmin, tuli 

erityisesti esiin tässä kysymyksessä, kun vastaajat olivat ympyröineet monta 

vaihtoehtoa siihen, mistä he kuulivat tästä rippikoulusta. Näissä vastauksissa 

jouduin valitsemaan vain yhden nuorten valitsemista vaihtoehdoista.  

 Vastauksien pohjalta voidaan siis päätellä, että harraste- ja 

erikoisrippikoulujen tieto kulkee puskaradiona suusta suuhun, sisaruksilta toisille 

ja huoltajilta rippikoululaisille. Leirejä voitaisiin toki mainostaa enemmänkin, 

mutta olisiko mahdollista, että suosio nousisi niin paljon, että mainostuksen takia 

leiripaikkaa ei riittäisikään kaikille halukkaille? Mitä myös tapahtuisi pienten 

seurakuntien rippikouluille, jos erikoisleireille olisikin yhtäkkiä paljon lähtijöitä. 

Riittäisikö pienissä seurakunnissa tarpeeksi nuoria tavalliseen rippikouluun?  

                                                 
85

 Rippikoulujen esitteellä viitataan Tampereen seurakuntien yhteiseen rippikouluesitteeseen, joka 

lähetettiin kotiin rippikouluikäisille nuorille. Monilla isommilla seurakuntayhtymillä on omat 

rippikouluesitteet sekä Internet-sivut, joilla he markkinoivat nuorille tulevia rippikouluja. 
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6. Rippikoululaisten tyytyväisyys käymäänsä 
rippikouluun  

6.1 Tyytyväisyys rippikouluun, ohjelmaan ja leirin 
vastuunkantajiin 

Seuraavissa alaluvuissa tulen tarkastelemaan kyselylomakkeen kysymyksiä 13–

18
86

, jotka on jaettu tähän alalukuun teemoittain. Ensimmäisenä käsittelen nuorten 

yleistä tyytyväisyyttä käymäänsä rippikouluun sekä tyytyväisyyttä rippikoulun 

opetukseen, hartauselämään ja iltaohjelmiin. Muutamalla sanalla mainitsen myös 

tyytyväisyydestä leirin hengellisen puolen henkilökuntaan sekä isosiin. 

 Kyselylomakkeen kysymyksessä 13 tarkasteltiin nuorten yleistä 

tyytyväisyyttä rippikouluun. Seuraavasta kuviosta voi nähdä, että rippikouluun 

melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä olivat lähes kaikki vastaajat. 

 

Kuvio 4: Rippikoululaisten yleinen tyytyväisyys käymäänsä leiriin kun N=93. 

 

 

Taulukon tietoja ei suoranaisesti voi verrata Niemelän tutkimukseen, sillä 

Niemelän tutkimuksessa kysymys oli muotoiltu niin, että rippikoululaiset 

arvioivat leiriä kouluarvosanoilla neljästä kymmeneen. Hyvä rippikoulu 

tutkimuksessa selviää, että vain joka kymmenes rippikoululainen arvioi 

rippikouluansa huonommalla arvosanalla kuin kahdeksan. Edellä olevasta 

tuloksesta voidaan huomata, että tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat 
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lähes samaa mieltä asiasta, sillä vain 3 prosenttia oli valinnut vaihtoehdokseen 

”vain vähän tyytyväinen” ja toiset 3 prosenttia vaihtoehdon ”siltä väliltä”.
87

 

Kukaan nuorista ei valinnut vaihtoehtoa ”En ollenkaan tyytyväinen”.  

Yleisen tyytyväisyyden jälkeen on helpompaa lähteä lajittelemaan 

rippikoulun eri osa-alueita ja tarkastelemaan rippikoululaisten tyytyväisyyttä 

leirin pienempiin osiin. Eri osa-alueisiin oleva tyytyväisyys tukee hyvin edellä 

ollutta taulukkoa, jossa mitattiin yleistä tyytyväisyyttä leiriin. Seuraavasta 

kuviosta selvenee, että lähes kaikkiin osa-alueisiin oltiin enemmässä määrin 

”Melko tyytyväisiä” tai ”Erittäin tyytyväisiä”. 

 

Kuvio 5: Nuorten tyytyväisyys rippikoulun eri osa-alueisiin kun N=96–97. 

 

 

Kaikista tyytyväisimpiä oltiin rippikoulun isosiin ja iltaohjelmiin. Isosiin melko - 

ja erittäin tyytyväisiä oli yhteensä 91 prosenttia, kun Niemelän tutkimuksessa 

vastaava luku oli 85 prosenttia. Toiseksi tyytyväisimpiä rippikoululaiset olivat 

leirin iltaohjelmaan sekä muihin työntekijöihin. Isosiin ja iltaohjelmaan 

tyytyväisyys ei sinänsä ole kovin yllättävää, sillä usein isosten suunnittelema 

ohjelma, sketsit ja läsnäolo tulkitaan parhaaksi asiaksi leireillä. Syynä on 
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useimmiten se, että isoset ovat lähes samanikäisiä, mutta kuitenkin vähän 

vanhempia, joten heitä katsotaan kunnioittavasti ylöspäin. Isoset ja iltaohjelmat 

nähdään myös opetuksen keventävänä vastapainona.
88

 

Iltahartauteen melko ja erittäin tyytyväisiä oli jopa 86 prosenttia vastaajista, 

jota voidaan pitää jokseenkin yllättävänä tuloksena. Toisaalta monet leiriläiset 

ovat varmasti pohjimmiltaan nauttineet iltahartauden tuomasta rauhasta ja 

seesteisyydestä kiireisen päivän jälkeen. Todennäköisesti iltahartauden merkitys 

korostuu entisestään harrastus- ja erikoisrippikouluissa, joissa leiripäivien ohjelma 

on vielä aktiivisempaa, mitä tavallisen rippikoulun ohjelma, eikä aikaa 

rauhoittumiselle jää päivän mittaan.  

 Uskonnolliseen opetukseen tyytyväisyys oli melko tasaväkistä, joka näkyy 

suurimpina palkkeina ”Siltä väliltä” - vastauksissa. Eniten ”Ei ollenkaan 

tyytyväinen” ja ”Vain vähän tyytyväinen” vastauksia keräsi kohta leirin pituus  

(13 %). Monesti nuoret olivat avoimien vastauksien perusteella sitä mieltä, että 

leiri loppui liian aikaisin ja oli liian lyhyt. Erikois- ja harrasterippikoulussa 

tämäkin asia korostuu varmasti eri tavalla, sillä leiri loppuu usein juuri siinä 

vaiheessa, kun on tutustuttu paremmin uusiin leirikavereihin, henkilökuntaan, 

leirimiljööseen ja harrastusmahdollisuuksiin tai -välineisiin. Tähän liittyen 

ennakkoviikonloppu tulevien rippileirikaverien kanssa ei olisi huono vaihtoehto, 

sillä silloin tutustuminen ei veisi niin montaa päivää leirin alusta, vaan nuoret 

pääsisivät heti jo valmiiksi tuttujen leirikaverien kanssa rakentamaan yhteistä 

rippikoulumuistoa.    

Leiriläiset saivat vastata myös avoimilla kysymyksillä kahteen eri 

kysymykseen, jossa tiedusteltiin heidän mielestään rippikoulun kolmea parasta ja 

kolmea tylsintä asiaa. Oheisiin avoimiin vastauksiin toivottiin myös perusteluita, 

jotka jäivät yleensä melko heppoisiksi. Avoimissa vastauksissa korostuivat 

esimerkiksi yleinen tyytyväisyys rippikouluun: 

 Uskonnon, Raamatun yms. oppiminen, se oli minulle uutta ja yllätyksenä se  oli oikeastaan 

 tosi kivaa. (T, L:109) 

 

 Oppimispäiväkirja, jokaiselle riparilaiselle oli osoitettu oma ”tukihenkilö” leirin 

 aikuisista, jolle sai esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä. (T, L:102) 

 

 Riihis, iltahartaus Riihikirkossa on melkein paras asia Päiväkummussa. (T, L:122) 

 

 Oppitunnit, puhuttiin ja pohdittiin, kyseenalaistettiin. Oppitunnit olivat hauskoja. (T, 

 L:146) 
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Leirillä ollut avoin uskonnollisuus sai kiitosta: 

 
 Uskoon rohkaiseminen, jokainen hyväksyttiin. Oli helppoa olla uskossa, monet muutkin 

 olivat avoimesti. (T, L:119) 

 

 Usko, sai oman uskonsa selville. (P, L:92) 

 

Mainintoja saivat myös riparin henkilökunta: 

 
 Mukava pappi, osasi asiansa ja ymmärsi nuoria, vaikka hän olikin vanha. (T, L:152) 

 

 Isoset, oli todella paljon helpompi olla, kun he olivat 2 vuotta vanhempia. (T, L:130) 

 

Edellä olevien lisäksi ystävät, uudet ystävät, samanhenkiset ystävät, iltaohjelmat, 

yhteishenki ja hyvä ilmapiiri mainittiin useita kertoja. Uudet ystävät mainittiin 

lähes jokaisen vastaajan avoimissa vastauksissa.  Myös kritisointiin annettiin tilaa 

ja nuoret antoivat myös negatiivista palautetta kysymykseen ”Mikä oli tylsintä 

rippikoulussasi”. Vastauksia keräsivät muun muassa jatkuva kiire: 

 -- liian vähän unta, jatkuvasti toimintaa, joten ei voinut nukkua päiväunia, moni muukin 

 valitti väsymystä. (T, L:60) 

 

 Liian tiukka aikataulu, välillä oli alle 5 minuuttia aikaa oppitunnin ja lajitreenin välissä. (T, 

 L:81)  

 

Leirin vastuunkantajia ja heidän huomiotansa arvosteltiin joissain vastauksissa:  

 
 Kaksi aikuista ”vastuuhenkilöä”, jotka eivät oikein osanneet hommiaan. Hieman liikaa 

 ihmisiä, välillä meni hieman sähläämiseksi, koska ihmisiä oli niin paljon. (T, L:152) 

 

 Tutustuminen - tutustuminen puuttui kun mentiin alussa leirille. (T, L:44) 

 

 En saanut uusia ystäviä, kukaan ei huomioinut/ sulkeutuivat omaan porukkaan. Isoset, 

 valitsivat missä porukassa he haluavat liikkua, eivätkä olleet muiden kanssa. (T, L:154) 

 

Leirin ohjelmaankin liittyen nuoret ilmaisivat negatiivisia mielipiteitänsä: 

 
 Oppitunnit. Meh, kesällä kouluun? (T, L:143) 

 

 Ei ollut nuotiota, pitkät iltanuotiohetket olisivat olleet hienoja ja ehkä kasvattaneet 

 yhteishenkeä. Iltanuotiot kuuluvat partioon! (T, L:150)  

 

 Iltahartaus, en tykännyt ennen nukkumaanmenoa kuunnella Raamatusta jotain. (T, L:33)   

 

 Tytöt ja pojat eivät saaneet uida yhdessä, mikä oli tylsää. (T, L:101) 

 

Avoimet kysymykset ja niihin saadut vastaukset antoivat hyvää lisätietoa leirin 

osa-alueiden tyytyväisyydestä. Nuorille annettiin myös mahdollisuus ajatella 

vaihtoehtoa uuden rippileirin käymisestä ja yksi avoin kysymys oli kohdennettu 

siihen, mitä nuoret uudelta leiriltä toivoisivat, jos se olisi mahdollista. 

Vastauksissaan nuoret toivoivat pidempää leiriä, parempaa yhteishenkeä, 

pienempää rippikouluryhmää ja enemmän aktiviteetteja. Joillain leireillä koettiin 

leirin ajan kokoajan kiirettä ja joillain leireillä taas toivottiin aktiivisempaa 
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ohjelmaa. Jokainen vastaaja on oma yksilönsä ja tällaisissa kysymyksissä 

erityyppiset luonteenpiirteetkin tulevat hyvin esille, yksi haluaa yhtä ja toinen 

toista. Tasapainoilu ja kaikille mielekkään leirin rakentaminen vaatii leirin 

henkilökunnalta paljon ponnisteluja ja uskoa onnistumiseen.   

6.2 Tyytyväisyys harrastukseen, lajiopetukseen ja 
lajivalmentajiin 

Koska monen tutkimuksessa mukana olleen rippikoulun erikoisuus painottui 

tiettyyn urheilulajiin, oli myös tarpeellista tiedustella nuorten tyytyväisyyttä 

harrastukseensa ja muihin siihen liittyviin väitteisiin.  

 

Kuvio 6: Rippikoululaisten tyytyväisyys harrastusohjaajiin/ lajivalmentajiin kun 

N=91.  

 

 

Edellä olevasta kuviosta selvenee, että harrasteohjaajiin oltiin pääasiassa ”Melko - 

tai erittäin tyytyväisiä”, mutta joidenkin leirien kohdalla kaikki eivät olleet asiasta 

samaa mieltä. Harrastukseen varattuun aikaan tyytymättömiä oli kymmenesosa 

leiriläisistä, joka on varmasti johtunut siitä, että leirin kiireinen aikataulu on 

saanut nuoret tuntemaan, ettei harrastukselle ollut varattu tarpeeksi aikaa. Partio- 

ja vaellusrippikoulun kohdalla negatiiviset mielipiteet voivat johtua siitä, että 

leirin opettajia ei nähty varsinaisina lajivalmentajina, kuten taas 

urheilupainotteisissa rippikouluissa olevat opettajat nähtiin. Avoimissa 

vastauksissa harrastukseen liittyvät kommentit esiintyivät esimerkiksi seuraavilla 

tavoilla: 
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 Ratsastus - koska parasta! (T, L:59) 

 

 Musiikki, yhdessä musisointi oli parasta! (T, L:100) 

 

 Luistelu, se oli tärkein minulle rippikoulussa. Valmentajat, oli kiva saada erilaisilta 

 valmentajilta opetusta. (T, L:33) 

 

 Lajitreenit, erilaiset suunnistusmaastot kuin kotona ja huippuvalmentaja. (T, L:81) 

 

 Reenit, pääsi välillä tekemään jotain mikä saa ajatukset ihan muualle. (T, L:64) 

 

 Ihastuttava ympäristö, luonto saa ihmisen voimaan hyvin. Harrastus yhdistettynä 

 rippikouluun. Harrastus tuottaa iloa. (T, L:151) 

 

 Aktiviteetit, purjehdus. (T, L:158) 

 

Ainoa negatiivinen kommentti harrastuksiin liittyen oli seuraava:  

 
 Monen leirin päällekkäisyys, (Leirin nimi) oli samaan aikaan monta riparia ja 

 tutustumisjaksolla olleiden kanssa oltiin paljon vähemmän. Pukukopissakin oli kaikki 

 riparit samassa, joten esim. minä ja 4 muuta jouduimme istumaan lattialla koko leirin. (T, 

 L:13) 

 

Kommentti on siitä mielenkiintoinen, että se antaa käsityksen urheiluopistojen 

rippikoulujen mahdollisesta tehotuotannosta. Toteutuuko rippikoulun 

perustarkoitus, jos leirejä toimii monta rinnakkain, nuoret eivät opi tuntemaan 

toisiaan ja leirillä on kokoajan kiire jonnekin. Erikoista on myös se, mikä on jo 

aiemmin todettu: ennakkotapaamisten (tässä tapauksessa ennakkoviikonlopun) 

yksi tärkeimmistä tavoitteista on tutustuttaa omaan tulevaan ryhmään ja luoda 

turvallista ilmapiiriä ja yhteishenkeä.
89

 Katoaako rippikoulun aloitusjaksosta koko 

idea, jos rippikouluryhmä ei vietä aikaa itse leirillä samojen henkilöiden kanssa, 

mitä etukäteisviikonlopussa.  

Positiivisissa kommenteissa oli kommentti siitä, että ”ajatukset saadaan 

välillä jonnekin muualle”, joka kuulostaa juuri siltä, miltä harraste- tai 

erikoisrippikoulun kuuluukin kuulostaa, irtiottoa tavallisesta leirielämästä, oman 

tärkeän harrastuksen parissa. Uskon siihen, että harrasterippikouluissa oppiminen 

voidaan saada erittäin vahvaksi kokemukseksi juuri sen tähden, että käsiteltyjä 

oppituntien aiheita pystyy prosessoimaan päässä harrastamisen aikana. Tämä toki 

vaatii rippikoululaiselta tietynmallista ajattelutapaa, mutta mahdollisuudet ovat 

monet, kun välillä saadaan ajatukset jonnekin muualle.  

6.3 Tyytyväisyys rippikoulun ulkoisiin puitteisiin 

Rippikoulua koskevaan tyytyväisyyteen liittyvät oleellisesti myös leirikeskus ja 

majoitustilat, leirillä tarjoiltava ruoka, sekä vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Osa 
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leirikeskuksista ja paikoista, joissa leirejä pidetään, ovat tunnelmallisia, 

kodikkaita ja tarkoituksenmukaisia juuri rippikoulutoimintaa ajatellen. Sisäisen 

turvallisuuden tunne rippikoulussa on tärkeää ja hiljaisuuden, hartauden ja 

pyhyyden ilmapiiri ovat ulkoisia puitteita, jotka tukevat omalta osaltaan 

kasteopetusta.
90

 Vaikka rippikoulu järjestetään kunnan alueella sijaitsevalla 

hevostallilla tai urheiluopistolla on henkilökunnan tärkeää edesauttaa rauhallisen, 

turvallisen ja tarkoituksenmukaisen ilmapiirin luomisessa ja siihen auttavat 

soveltuvat tilat. Rippikoulua järjestettäessä koko paletin tulisi olla kunnossa ja 

niin henkisen kuin hengellisen hyvinvoinnin, tulisi taata nuorille ainutkertainen 

kokemus. 

Ulkoisiin puitteisiin esitän kaksi eri kuviota, jotka koskevat leirikeskusta ja 

leirillä tarjoiltavaa ruokaa ja sen määrää. Rippikoululaiset saivat myös arvioida 

rippileirillä olleita opetustiloja, olivat ne sitten ulkona maastossa tai sisällä 

leirikeskuksessa. Opetustilat menevät lähes samaan kategoriaan leirikeskuksen 

tyytyväisyyden kanssa, joten en esitä opetustilojen tyytyväisyydestä omaa 

kuviota. Opetustiloihin ”En ollenkaan tyytyväinen” ja ”Vain vähän tyytyväinen” 

oli 11 prosenttia vastaajista. ”Siltä väliltä” vaihtoehdon valitsi 9 prosenttia 

vastaajista, mutta melko - ja erittäin -tyytyväisiä oli heistä suurin enemmistö eli 

79 prosenttia. Kaikista merkittävimmät soraäänet muodostuivat 

partiorippikoulusta, jossa opetustiloihin tyytymättömiä oli jopa hieman yli 

neljännes vastaajista (~25 %).  
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Kuvio 7: Rippikoululaisten tyytyväisyys leirikeskukseen tai paikkaan jossa leiri 

pidettiin kun N=97. 

 
 

”Vain vähän tyytyväinen” ja ”En ollenkaan tyytyväinen” vastauksia keräsi kolme 

rippikoulua yhdeksästä, kun kysyttiin tyytyväisyydestä leirikeskukseen tai 

paikkaan, jossa leiri pidettiin. Todennäköisesti leiripaikan ääniä ovat laskeneet 

huonot peseytymistilat tai huonot nukkumatilat. Vaellus- ja partiorippikoulussa 

majoittuminen on tapahtunut maastossa ja peseytyminen ei ole varmasti ollut 

mahdollista jokaisena päivänä. Alavuden ratsastusrippikoulusta kyselyyn vastasi 

vain kolme henkeä, joten siksi tyytymättömyys (33 %) näyttäytyy kovin isona 

palkkina kun nämä kolme leiriläistä muodostavat yhteensä 100 prosenttia 

vastaajista. Avoimissa vastauksissa palautetta löytyi ennemminkin vanhempien 

avoimista vastauksista, joissa he ilmaisivat tyytymättömyyttään esimerkiksi 

seuraavilla tavoilla: 

 Majoitustilat eivät olleet nuorille viihtyisät ja suihku- / wc-tiloja oli väkimäärään nähden 

 liian vähän (tytöt!).  (V, L:81) 

 

 Suihkuja olisi saanut olla enempi, kuin myös WC:itä. (V, L:60) 

 

On aivan totta, että jos yli 20 nuorta jakaa yhdessä esimerkiksi kolme WC:tä ja 

kolme suihkua, syntyy ajatus huonoista leiritiloista. Jos tämän lisäksi kokoajan on 

kiire paikasta a paikkaan b ja wc:hen täytyy jonottaa, syntyy selkeä 

turhautuminen. Seuraavasta kuviosta puolestaan selviää, mitä mieltä nuoret olivat 

leirin fyysisestä ravinnosta. Ruoan määrä on tärkeällä sijalla harrastus- ja 

erityisrippikouluissa ennen kaikkea silloin jos kyseessä on urheilupainotteinen 

rippikoulu. 
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Kuvio 8: Rippikoululaisten tyytyväisyys ruokaan ja sen määrään kun N=97. 

 

 
 

Monella leirillä fyysinen ravinnon saanti oli taattua, mutta myös eriäviä 

mielipiteitä löytyi. Partiorippikoulussa ruoka on ollut todennäköisesti 

”perusleiriruokaa”, mitä nyt metsäolosuhteissa on mahdollisuus valmistaa. 

Vaellusrippileirin ruoka on puolestaan oletettavasti koostunut pussiruoista, joita 

marketeista ja outdoor-kaupoista on mahdollisuus ostaa. Leirinvetäjät ovat 

varmasti halunneet panostaa kevyeen, hyvin säilyvään ja pieneen tilaan 

pakkautuvaan ruokaa, joka ei ole ollut kaikkien mieleen. Kummastuttavaa on se, 

että molemmat Kuortaneen urheilurippikoulut saivat useamman negatiivisen 

mielipiteen kun kysyttiin tyytyväisyyttä leirillä tarjoiltuun ruokaan. Vanhemmat 

kritisoivat avoimissa vastauksissa ruoan puutetta muun muassa seuraavin sanoin: 

 Suurin pettymys oli ruoka. Nuori oli laihtunut leirin aikana. Urheiluleirillä pitäisi kiinnittää 

 erityistä huomiota ruokaan. (V, L:183) 

 

 Vain ruoka leirin aikana oli hyvin yksitoikkoista, vaihtelua toivotaan siis lisää. (V, L:187) 

 

 Ruoka oli huonoa ja sitä ei ollut riittävästi. Myös leiriin kuuluvien ruokailujen suhteen oli 

 keittiöllä epäselvyyksiä. (V, L:71) 

 

Kisakallion urheiluopisto ja Kuortaneen urheiluopisto ovat paikkoja, joissa 

järjestetään kesäisin monia harrastepainotteisia rippikouluja. Yleisesti Kisakallion 

urheiluopiston puitteisiin oltiin tyytyväisempiä, mitä Kuortaneen urheiluopiston 

puitteisiin.  

 Rippikoulun ulkoisiin puitteisiin annettiin myös paljon kiitosta, joita 

rippikoululaiset olivat omin sanoin avoimiin vastauksiin pohtineet:   
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 Kuortaneen urheiluopisto, maisemat, ympäristö ja muut asiat opistolla olivat mahtavia. (P, 

 L:198)  

 

 Hienot maisemat, oli mahtavan näköistä illalla, kun aurinko laski tuntureiden taakse. (T, 

 L:214) 

 

 Kävelymatkat päivällä, siinä sai nähdä maisemia ja kunto kasvoi. (P, L:215)  

 

 Saunominen, uiminen ja iltaohjelmat. Meillä ei ole Sveitsissä saunaa. (P, L:189) 

 

Pääasiassa siis puitteet leirikeskuksissa olivat kunnossa, mutta ruoan laatuun ja 

määrään, sekä joidenkin leiripaikkojen ulkoisia puitteita voitaisiin parantaa 

lähinnä saniteettitilojen puolesta.   

6.4 Tyytyväisyys ennen leiriä ja leirin jälkeen tapahtuviin 
osa-alueisiin 

6.4.1 Rippikoulun ennakkotapaamiset ja konfirmaatio  

Rippikoulusuunnitelmassa 2001 määritellään seurakuntayhteys-jakson kestoksi 8-

16 tuntia ja näillä tuntimäärillä tarkoitetaan ennen rippikoulua tapahtuvia 

ennakkotapaamisia omassa seurakunnassa. Tapaamisissa nuoren oman 

seurakunnan toimintaa pyritään tuomaan nuorelle tutuksi jo ennen varsinaista 

rippikoululeiriä ja nuoret keräävät samalla ”riparipassiin” leimoja suoritetuista 

käynneistä. Tärkeää olisi, että ennakkotapaamisista syntyisi nuorelle sellainen 

kuva, että hän on tervetullut seurakunnan toimintaan ja että ennakkotapaamisia ei 

koettaisi pakollisena pahana. Pruuki suositteleekin, että rippikouluryhmä 

osallistuisi yhtenä ryhmänä ennakkotapaamisiin, jolloin rippikoululaisille ei tule 

ahdistavaa vaikutusta ”korttikontrollista”.
91

 Toisaalta kolikon kääntöpuoli on se, 

että joitain nuoria voi myös innostuttaa leimojen keräämisellä.  

Harraste- ja erikoisrippikoulujen näkökulmasta ennakkotapaamiset ovat 

jokseenkin ongelmallisia, sillä niissä nuori tutustuu oman seurakuntansa 

toimintaan, jonka jälkeen hän lähtee rippikouluun johonkin muualle. 

Ennakkotapaamisten ja leirin välillä ei ole luontevaa yhteyttä, joten oma 

seurakunta jää todennäköisesti vieraammaksi, mitä oman seurakunnan rippileirille 

osallistuvalle nuorelle. Kyselylomakkeen kysymyksestä kahdeksan löytyi väite, 

jossa nuorten piti muistella rippikoulunsa ennakkotapaamisia. Miten nuoret 

kokivat ennakkotapaamiset, olivatko ne luonnollinen osa harraste- tai 

erikoisrippikoulua, vai olivatko ne enemmänkin irrallisia kokoontumisia? 
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Kuvio 9: ”Koin rippikoulun ennakkotapaamiset omassa seurakunnassa irrallisiksi 

rippikoulusta” kun N=88. 

 

 

 

Edellä olevasta kuviosta voi huomata, että jopa 55 prosenttia vastaajista oli täysin 

samaa tai melko samaa mieltä siitä, että ennakkotapaamiset ovat tuntuneet 

irrallisiksi siitä rippikoulusta, jonka nuoret kävivät. Erityisen kummalliseksi 

vastauksen tekee se, että ainakin viidessä eri lomakkeessa nuoret olivat 

huomauttaneet kysymyksen kohdalla, että heillä ei ollut ennakkotapaamisia. 

Todennäköisesti tässä kysymyksessä sana ”ennakkotapaaminen” on ymmärretty 

väärin ja tämän vastauksen antaneet nuoret ovat luulleet kysymyksen tarkoittavan 

erikois- tai harrasterippikouluryhmänsä kanssa tarkoitettuja ennakkotapaamisia. 

Huolestuttavaksi asian tekisi se, jos harraste- ja erikoisrippikouluun meneviä 

nuoria ei kutsuttaisi omaan seurakuntaansa keräämään merkintöjä suoritetuista 

ennakkotapaamisista, sillä seurakuntaan tutustuminen on osa 

rippikoulusuunnitelmaa. Millä tavalla nuoret ylipäätänsä kutsutaan koolle 

ensimmäisiin ennakkotapaamisiin ja ovatko erikoisrippikouluun menevät 

tasavertaisina kutsuttujen listalla? Onko seurakunnilla tai seurakuntayhtymillä 

eroja tässä tavassa. Ennakkotapaamisissa tulisi huomioida erikoisleireille meneviä 

nuoria, sillä uskon, että harrasterippikouluihin menevät nuoret jäävät helposti 

ulkopuolisiksi ennakkotapaamisissa. Rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen 

olisi tärkeää tehdä selväksi se, että rippikoulu koostuu niin aloitus-, leiri- kuin 
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päätösjaksosta, jolloin nuoret ymmärtäisivät paremmin miksi heidän pitää 

suorittaa kevään mittaan erilaisia tapaamisia omassa seurakunnassaan.   

Toisessa väitteessä kysyttiin tutustuttivatko ennakkotapaamiset nuorta oman 

seurakunnan toimintaan. Tähän väitteeseen kielteisesti vastasi 30 prosenttia 

nuorista, joten he totesivat olevansa ”täysin tai jonkin verran eri mieltä” asiasta. 

Rippikoululaisten vastaukset ovat mielenkiintoisia siitä näkökulmasta, että monet 

nuoret kokevat ennakkotapaamiset irrallisiksi rippikoulusta ja monen mielestä 

seurakuntaan tutustuminen ei ole hedelmällistä ennakkotapaamisissa. Pitäisikö 

ennakkotapaamisten luonnetta muuttaa valtakunnallisella tasolla vai pitäisikö 

ennakkotapaamiset hoitaa erikois- ja harrasterippikouluissa toisella tavalla? 

Rippikoululaisille mielekkäintä olisi todennäköisesti suorittaa ennakkotapaamiset 

oman tulevan rippikouluryhmän kesken ja tutustua tuleviin leirikavereihin jo 

ennakolta. Se miten asia käytännössä toteutettaisiin, onkin aivan toisenlainen 

kysymys, mutta keskustelu tästä olisi hyvä nostaa ylös valtakunnallisella tasolla. 

 Konfirmaatioonsa nuoret olivat pääasiassa tyytyväisiä, sillä ”melko 

tyytyväinen” tai ”erittäin tyytyväinen” vaihtoehdon valitsi hieman yli 90 

prosenttia vastaajista. Loput 10 prosenttia jakaantuivat lopun kolmen 

vastausvaihtoehdon kesken tasaisesti. Rippikoululaiset eivät kommentoineet 

avoimissa vastauksissa konfirmaatiota, paitsi yhden vastauksen verran: 

 Konfirmaatio oli arkimaanantaina, tämä oli aika iso miinus, sillä edes kummitätini ei 

 päässyt paikalle sinne, sillä kaikilla sukulaisillani oli silloin tietysti työpäivä. (T, L:165) 

 

Huoltajille puolestaan oli esitetty yksi kysymys koskien pelkästään konfirmaatiota 

ja aiheesta on oma alalukunsa myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

 

6.4.2 Rippikoululaisten ajatuksia uskonnollisuuden muutoksista  

Kyselykaavakkeessa haluttiin tiedustella myös sitä, mitä mieltä nuoret olivat 

hengellisen puolen kysymyksistä rippikoulunsa jälkeen, vaikka kysymykset eivät 

olleet tutkimuksen kannalta erityisen merkityksellisiä. Niemelä on tarkastellut 

rippikoululaisten uskonnollisuuden muutoksia ”Hyvä rippikoulu”- 

tutkimuksessaan, jossa hän tiedusteli nuorten suhdetta kristinuskoon, Jumalaan ja 

kristinuskoon ennen rippikoulua ja rippikoulun jälkeen. Tässä tutkimuksessa 

kysymyksiä ei voitu mitata samalla tavalla, sillä kyselykaavake tavoitti nuoret 

vasta leirin jälkeen. Siksi tässä tutkimuksessa päätettiin tiedustella yleisesti sitä 

oliko nuoren suhde seurakuntaan muuttunut, vahvistiko rippikoulu nuoren 
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itsetuntemusta tai suhdetta Jumalaan ja oppivatko nuoret rippikoulussa uusia 

asioita kristinuskosta.  

 

Kuvio 10: Rippikoululaisten arvioita rippikouluun liittyvästä hengellisestä 

puolesta leirin jälkeen kun N=96–97. 

 

 

Edeltävän taulukon perusteella voidaan huomata, että rippikoululaiset ovat 

oppineet uusia asioita kristinuskosta hyvin paljon. Positiivinen asia on myös se, 

että nuorten itsetuntemus on näyttänyt vahvistuvan leirin aikana ja väitteestä 

”täysin tai melkein samaa mieltä” oli likemmäs 60 prosenttia vastaajista. Tyttöjen 

ja poikien vastaukset erosivat joidenkin väitteiden kohdalla toisistaan melko 

paljon. Pojat olivat myös tyttöjä enemmän ”täysin samaa mieltä” kaikista neljästä 

väitteestä.  

 Rippikoulun aikana rippikoululaisten jumalankäsityksessä tapahtuvia 

muutoksia on tutkinut myös Aino Elina Kilpeläinen. Kilpeläinen tulee 

lopputulokseen, että jumalakäsitys muuttuu nuorten mielessä rippikoulumatkan 

aikana. Toisaalta Kilpeläinen saa selville myös sen, että rippikoululaiset ovat 

pohtineet varsin vähän Jumalaa ennen leirille tulemista, joten näin ollen 

muutoksia voidaan pitää oletettuina.
92

 Tässä kyselyssä jopa 44 prosenttia 

vastaajista sanoo jumalasuhteensa vahvistuneen leirin aikana ainakin jonkun 

verran, mikä on tietenkin hyvä asia ja ajaa rippikoulusuunnitelman tavoitetta.   
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6.4.3 Harrastus- ja erikoisrippikoulun käyneiden nuorten 
siirtyminen isostoimintaan  

Isostoiminta on Suomessa nuorisotyötä, joka tavoittaa vuosittain paljon jo 

rippikoulun käyneitä nuoria. Isostoiminnan merkityksellisyys alkoi hahmottua 

leiririppikoulujen kehittyessä ja 1990-luvulla isostoiminta kasvoi likemmäs 

kaksinkertaiseksi. Vuonna 2004 sana ”isonen” virallistettiin ja sana kertookin 

paljon isosten roolista; he ovat samaan aikaan isoja suhteessa rippikoululaisiin, 

mutta myös pieniä ja heillä on oikeus olla kokemuksen ja viisauden määrässä 

keskenkasvuisia. Nykypäivän isostoiminta voidaan määritellä yhtä lailla 

nuorisokulttuuriksi mitä rippikoulun käyminen. Isostoiminta on tärkeää toimintaa, 

joka elävöittää seurakuntaa ja on suurena apuna työntekijöille omanlaisena 

avustajareservinä.
93

 

 Miten on isoseksi lähtemisen laita, kun kyseessä ovat erikois- ja 

harrasterippikouluihin osallistuneet nuoret. Suurena linjavetona voidaan pitää sitä, 

että jos nuori on osallistunut urheilupainotteiseen rippikouluun, on isoseksi 

hakeutuminen hyvin epätodennäköistä. Urheilurippikoulun käyvät nuoret ovat 

sanan varsinaisessa merkityksessä urheilunuoria, joilla harrastus tai harrastukset 

vievät hyvin paljon aikaa viikoittain ja isostoiminnalle ei siis yksinkertaisesti ole 

aikaa. Kyselylomakkeessa oli nuorille muotoiltu kysymys ”Lähditkö mukaan 

isostoimintaan?” johon vastausvaihtoehdot olivat vain kyllä tai ei. Jos nuori oli 

lähtenyt isostoimintaan, kysyttiin häneltä muutamia tarkentavia kysymyksiä, 

miksi hän halusi lähteä mukaan isostoimintaan oman rippileirin jälkeen. Jos taas 

nuori ei ollut lähtenyt isostoimintaan mukaan, oli vastausta mahdollisuus 

perustella avoimella vastauksella. Jopa 23 vastaajalla oli kirjoitettu avoimeen 

vastaukseen syyksi ajanpuute. 
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Kuvio 11: Isostoimintaan mukaan lähteneet nuoret, kun N=96.  

 

 

Edellä olevasta kuviosta selviää se, minkä leirien jälkeen nuoret lähtivät 

isoskoulutukseen. Kuviosta huomaa, ettei isoskoulutukseen lähteminen ole 

ollenkaan niin suosittua erikois- ja harrasterippikouluissa, mitä tavallisten 

rippileirien jälkeen. Lähetysseuran leirin käyneistä nuorista yli puolet lähti 

koulutukseen mukaan, mikä oli odotettu tulos siihen nähden, miten tyytyväisiä 

nuoret olivat omaan rippikouluunsa. Partiorippikoulusta isostoimintaan 

lähteneiden määrä oli puolestaan yllätys, sillä olisi voinut kuvitella, että lähtijöitä 

olisi ollut enemmän. Voi kuitenkin olla, että partiossa tapahtunut 

ohjelmauudistus
94

 on laskenut isoseksi haluavien määrää, sillä partiossa pyritään 

siihen, että rippikouluikäiset nuoret toimivat johtajina ja johdettavina. Kun tähän 

kaikkeen yhdistää vielä kurssit, leirit ja koulutukset, on tilanne aikalailla sama 

kuin ”urheilijanuorilla” – aikaa ei ole.  Vai onko kuitenkin niin, että 

partiorippikoulusta tulleet negatiiviset mielipiteet vaikuttivat isoseksi 

hakeutumisen motiiveihin. Hiihtosuunnistajien isoseksi lähteminen on 

mielenkiintoista, sillä heistä jopa 38 prosenttia kertoi lähteneensä isostoimintaan. 

Ristiintaulukointi kertoo sen, että heille tärkeimmät asiat olivat työkokemuksen 

hankkiminen, sekä se, että kaveritkin lähtivät isostoimintaan mukaan. 

Lähetysseuran rippikoululaisille tärkeitä isoseksi hakeutumisen motiiveja olivat 

puolestaan, että he halusivat kertoa uskon asioista muille (melkein - ja erittäin 
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paljon samaan mieltä 57 %) ja että he halusivat saada vahvistusta uskolleen 

(melkein - ja erittäin paljon samaa mieltä 64 %). Ne nuoret, jotka puolestaan eivät 

lähteneet isoskoulutukseen mukaan, olivat avoimien vastausten kautta antaneet 

muutamia syitä, miksi:  

 Oman seurakuntani isoskoulutus oli jo alkanut, ennen kuin tajusin ilmoittautua. (T, L:109) 

 

 Ei ole aikaa ja ei ole kiinnostusta. Yksi rippikoulu elämässä riittää, eihän se muuten olisi 

 ainutlaatuinen. (P, L:198) 

 

 Olisi kiinnostanut, mutta ei löytynyt mitään, vaikka etsittiin. (P, L:11) 

 

 Luku- ja kirjoitustaitoni ovat heikot. (P, L:110) 

  

Syitä on siis muitakin, kuin pelkkä ajanpuute. Erityisesti mielenkiintoinen on 

pojan vastaus lomakkeessa 11, josta herää kysymys miten erikois- ja 

harrasterippikoulun käyneille nuorille ilmoitetaan isoskoulutuksen alkamisesta 

omassa seurakunnassa? Aihe on vähintäänkin yhtä tärkeä, mitä rippikoulun 

ennakkotapaamiset, joten myös erikoisleirin käyneet nuoret pitää muistaa 

huomioida kun informaatiota isoskoulutuksen alkamisesta jaetaan.  

 Tarkentavat kysymykset siitä, miksi nuoret lähtivät isoskoulukseen, oli 

kohdennettu niille nuorille, jotka lähtivät koulutukseen mukaan. Vastausten 

pohjalta nähdään, että nuorille tärkeää oli työkokemuksen hankkiminen. 

Vastaajista 96 prosenttia oli sitä mieltä, että he olivat väitteen kanssa ”melkein 

samaa mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”. Toinen merkittävä kysymys liittyi 

siihen, halusivatko nuoret isoseksi samankaltaiseen erikoisrippikouluun. Kaikki 

25 isoskoulutukseen lähtenyttä olivat väitteen kanssa ”melkein - tai täysin samaa 

mieltä”. Kyselylomakkeessa kysyttiin myös uskon asioiden liittymisestä 

isoskoulutukseen ja vastausten pohjalta huomasi, että oman uskon vahvistuminen 

tai uskon asioista kertominen muille eivät olleet erityisen merkittäviä syitä 

isoseksi hakeutuville nuorille, lukuun ottamatta edellä mainittua Lähetysseuran 

rippikoulua. 

Erikois- ja harrasterippikouluihin päätyvät isoset käyvät siis aina oman 

seurakunnan tai järjestön isoskoulutuksen, josta he erillisellä haulla hakevat 

isoseksi erikoisrippikouluihin. Suomen Lähetysseura ei esimerkiksi järjestä omaa 

isoskoulutusta tuleville isosille, mutta ne nuoret, jotka isoseksi valitaan, on 

velvoitettu saapumaan Lähetysseuran omaan isoskoulutusviikonloppuun. Tästä 

muidenkin järjestävien tahojen olisi hyvä ottaa esimerkkiä sillä isoseksi 

osallistuville olisi kannustavaa järjestää juuri tämän kaltaisia isosviikonloppuja, 

joissa käsiteltäisiin niitä asioita, jotka ovat erityisesti erikois- ja 
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harrasterippikoulun kannalta oleellisia. Avoin vuoropuhelu seurakuntien ja 

järjestävien tahojen välillä ei olisi varmasti yhtään pahitteeksi. Pruuki toteaa, että 

mitä aikaisemmin isoset otetaan mukaan leirin suunnitteluun, sen parempi, sillä 

näin ollen pystytään ottamaan puheesi isosten rooli ja tehtävät, sekä yhteiset 

periaatteet.
95

 Isostoiminta vaatii hyvää yhteishenkeä isosten kesken, joten on 

ensiarvoisen tärkeää, että isoset tuntevat toisensa jo ennen erikois- tai 

harrasterippikouluun menemistä, jolloin he voivat puolestaan luoda eri puolilta 

Suomea tuleville rippikoululaisille turvallista ja avointa ilmapiiriä.       
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7. Rippikoululaisten huoltajien tyytyväisyys nuoren 
rippikouluun 

7.1 Huoltajien yleinen tyytyväisyys  

Rippikoululaisten kyselylomakkeen mukana lähti kaksisivuinen kysely 

rippikoululaisten huoltajille, sillä tutkimuksessa haluttiin selvittää myös heidän 

tyytyväisyyttään rippikoulun eri osa-alueisiin. Erillinen kysely koettiin tärkeäksi, 

sillä huoltajilla on suuri merkitys leirin mahdollistamisessa nuorelle esimerkiksi 

leirimaksun myötä. Huoltajille suunnatut viisi kysymystä on jaoteltu kolmeen eri 

alalukuun teemoittain. Huoltajien yleinen tyytyväisyys rippileiriin oli hyvä, mutta 

eri osa-alueisiin vanhemmilla oli sanottavansa niin Likert-arvoasteikolla, kuin 

avoimissa vastauksissakin.  

 Kun kysyttiin, miten tyytyväisiä huoltajat olivat nuorensa valitsemaan 

erikoisrippikouluun, jopa 95 prosenttia vastaajista vastasi olevansa ”melko - tai 

erittäin tyytyväisiä leiriin”. Loput viisi prosenttia vastaajista kertoi olleensa 

jonkin verran tyytymättömiä leiriin. Kukaan vastaajista ei ollut kuitenkaan erittäin 

tyytymätön nuorensa valitsemaan rippileiriin. Lähes kaikki huoltajat vastasivat 

kyselylomakkeeseen ja edelliseen kysymykseen kantaa otti jopa 96 vastaajaa. 

Neljäs kysymys huoltajien lomakkeessa koski palautetta, jota huoltajat saivat 

nuorelta leirin jälkeen. Seuraavasta kuviosta selviää, minkälaista palautetta 

huoltajat kuulivat nuoreltansa leirin jälkeen. 

 

Kuvio 12: ”Minkälaista palautetta saitte leirin jälkeen käyneeltä nuorelta?” 
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Edellä olevasta huomaa, että myös nuorten antama palaute huoltajilleen oli varsin 

positiivissävytteistä. Avoimissa vastauksissa vanhemmat puolestaan niin kiittivät 

kuin kritisoivatkin: 

 Antoi ajattelemisen aihetta. Avarsi maailmankuvaa. Rohkaisi nuorta kirkon jäseneksi ja 

 aktiiviseksi toimijaksi. (V, L:92) 

 

 Hän taisi kysyä, voisiko mennä heti uudelleen. (V, L:164) 

 

 Palaute leiristä oli erittäin positiivista. Päiväkummusta tuli luja käännekohta hänen 

 elämäänsä, kiitos mahtavien ja sydämellisten työntekijöiden ja upean paikan. (V, L:102) 

 

 Joukon yhteishenki muodostui käsittämättömän tiiviiksi. Oli liikuttavaa katsella nuorten 

 eron hetkeä leirin päättyessä. (V, L:162)  

 

 Yhteisöllisyyden puute oli keskeinen. Yksi tärkeimmistä kritiikeistä oli, että miten nuori 

 voisi saada yhteisöllisyyden omaan seurakuntaan! Kirkon täytyy tulla lähemmäs ihmistä. 

 (V, L:44) 

 

 Käytännön toiminnan vetäjillä ”pallo vähän hukassa”. Varusteet esim. kastuivat ja 

 kuivatusta ei nähty välttämättömäksi.. puuttuikohan vetäjillä motivaatio tehtäväänsä? (V, 

 L:152)  

 

 Nuoremme on ollut kokokouluaikansa koulukiusattu ja sai nyt olla oma itsensä, ilman että 

 kukaan tunsi häntä tai tiesi hänestä mitään! (V, L:73) 

 

Avoimissa vastauksissa näkee yleisesti joko suuren kiitoksen leiriä ja leirinvetäjiä 

kohtaan tai vahvaa kritisointia leiristä tai sen henkilökunnasta. Yhteishenkeä ja 

yhteisöllisyyttä kehuttiin, mutta myös parjattiin ja joidenkin mielestä hyvän 

yhteishengen luomiseen keskityttiin, mutta jotkut taas kertoivat sen jääneen 

vähälle huomiolle. Kirkon roolia kehuttiin, mutta sille annettiin myös vahvaa 

kritiikkiä. Erityisen hienoa on se, että erikoisrippikoulut voivat tarjota myös 

turvapaikan, kuten lomakkeen numero 73 vastauksesta huomaa. Erikois- ja 

harrasterippikouluihin voi mennä pelkäämättä tulevansa kiusatuksi ja olla oma 

itsensä, koska kellään muulla leirille tulevalla ei ole ennakkoluuloja tai 

ennakkotietoa kiusatuiksi joutuneista. Muissa vastauksissa niin kehuttiin kuin 

annettiin negatiivista palautetta myös leirikeskuksen puitteista, henkilökunnasta, 

leirikavereista ja jo aiemmin mainitsemastani ruoasta.  

7.2 Tyytyväisyys informaatioon  

Kun huoltajille suunnattuja kysymyksiä pohdittiin, oli selvää että heidän 

mielipidettä halutaan kysyä myös siitä informaatiosta, jota kotiin saapui ennen 

leiriä niin paperisina tiedotteina, kuin sähköpostitiedotteina. Itselleni oli tutkijan 

roolissa tullut jo etukäteisaavistus siitä, että informaation kulku ei ollut kaikilta 

osin ja kaikilla leireillä kovin ruusuista, joten kysymys kuului yksinkertaisesti 

”miten tyytyväisiä olitte leiristä saamaanne etukäteisinformaatioon”?  



 73 

Kuvio 13: Huoltajien tyytyväisyys rippileiristä saatavaan etukäteisinformaatioon 

kun N=96.  

 

  

Leiristä saatavaan informaatioon oltiin eniten tyytyväisiä vaellusrippikoulussa, 

jota voidaan selittää sillä, että kyseessä oli seurakuntayhtymän järjestämä 

rippikoulu, jolloin informaation tuottaminen huoltajille on selkäytimessä. 

Informaatiota ei siis suinkaan tuotettu ensimmäistä kertaa, vaan vuosien vankalla 

kokemuksella. Erittäin tyytymättömiä informaatioon oli osa tanssi- sekä 

muodostelmaluistelurippikoululaisten huoltajista ja nämä rippikoulut järjestettiin 

samassa paikassa Kisakallion urheiluopistolla. Jääkiekkorippikoululaisten 

huoltajat eivät puolestaan olleet pettyneitä, vaikka leiri järjestettiin niin ikään 

Kisakalliossa. Mielenkiintoista on myös se, että uintirippikoulusta saatavaan 

informaatioon oli pettyneitä 12 prosenttia vastaajista, mutta 

hiihtosuunnistusrippikoululaisten huoltajat olivat puolestaan tyytyväisiä. Vaikka 

leirejä järjestetäänkin samoissa paikoissa (Kisakallio & Kuortane), ollaan niihin 

erilailla tyytyväisiä. Monet asiat riippuvat siitä, kuinka tärkeänä informaationa 

etukäteiskirjeitä pidetään. Joillekin varmasti riittää tieto siitä, mihin aikaan oma 

nuori tulee viedä rippikouluun, mutta toiset taas haluavat tietää kaiken 

mahdollisen informaation leiristä, mitä vain on saatavilla. Tässä tilanteessa täytyy 

kuitenkin muistaa se, että otanta vanhemmista on hyvin pieni ja tulokset olisivat 

olleet aivan erilaisia jos vastaajamäärä olisi ollut suurempi. Tässä tilanteessa 

yhdenkin vastaajan mielipide näkyy melko isona palkkina, kun 

kokonaisvastaajamäärä on 100 prosenttia.  
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Avoimissa vastauksissa huoltajien kiitos sekä turhautuneisuus näkyivät hyvin 

selkeänä kahtiajakoja. Tyytyväisyyttä ilmaistiin muun muassa seuraavalla tavalla:  

 Lapsemme oman leirin osalta informaatio toimi hyvin. Vanhemmille järjestetty tapaaminen 

 keväällä oli tarpeen ja hyvin toteutettu. (V, L:120)  

 

 Informaatio oli selkeää ja hyvää. Hienoa oli myös, että rippileirille lähtijä allekirjoitti lapun, 

 jossa hän sitoutui noudattamaan sääntöjä ym. Näin vastuu leiristä ja sen onnistumisesta 

 kuuluu myös nuorille. (V, L:102) 

 

 Pari vanhempainiltaa oli todella hyviä, niiden jälkeen päästi lapsen hyvillä mielin leirille. 

 (V, L:210)  

 

Selkeästi pettyneitä huoltajia olivat seuraavien vastausten antaneet:  

 Kun veimme lapsen leirille, olisi ollut mukavaa, että leirin ohjaajat (aikuiset) olisivat olleet 

 ottamassa vastaan lapset ja sanoneet meille aikuisille muutaman sanan. (V, L:51) 

 

 Aitoa vuoropuhelua ei ollut. Toimimme pelkästään maksajan roolissa. Mitä infoa olisi 

 voinut saada? (V, L:44) 

 

 Informaatio jääkiekkoliitolta oli heikkoa. Sinne sai olla moneen otteeseen yhteydessä 

 perusasioita selvitettäessä. (V, L:13)  

 

 Väärää informaatiota nuorille, ei tullut muiden lajien edustajia, vaikka luvattiin ja 

 materiaalissa etukäteen oli mainostettu. HUIJAUSTA! (V, L:2) 

 

Vastausten pohjalta voidaan päätellä, että vanhempainilta, tai vähintäänkin juuri 

ennen leiriä järjestettävä tapaaminen koetaan merkitykselliseksi. Huoltajilla on 

oikeus tietää, ketkä heidän nuoristaan ovat vastuussa parhaimmillaan yli viikon 

kestävän leirin ajan. Jos tällainen tapaaminen järjestetään voivat vanhemmatkin 

päästää lapsensa huoletta leirille, kuten lomakkeessa numero 210 todettiin. 

Joidenkin huoltajien suunnasta sai lukea avoimista vastauksista, että informaatio 

ei ollut leireillä kunnossa. On väärin, jos huoltajille tulee sellainen olo, että he 

toimivat vain suuren summan rahoittajina. Ammattitaidotonta puolestaan on se, 

jos informaatio ei ole kunnossa ja luvataan sellaista, jota ei voida lunastaa, kuten 

lomakkeessa numero 2 todettiin. Rippikouluja järjestettäessä vastuussa olevan 

osapuolen tulee muistaa se, että rippikoulutyössä toimitaan nuoren lisäksi hänen 

koko perheensä kanssa.
96

 

Koska harrastus- ja erikoisrippikoulujen järjestäminen on pitkälti 

urheiluopistojen ja erilaisten pienyrittäjien varassa, olisi seurakuntien tärkeää 

tarjota järjestäville tahoille kattavaa tukea ja informaatiota leirien järjestämiseen. 

Paikallisseurakuntien tulisi nähdä erikois- ja harrasterippikoulut alueellansa 

voimavarana, ei niinkään taakkana. Saumaton yhteistyö seurakuntien ja 

järjestävien tahojen kanssa olisi kaikille parhaaksi, eikä sitä pidä nähdä 
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negatiivisena asiana. Kun rippikoulun järjestämiseen haetaan oikeuksia 

tuomiokapituleilta, voisi tässä vaiheessa järjestävälle taholle tarjota paikallista 

mentoria siltä alueelta, jossa leiri järjestetään, jotta laadukkaan rippikoulun 

järjestäminen olisi taattu. Samaa mentoria voitaisiin käyttää niin konfirmaatioissa 

rippipappina, joidenkin oppituntien opettajana sekä seurakunnan puolelta 

yhteyshenkilönä, joka osaisi vastata huoltajien kysymyksiin leiristä. Näin ollen 

taakka ei näkyisi seurakuntien työssä, vaan mentori voisi olla laajemmaltakin 

alueelta joku sellaiseen pestiin haluava henkilö, joka myös sitouttaisi häntä 

työhönsä.   

7.3 Tyytyväisyys konfirmaatioon 

Informaation lisäksi huoltajien mielipide konfirmaatiosta oli tärkeä, sillä se on 

konkreettinen osa rippikoulua, johon huoltajatkin pääsevät osallistumaan. 

Konfirmaatio on yleensä melko tunnelatautunut juhla, koska siellä oma lapsi on 

kasvanut vastuulliseksi nuoreksi, joten pienetkin asiat konfirmaatiossa saattavat 

heiluttaa mielipidettä suuntaan tai toiseen. Tämä sama ilmiö voidaan nähdä 

kaikissa kirkollisissa toimituksissa, jotka tulevat ihmistä lähelle, 

kastetilaisuudessa, avioliittoon vihkimisessä tai hautaan siunaamisessa. 

Tunnelatautuneisiin toimituksiin voidaan helposti olla äärettömän tyytyväisiä tai 

äärettömän tyytymättömiä.  

 

Kuvio 14: ”Miten tyytyväisiä olitte leirin konfirmaatioon” kun N=96.   
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Huoltajien tyytyväisyys konfirmaatioon oli pääasiassa positiivista, mutta kuten 

olettaa saattaa, kaikki eivät olleet konfirmaatioonkaan kovin tyytyväisiä. 

Tyytymättömimpiä konfirmaatioon olivat osa hiihtosuunnistus - ja 

muodostelmaluistelurippikoulujen huoltajista. Avoimista vastauksista selviää 

joitain mielipiteitä, miksi konfirmaatio ei ollut kaikille mieleen: 

 Itse konfirmaatio oli kaunis tilaisuus, mutta tunnelma kärsi kylläkin siitä, että *** kirkko 

 oli aivan liian pieni sille juhlavierasmäärälle. Konfirmaatio oli maanantaina, mikä on 

 ylivoimaisesti huonoin viikonpäivä juhlan viettoon. (V, L:153)  

 

 Konfirmaatiossa oli monen leirin nuoret konfirmoitavana eli n.80 nuorta. Istumapaikkoja ei 

 ollut kaikille vieraille ja itse tunnelma tiivistyi minusta hyvin takanani istuvan vanhan 

 miehen sanoihin: Eihän tämä ole enää kirkkoa, vaan karjamarkkinat. (V, L:13)  

 

 Saarna oli outo, pastorin jutustelusta jäi sellainen kuva, että leirille on hankala saada 

 pastoria. (V, L:165) 

 

Aikaisemmin käytin rippikoulujen osalta sanaa tehotuotanto. Huoltajien 

kommenteista päätellen, voidaan siis todella puhua tiettyjen leiriorganisaatioiden 

harjoittamasta tehotuotannosta, jos konfirmoitavia nuoria on tilaisuudessa noin 80 

henkeä. Kommentti antaa vaikutelman, että konfirmaatiota ei pidetä kauniina ja 

juhlallisena tilaisuutena vaan enemmänkin pakollisena paheena, joka pitää saada 

alta pois keinolla millä hyvänsä. On myös mukavaa, että huoltaja on kuunnellut 

saarnan tarkkaan, kuten lomakkeen 165 vastauksesta huomaa, mutta harmillista 

on se, jos saarnasta on saanut vaikutelman siitä, miten vaikeaa leirille on saada 

pastoria, sillä se ei ole varmasti ollut saarnan ydin. Leirin vastuunkantajien onkin 

tarpeellista miettiä miten harraste- ja erikoisrippikoulujen resurssipulasta 

puhutaan ääneen, sillä konfirmaatio ei varmasti ole siihen paras paikka. Toisaalta 

vastapainoksi konfirmaatiota kehuttiin avoimissa vastauksissa enemmän, mitä 

sille annettiin negatiivista palautetta: 

 Olimme hyvin tyytyväisiä hienoon konfirmaatiomessuun, jossa väkevää Jumalan perheväen 

 suuren ilojuhlan tuntua. (V, L:120)  

 

 Konfirmaatio oli upea ja koskettava tilaisuus. Kaikesta välittyi se, että leirillä on ollut 

 mahtava yhteishenki. Uskomatonta kuinka lyhyessä ajassa saadaan nuorista koottua upeasti 

 yhdessä soittava orkesteri. (V, L:91)  

 

 Konfirmaatiossa oli vapautunut tunnelma ja musiikillinen toteutus oli hieno. 

 Konfirmaatiosta tuli yksi perheemme kesän kohokohdista. (V, L:112) 

 

 Aivan huippu, mahtava. Missään muualla kuin Päiväkummussa, ei konfirmaatioon ole 

 saatu sellaista nostetta ja tunnelmaa, aivan käsin kosketeltavaa, loistava fiilis. (V, L:109) 

 

Kaiken kaikkiaan huoltajat olivat kuitenkin suurimmaksi osaksi erittäin - ja melko 

tyytyväisiä konfirmaatioon, mikä on hyvä asia, sillä konfirmaatio on kuitenkin 

yksi virstanpylväs nuorien elämässä ja koskettaa vahvasti myös nuorten perheitä.  
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7.4 Rippileirin kustannukset 

Koska huoltajat toimivat todennäköisesti rippikoululeirin rahoittajina, haluttiin 

yksi kysymys asettaa koskemaan heidän tyytyväisyyttään leirimaksun 

suuruudesta. Erikois- ja harrasterippikoulut ovat tunnetusti kalliita ja suurten 

leirimaksujen problematiikkaa olenkin käsitellyt jo luvussa 3.5. Kun aloitin tämän 

pro gradu- tutkielman alkuvalmistelut, en tullut selvittäneeksi rippileirien hintoja 

vuonna 2013. Myöhemmin selvitin kuitenkin vuoden 2015 hintahaitarin, jotta 

tulisi ymmärretyksi, miten korkeista hinnoista puhutaan, kun puhutaan erikois- ja 

harrasterippikouluista.  

 Partiorippikoulu on näistä erikoisrippikouluista edullisin, sillä sen hinta on 

195€ kahdeksasta päivästä. Toki leiri toteutetaan telttaleirinä, joten leirin kulut 

eivät siksi nouse kovin suuriksi.
97

 Tietoa ei enää löydy siitä, paljonko hinta oli 

vuonna 2013, sillä silloin leiri toteutettiin Satahanka-leirin yhteydessä, joten on 

mahdollista, että leirimaksu oli suurempi silloin kun ohessa pyöri toinen isompi 

partioleiri. Tampereen seurakuntien www-sivuilta löytyneestä rippikoulujen 

esitteestä selviää, että vuoden 2015 vaellusrippikoulun pituus on kymmenen 

päivää ja hinta noin 270€ sisältäen leirin ja matkat Tampereelta Saariselälle ja 

takaisin.
98

 Kolmanneksi hintahaitarissa sijoittuu Lähetysseuran rippikoulu, jonka 

hinnaksi sähköpostitiedustelun jälkeen varmistuu 365€. Kuortaneen 

Urheiluopiston uinti-, hiihto- ja suunnistusrippikoulut vuonna 2015 ovat kukin 12 

päivän pituisia ja maksavat 665€ sisältäen täysihoidon, rippikoulun ja 

lajivalmennuksen.
99

 Kisakallion urheilurippikouluista löytyy tietoa, että 

jäärippikoulujen (muodostelmaluistelu ja jääkiekko) etukäteisviikonloppu maksaa 

hieman yli 200€ ja kesäjakso 625€ sisältäen täysihoidon, rippikoulun ja 

lajivalmennuksen. Näin ollen Kisakallion jääriparien hinta kohoaa yli 800€ leirin 

pituuden ollessa seitsemän päivää ja etukäteisviikonloppu perjantaista 

sunnuntaihin. Tanssirippikoulun hinnaksi ilmoitetaan 690€ ja pituudeksi 

seitsemän päivää. Valmentajina mainitaan olevan tanssialan tähtiä, jotka myös 

maallikolle ovat nimensä puolesta tuttuja, eli on mahdollista, että hinta kohoaa 

näiden nimien tähden. Etukäteisviikonlopusta ei puolestaan ole mainintaa.
100

  

Alavuden ratsastusrippikoulu on hintansa puolesta kaikista tyyrein, sillä 

kymmenestä päivästä saa pulittaa 900€ sisältäen kaiken, mitä tarvitaan. Oman 
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 Turun partiolaisten www-sivut, verkkojulkaisu. 
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 Tampereen seurakuntien www-sivut, verkkojulkaisu.  
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 Kuortaneen urheiluopiston www-sivut, esimerkki hiihtorippikoulusta, hinta kaikilla leireillä 

sama, verkkojulkaisu.  
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 Kisakallion urheiluopiston www-sivut, esimerkki tanssi ja jääripareista, verkkojulkaisu. 
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hevosen mukaan ottaminen ei vaikuta hintaan alenevasti, vaan leirin hinta on 

kaikille sama, tilanteesta riippumatta.
101

 

 Selvityksen perusteella huomaa, että erikois- ja harrasterippikoulujen 

hintahaitarit liikkuvat parista sadasta eurosta likemmäs tuhanteen euroon. Tietyt 

harrastukset ovat kalliita, jolloin hinta näkyy myös leirimaksujen suuruudessa. 

Rippikoulujen tekijäkunnassa tällaiset hinnat jakavat mielipiteitä suuresti. 

Voidaanko rippikoululla todella rahastaa likemmäs tuhannen euron hintaa? Miten 

kaikille haluaville taattaisiin mahdollisuus osallistua sellaiseen rippikoululle, kun 

nuori haluaa, jos perheellä ei kerta kaikkiaan ole siihen varoja. Tällaisista asioista 

rippikoulun ammattilaisten pitäisi käynnistää luova ja vuorovaikutuksellinen 

keskustelu, jossa kuunneltaisiin eri kannanottoja ja kehitettäisiin erilaisia 

mahdollisuuksia.  

  

Kuvio 15: Minkälaiseksi huoltajat kokivat leirimaksun suuruuden?  

 

 

Suurin osa huoltajista koki leirimaksun edellä olevan kuvion perusteella joko 

sopivaksi, tai jokseenkin liian kalliiksi. Vain yksi vastaaja valitsi vaihtoehdon 

”leirimaksu oli melko alhainen”. Liian kalliiksi leirimaksu todettiin tanssi-, 

muodostelmaluistelu ja hiihtosuunnistusrippikouluissa. Mielenkiintoisen 

tuloksesta tekee se, että kukaan vastaajista ei sanonut jääkiekkoleirin olevan liian 

kallis, vaikka Kisakallion muut leirit koettiin joidenkin huoltajien vastauksista 

kalliina. Onko syy tähän se, että jääkiekko tunnetaan yhtenä kalleimmista 
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harrastuksista, joten leirimaksu koettiin samanveroiseksi kun harrastus ylipäätään? 

Kukaan huoltajista ei myöskään sanonut ratsastusrippikoulun olleen liian kallis. 

Tätä samaa kysymystä, kuten montaa muutakin, olisi äärettömän mielenkiintoista 

kysyä suuremmalta vastaajajoukolta. Mitä jos vastaajina olisivat olleet kaikki 

kesän 2013 ratsastus- tai jääkiekkorippikoululaisten huoltajat. Olisivatko 

vastaukset tuolloin olleet erilaisia? Avoimissa vastauksissa leirimaksun suuruutta 

oli puolestaan kritisoitu ja kiitelty seuraavilla tavoilla: 

 Etukäteen pidimme leirimaksua aivan liian kalliina, mutta leirin jälkeen hintakin tuntui jo 

 kohtuullisemmalta, sillä palaute leiristä oli niin myönteistä. (V, L:86) 

 

Tämän tyyppisiä vastauksia oli useampia. Maksun suuruus on aluksi hirvittänyt, 

mutta leirin jälkeen huoltajat ovat nähneet kuinka moninkertaisesti maksu tuli 

takaisin nuoren tyytyväisyydessä ja ymmärtäneet sen olleen tärkein asia.  

Kritisointia aiheuttivat myös leirimaksun kertaluontaisuus ja kalliit 

harrastusvälineet:  

 Olisi ollut helpottavaa, jos summan olisi voinut maksaa vielä useammassa erässä (3-4 erää). 

 (V, L:101) 

 

 Tuntui aika kalliilta verrattuna normaaliin rippileiriin, varsinkin kun urheilua harrastavan 

 nuoren välineet + muut maksavat myös aika tavalla. (V, L:72) 

 

Viimeinen avoin vastaus on selkeästi tunteellisesti kirjoitettu, mutta tällaisen 

vastauksen yhteydessä voidaan todella kysyä sitä, mitä luvussa 3.5 on jo pohdittu; 

rippikoulun idean kaappaamista kirkolta ja sillä rahastamista. 

 780€ on kova hinta 5 päivän leiristä, jossa jääaikaa on yhteensä 7,5 tuntia. Lisäksi tuli 

 maksaa vielä erikseen DVD, jossa oli kuvia leiristä (100€) ja muisto-DVD oli 45€. Itse 

 konfirmaatio DVD oli ilmainen, mutta laatu todella heikko. […] lajileiri 5 päivää maksaa 

 puolet vähemmän ja valmentautumista on kuitenkin puolet enemmän. Maksaako hengen 

 ravinto nykyään todella näin paljon? (V, L:13)   
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8. Johtopäätökset 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu 

Tutkimukselle asetettiin kolme tutkimuskysymystä, jotka olivat seuraavat: Mikä 

oli nuorten motiivina käydä erikois- ja harrasterippikoulu, kuinka he viihtyivät 

valitsemallaan leirillä ja minkälaisia ajatuksia heidän huoltajansa loivat nuorensa 

valitsemasta rippikoulusta. Näitä tutkimuskysymyksiä käytiin läpi niin erilaisilla 

summamuuttujilla, kuin nuorten ja heidän huoltajiensa avoimien vastausten 

kautta. Tällä tavalla tulosten tarkastelussa pyrittiin saamaan mahdollisimman 

oikeanlainen käsitys rippikoululaisten ja heidän huoltajiensa mielipiteistä 

rippikoulun jälkeen.  

 Kysyttäessä sitä, miksi nuoret valitsivat juuri erikois- tai harrasterippikoulun 

käydäkseen, voidaan nähdä monia syitä. Tärkeimmiksi vaihtoehdoiksi kyselyssä 

nousivat se, että nuoret olivat joko kuulleet muilta hyvää tämäntyyppisestä 

rippikoulusta tai että heidän mielestään leirin aihe kuulosti mielenkiintoiselta. 

Nämä vaihtoehdot olivat erittäin lähellä toisiaan, joten useimmiten leirin 

valintaperuste on todennäköisesti mennyt niin, että leiristä on kuultu ensin hyvää 

joltain, jonka jälkeen leirin ajankohdista, paikasta ja teemasta on otettu itse lisää 

selvää. Vielä selkeämmin nuoret valitsivat vaihtoehdokseen sen, että he eivät 

halunneet käydä oman seurakunnan rippileiriä, jonka kanssa melko tai erittäin 

paljon samaa mieltä oli 54 prosenttia vastaajista tai että he halusivat yhdistää 

harrastuksen ja rippikoulun, jonka vastaava luku oli jopa 74 prosenttia. Syitä 

molempiin vastausvaihtoehtoihin kertyi avoimissa vastauksissa. Oman 

seurakunnan rippikoulua karsastettiin esimerkiksi koulukiusaamisen, ei niin 

mukavien leiritovereiden tai seurakunnan henkilökunnan takia. Erityisesti 

tällaiselta rippikoululta haluttiin hakea uusia ystäviä. Harrastuksen ja leirin 

yhdistämisessä syitä olivat puolestaan mielenkiinto lajia kohtaan tai puhdas 

uteliaisuus ja itsensä voittamisen halu. Myös uudet treenimaastot, valmentajat ja 

muualta tulevat saman lajin harrastajat houkuttelivat. 

 Erityisesti leirikohtaisissa eroissa korostui se, että urheilurippikoululaiset 

olivat sitä mieltä, että heillä olisi tullut liian pitkä tauko harrastuksestaan, elleivät 

he olisi päässeet treenaamaan omaa lajiansa rippikoulun aikana. 

Urheilurippikoululaisille oli myös tärkeällä sijalla se, että he halusivat kehittyä 

omassa lajissaan uusien valmentajien ja leiritovereiden kanssa. Kaikista vähiten 

oman seurakunnan rippileiri kiehtoi partiorippikoululaisia, sillä jopa 79 prosenttia 
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nuorista (melko – ja erittäin paljon samaa mieltä) halusi käydä leirinsä jossain 

muualla kuin omassa seurakunnassaan. Rippikoulun ajankohdalla ei puolestaan 

vaikuttanut olevan merkitystä minkään leirin osalta, mutta lähes kaikilta leireiltä 

joku pohti sitä, että rippikoulu olisi jäänyt käymättä, ellei olisi ollut 

mahdollisuutta käydä tämän tyyppistä erikois- tai harrasterippikoulua. Tulosten 

perusteella voidaan todeta, että vaihtoehtoisten erikois- ja harrasterippikoulujen 

tarjoaminen on tärkeää myös nuorille itselleen, oli syy sitten mikä tahansa.   

 Leirille menemisen motiivien jälkeen oli aiheellista tarkastella sitä, miten 

nuoret kokivat valitsemansa leirin ja saivatko he leiriltä hakemaansa. Myös 

huoltajien tyytyväisyyttä pidettiin tärkeänä erityisesti erikois- ja 

harrasterippikoulujen maksavan summan takia. Rippikoululaiset viihtyivät 

yleisesti valitsemallaan leirillä melko tai erittäin hyvin. Nuoret kokivat leirillä 

niitä asioita, joita he lähtivät sinne hakemaan, tutustumista uusiin ihmisiin ja 

samanhenkisten leiritoverien kohtaamista. Positiivista oli se, että monella leirillä 

oli syntynyt vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja nuoret pitivät edelleen yhteyttä 

tutustumiinsa leiritovereihin. Tällaisen erikois- tai harrasterippikoulun nuoria ei 

haitannut se, että omat ikätoverit kävivät leirinsä jossain muualla. 

Rippikouluopettajia pidettiin pääosin asiantuntevina (86 %) ja helposti 

lähestyttävinä (84 %). Myös lajivalmentajat, isoset ja paikka, jossa leiri 

järjestettiin, saivat kiitosta. Kritisointia puolestaan aiheuttivat harrastukseen 

varattu aika yhdessä vapaa-ajan määrän kanssa. Monet kokivat, että leirillä ei ollut 

aikaa rentoutua, vaan koko leirin aika meni siihen, että oli kiire oppitunneilta 

lajivalmennukseen, lajivalmennuksesta ruokailuun tai ruokailusta muihin 

oheisohjelmiin. Kysyttäessä nuorten mielipiteitä rippikoulun hengelliseen 

opetukseen, eivät vastaukset olleet niin positiivisia, mikä oli hyvin ennalta 

arvattavissa. Jotkut jopa ajattelivat, että harrasterippikoulussa voisi välttää 

liiallisen ”jeesustelun”. Toisaalta taas erikoisrippikouluun lähdettiin hakemaan 

avointa uskonnollisuutta ja sitä, että sai avoimesti olla uskossa, pelkäämättä 

joutuvansa pilkan kohteeksi. Huoltajien uskonnollisuus ei vaikuttanut erityisen 

paljoa mihinkään, mutta Lähetysseuran rippikoululaiset tulivat leirille selkeästi 

uskonnollisimmista perheistä.  

 Leirikohtaisissa eroissa samanhenkiset kaverit korostuivat nimenomaan 

kaikissa urheilurippikouluissa, joissa yhteinen päämäärä oli tärkeä kaikille 

osallistujille. Samanhenkiset kaverit olivat vähiten merkityksellisiä partio-, 

vaellus- ja lähetysseuran rippikoululaisille, jotka olivat teemansa puolesta eniten 
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sellaisia leirejä, joissa yhteinen päämäärä ei korostunut niin paljoa, mitä 

urheilurippikouluissa. Rippikouluopetusta pidettiin pääasiassa laadukkaana, mutta 

partio- ja vaellusrippikouluissa opetus sai myös negatiivisia ääniä. Johtuneeko 

tämä mahdollisesti siitä, että maastossa kaikki opetustavat eivät ole yhtä helposti 

toteutettavissa, mitä sisätiloissa leirikeskuksessa. Mielipiteitä voi laskea 

esimerkiksi se, että mukana ei olisi ollut kitaraa ja luonnollisesti tietokone/ 

internet-opetus on ollut metsäolosuhteissa mahdotonta. Vai ovatko opettajat vain 

yksinkertaisesti valmistautuneet huonosti vaativien olosuhteiden opetukseen? 

Yleisesti tarkasteltaessa vastausten linjaa, vaikuttaa siltä, että niin partio-, 

ratsastus- kuin lähetysseuran rippikoulussa on ollut muutama sellainen henkilö, 

jotka eivät ole pitäneet rippikoulusta laisinkaan, sillä negatiiviset vastaukset 

korostuvat jokaisessa kysymyksessä ja arvioitavassa kohteessa, nimenomaisesti 

näiden leirien osalta. Asioista on hyvä olla eri mieltä ja tärkeää onkin, että nuoret 

ovat uskaltaneet ilmaista myös eriävän mielipiteensä.        

 Huoltajat puolestaan saivat nuorilta pääosin positiivista palautetta käydystä 

leiristä sekä olivat tyytyväisiä konfirmaatioon, muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä konfirmaatio on monelle 

huoltajalle hyvin tunnelatautunut juhla. Informaatiota leiristä sen sijaan tulisi 

parantaa, sillä huoltajat kokivat, että leirin informaatiota piti pyytää, sen sijaan 

että sitä olisi annettu. Myös joidenkin leirien kohdalla oli selkeitä epäselvyyksiä 

tai leirikirjeet eivät olleet tarpeeksi kattavia. Joissain tapauksissa saman leirin 

sisällä jotkut saivat informaatiota ja toiset eivät. Erityisesti pettymys korostui 

Kisakalliossa järjestettyjen leirien, sekä partiorippikoulun informaatioon. 

Leirimaksujen suuruudesta vanhemmat olivat myös montaa mieltä. Monet olivat 

sitä mieltä, että leirimaksu oli jokseenkin tai aivan liian kallis, mutta enemmän 

kuin puolet totesi kuitenkin leirimaksun olleen sopiva. Nuorten tyytyväisyys 

leiriin, oli sekin alentanut ennalta liian suureksi tuntuvaa leirimaksua, sillä ”leiri 

maksoi itsensä takaisin moninkertaisesti”.  

 Tutkimukseen osallistuneiden nuorten määrä oli sopiva ja tutkimus antoi 

luotettavia tuloksia erikois- ja harrasterippikoulujen nykytilasta Suomessa. 

Vastaajamäärä oli hyvä siihen nähden, että lomake julkaistiin perinteisenä 

paperisena kyselynä postin kautta, sillä tällaista tapaa voidaan pitää ehkä hieman 

vanhahtavana. Jälkeenpäin voi kuitenkin miettiä sitä, miten tutkimukseen olisi 

saatu osallistumaan vielä useampi nuori. Olisiko tilanteeseen vaikuttanut, jos 

olisin vieraillut henkilökohtaisesti jokaisella rippileirillä ja kertonut tulevasta 
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tutkimuksesta. Jälkeenpäin ajateltuna olisin halunnut ottaa tutkimukseeni mukaan 

monia muitakin erikois- ja harrasterippikouluja, jotta erilaiset teemat olisivat 

korostuneet vielä paremmin. Toisaalta, aikomuksenani oli saada mukaan myös 

purjehdus-, seikkailu- ja toinen ratsastusrippikoulu, sekä kansainvälinen Nuorten 

Keskuksen järjestämä rippikoulu, mutta ne peruuntuivat tutkimuksesta syystä tai 

toisesta.  

 Aiheeseen liittyvän jatkotutkimuksen näen erittäin tärkeänä. Erikois- ja 

harrasterippikouluja olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi siitä näkökulmasta, 

miten paljon erilaisia teemarippikouluja Suomessa ylipäätään järjestetään. Tätä 

tutkimusta voidaan pitää sellaisen erikois- ja harrasterippikoulututkimuksen 

pioneerina, jossa otanta rippikoululaisista on ollut kattava. Tutkimuslomakkeessa 

esiintyviä kysymyksiä olisi tarpeellista tutkia myös yksityiskohtaisemmin. Luotan 

siihen, että erikois- ja harrasterippikoulut ovat niin ”suomalainen juttu”, että niistä 

voisi olla paljon vietävää myös muualle. Erityisesti evankelisluterilaisen kirkon 

rippikoulutyöstä vastaavien olisi syytä luoda uusia yhteisiä normeja tällaisen 

teemarippikoulujen järjestämiseen  ja nähdä asia voimavarana, eikä taakkana.  

8.2 Tutkimuksen anti erikois- ja harrasterippikoulujen 
kehittämiseen  

Tutkimusta tehdessä koin väistämättä sen, että aloin ideoimaan erikois- ja 

harrasterippikoulujen kehittämissuuntia. Päätin koota tämän pro gradu- 

tutkielmani viimeiseen alalukuun joitain ajatuksia, mitä itselleni nousi tutkimusta 

tehdessä. Nostan tähän alalukuun vielä kolme ongelmaa, jotka liittyvät leirin 

kustannuksiin, leirin mainostukseen ja leirin vetäjien intresseihin sekä 

henkilökunnan saatavuuteen. En välttämättä osaa esittää kaikkiin ajatuksiini 

kehitysehdotuksia, mutta koen, että nämä asiat tulisi nostaa avoimeen 

vuoropuheluun kirkon ja järjestävien tahojen kanssa.  

 Kuten tutkimustulokset antoivat ymmärtää, selvisi, että erikois- ja 

harrasterippikouluilla on osansa suomalaisessa rippikoulukulttuurissa ja 

arvostettavaa on se, että erilaiset yhteisöt, yritykset ja opistot tekevät yhteistyötä 

seurakuntien kanssa, sillä kaikilla seurakunnilla ei ole tällaiseen toimintaan 

tarpeeksi suuria resursseja. Ensimmäisenä ongelmakohtana näen leirin 

kustannukset. Kun ulkopuolinen palveluntarjoaja astuu kuvioihin, täytyy kysyä 

sitä, miten leirin kustannukset saataisiin pidettyä sellaisissa mittakaavoissa, että 

useamman vanhemman olisi mahdollista lähettää nuorensa erikois- tai 



84 

 

harrasterippikouluun. Jos palvelut ostetaan muualta, eli esimerkiksi 

yksityisyrittäjältä
102

, täytyy muistaa se, että kukaan ei halua yritystoiminnallaan  

tehdä tappiota, joten siksi leirimaksut nousevat korkeiksi. Erikois- ja 

harrasterippikoulut jakavat mielipiteitä kahtia juuri leirin kustannusten tähden. On 

ollut nähtävissä, että jotkut seurakunnat eivät halua osallistua yhteistyöhön näin 

kalliiden leirien kanssa, sillä kaikilla tulisi olla tasavertainen oikeus käydä 

rippileiri, eivätkä tulot saisi vaikuttaa leirille osallistumiseen. Miten leirien 

kustannukset saataisiin siihen malliin, että leirien hinnat eivät kohoaisi niin 

kalliiksi, mitä luvussa 7.4 selviää. Miten järjestävälle taholle tulevien tulojen, 

menojen ja hinta-laatusuhteen tulisi kohdata, jotta kaikki osapuolet olisivat 

tyytyväisiä lopputulokseen.  

 Toisena ongelmana näen henkilökunnan saamisen leirille. Kuten aiemmin 

on tullut ilmi, tulisi leirin konfirmoivalla papilla olla tosiasiallinen yhteys 

rippikouluryhmän nuoriin. Tosiasiallisella yhteydellä tarkoitetaan sitä, että pappi 

osallistuu leirin opetukseen ja muuhun ohjelmaan tasavertaisesti muiden 

työntekijöiden kanssa. Uskon, että asia on kunnossa sellaisissa erikois- ja 

harrasterippikouluissa, jotka järjestetään seurakuntien alla tai joissa perinteet ovat 

todella pitkät. On olemassa kuitenkin erikois- ja harrasterippikouluja, joissa 

opettajina toimivat kausityöntekijät eli opiskelijat. Opiskelijalle vastuun 

vierittäminen 20 nuoresta ja rippikoulun opetuksesta on liian suuri pala 

haukattavaksi. Vaikka kyseessä olisi valmis ammattilainen tai valmistunut teologi, 

on tällainen työmäärä liikaa kaikille, vielä mahdollisesti pidemmällä kuin viikon 

kestävällä leirillä. Toisaalta taas erilaiset teemaleirit lähtevät paljon leirin vetäjien 

omista intresseistä ja tästä äärettömän hyvä esimerkki on jo mainittu Tampereen 

seurakuntien larppausripari. Teemarippikouluja ei voi synnyttää väkisin eikä 

tyhjästä, vaan leirien suunnitteleminen ja niiden vetäminen vaativat aitoa 

kiinnostusta siihen teemaan, jonka ympärille leiri rakentuu. Miten siis erikois- ja 

harrasterippikouluja voitaisiin järjestää niin, että vetäjillä ei olisi ”pallo hukassa” 

ja että kenenkään ei tarvitsisi ottaa harteilleen liian isoa työmäärää. Miten 
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osallistujamäärän tulee olla leirillä tarpeeksi suuri, jotta leiri on rahallisesti kannattava. 

Lisäksi voidaan miettiä urheilurippikoulujen lajivalmentajien palkkoja, mikäli nimekkäät 

suomalaiset opettavat esimerkiksi tanssi- tai jääkiekkorippikoululaisia.  
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seurakuntien resurssit saataisiin riittämään sellaiseen kasteopetukseen, joka 

tapahtuisi yhteistyössä yksityisyrittäjän, opiston tai muun vastaavan tahon kanssa.  

 Kolmantena kehittämiskohteena näen erikois- ja harrasterippikoulujen 

paremman mainostamisen, sillä tällä hetkellä tietoa pitää hakemalla hakea. Jos 

jonkinlainen teemaleiri kiinnostaa, ei ole sanottua, että hakija osaa käyttää oikeita 

hakusanoja www-viidakossa. Olisiko yhteisen tietopankin perustaminen ratkaisu 

siihen, että erikois- ja harrasterippikoulut tuotaisiin tasavertaisesti 

rippikoululaisten ja heidän huoltajiensa tietoisuuteen. Voisiko tietopankkina 

toimia omanlainen www-sivu, joka olisi kaikkien rippikouluun menevien 

tiedossa? Tällaiselle sivustolle voitaisiin koota vuosittain kaikki erikois- ja 

harrasterippikoulut koko Suomen mittakaavassa, leirien yhteystiedot, hinnat ja 

ilmoittautumispäivämäärät. Sivulla voitaisiin käyttää esimerkiksi jaottelua 

harrastuksittain: ”Oletko kiinnostunut ratsastusrippikoulun käymisestä? Ensi 

vuonna ratsastusrippikouluja järjestävät seuraavat tahot…” Sivusto voisi sisältää 

muutenkin paljon kattavaa informaatiota siitä, mitä ylipäätään ovat erikois- ja 

harrasterippikoulut, miten ne eroavat tavallisista leireistä, miten ennakkotehtävät 

ja tapaamiset suoritetaan ja mitä tietoa huoltajien tulee lähettää minnekin. Voisiko 

varjopuolena olla se, että pienten seurakuntien rippikoulut romahtaisivat, jos 

erikoisleireille olisi niin paljon lähtijöitä? Toki kysymys on aiheellinen, mutta en 

usko, että erikois- ja harrasterippikouluista olisi ikinä kilpailijaksi tavallisten 

rippikoulujen rinnalle, sillä suurin osa rippikouluikäisistä nuorista haluaa silti 

käydä perinteisen oman seurakunnan rippileirin. Tällä idealla haluan lähinnä 

hakea helpompaa mainostamista ja sitä, että tämäntyyppisiltä verkkosivuilta 

löytyisi kaikki oleellinen tieto.     

Tämän tyyppisiä ajatuksia kannattaa siis pohtia ja siinä samassa, kun 

rippikoulutyötä kehitetään, ei pidä unohtaa näitä teemarippikouluja, sillä niillä on 

ehdottomasti paikkansa suomalaisten nuorten keskuudessa!  
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Liite 1 

Kyselylomake rippikoululaisille 

1. Taustatietoja  

 

Sukupuoli  __ Nainen  __Mies 

 

Kotikunta __________________________________ 

 

Kotiseurakunta ______________________________ 

 

 

2. Minkä rippikoulun kävit, valitse alla olevista 

1. Tampereen seurakuntien vaellusrippikoulu 

2. Ratsastusrippikoulu - Alavus 

3. Lähetysseuran rippikoulu - Päiväkumpu 

4. Tanssirippikoulu - Kisakallio  

5. Muodostelmaluistelurippikoulu - Kisakallio 

6. Partiorippikoulu - Satahanka  

7. Uintirippikoulu – Kuortaneen urheiluopisto 

8. Hiihtosuunnistusrippikoulu – Kuortaneen urheiluopisto 

9. Jääkiekkorippikoulu – Kisakallio  

 

3. Miksi valitsit tämän erikoisrippikoulun? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestäsi äitisi suhdetta Jumalaan? 

 

Äidilläni on luja 
usko Jumalaan, 
joka on koko 
elämän perusta 

Äitini uskoo, 
että Jumala on 
olemassa  

En tiedä 
uskooko äitini 
Jumalaan 

Äitini epäilee 
Jumalan 
olemassaoloa 

Äitini ei usko 
Jumalaan 

 

5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestäsi isäsi suhdetta Jumalaan?  

 

Isälläni on luja 
usko Jumalaan, 
joka on koko 
elämän perusta 

Isäni uskoo, että 
Jumala on 
olemassa 

En tiedä 
uskooko isäni 
Jumalaan 

Isäni epäilee 
Jumalan 
olemassaoloa 

Isäni ei usko 
Jumalaan 

 

 

 

 



 

 

6. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että valitsit käyväsi rippikoulun? 

 

 Ei 
ollenkaan 

Vain 
vähän  

Jonkin 
verran 

Melko 
paljon 

Erittäin 
paljon 

On tapana käydä 
rippikoulu tässä iässä 

     

Huoltajani toivoivat 
minun osallistuvan 
rippikouluun 

     

Haluan saada 
mahdollisuuden 
kirkolliseen avioliittoon 
vihkimiseen 

     

Haluan saada 
mahdollisuuden toimia 
kummina 

     

Halusin päästä 
pohtimaan elämän 
tärkeitä kysymyksiä 

     

Halusin päästä 
itsenäisesti ehtoolliselle 

     

Ystävätkin osallistuvat      

Halusin saada uusia 
ystäviä 

     

Halusin saada lahjoja 
rippikoulun jälkeen 

     

Halusin tutustua 
vastakkaiseen 
sukupuoleen 

     

Halusin leirille      

Halusin tietää, millaista 
rippikoulussa on 

     

Halusin oppia Jumalasta 
ja kristinuskosta 

     

Halusin tutustua siihen, 
mitä Raamattu opettaa 

     

Halusin löytää 
henkilökohtaisen uskon 
Jumalaan 

     

Ei ollut muutakaan 
tekemistä 

     

Minut pakotettiin 
rippikouluun 

     

 

7. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että valitsit rippikouluksesi erikoisrippikoulun? 

 

 Ei 
ollenkaan 

Vain 
vähän  

Jonkin 
verran 

Melko 
paljon 

Erittäin 
paljon 

Halusin yhdistää harrastuksen ja 
rippikoulun 

     

Minulla olisi tullut harrastuksesta liian 
pitkä tauko 

     



 

 

 
Ei 
ollenkaan 

Vain 
vähän 

Jonkin 
verran 

Melko 
paljon 

Erittäin 
paljon 

Halusin kehittyä omassa 
harrastuksessani uusien 
samanhenkisten nuorten kanssa ja 
uusien lajivalmentajien avulla 

     

Leirin aihe kuulosti mielenkiintoiselta 
     

En halunnut oman seurakunnan leirille 
     

Olin kuullut, että tällainen rippikoulu on 
hauska 

     

Rippikoulun ajankohta sopi 
aikatauluihini 

     

Ei minulla ollut kummempaa syytä, 
huvikseen 

     

Rippikoulu olisi jäänyt käymättä, ellei 
se olisi ollut erikoisrippikoulu 

     

Rippikoulun harrastusta ja 
rippikouluopetusta yhdistettiin 
sopivasti 

     

 

Muu syy, mikä: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Arvioi seuraavia asioita rippikoulussasi? 

 

 
Olen 
täysin eri 
mieltä 

Olen 
jonkin 
verran eri 
mieltä  

En ole 
samaa 
enkä eri 
mieltä 

Olen 
melkein 
samaa 
mieltä 

Olen 
täysin 
samaa 
mieltä 

Tutustuin uusiin ihmisiin      

Rippikoulukavereista tuli 
ystäviä ja olemme pitäneet 
yhteyttä leirin jälkeen 

     

Oli mukavaa olla leirillä 
samanhenkisten 
kavereiden kanssa 

     

Harmitti, että omat kaverit 
menivät rippikouluun 
muualle 

     

Rippikouluopetus oli 
laadukasta 

     

Rippikouluopettajat olivat 
asiantuntevia 

     

Rippikouluopettajat olivat 
helposti lähestyttäviä 

     



 

 

 

Olen 
täysin eri 
mieltä 

Olen 
jonkin 
verran eri 
mieltä 

En ole 
samaa 
enkä eri 
mieltä 

Olen 
melkein 
samaa 
mieltä 

Olen 
täysin 
samaa 
mieltä 

Isoset olivat mukavia      

Lajiopettajat olivat 
ammattitaitoisia 

     

Leirikeskus/ paikka jossa 
leiri pidettiin, oli mieluinen 

     

Olin kiinnostunut 
rippikoulun uskonnollisesta 
opetuksesta 

     

Koin rippikoulun 
ennakkotapaamiset 
omassa seurakunnassani 
irrallisiksi rippikoulusta 

     

Koin, että rippikoulun 
ennakkotapaamiset 
tutustuttivat minut 
seurakunnan toimintaan 

     

Rippikoulussani oli liian 
vähän vastakkaista 
sukupuolta (tyttöjä/ poikia) 

     

 

9. Tunsitko etukäteen tulevat rippikoulukaverisi? 

a. Tunsin melkein kaikki 

b. Tunsin muutaman 

c. Menin leirille kaverin kanssa 

d. Olin tutustunut internetin kautta samalle leirille tulevien nuorten kanssa 

e. En tuntenut leiriltä ketään etukäteen 

 

10. Mainitse 3 mieluisinta asiaa rippikoulustasi ja perustele, miksi valitsit juuri ne.  

1_____________________________________________________________________ 
miksi?___________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
miksi?___________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________
miksi?___________________________________________________________________ 
 

11. Mainitse 3 tylsintä asiaa rippikoulustasi ja perustele, miksi valitsit juuri ne. 

 

1_______________________________________________________________________
miksi?___________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________ 
miksi?___________________________________________________________________ 
3_______________________________________________________________________
miksi?___________________________________________________________________ 
 

12. Jos aloittaisit rippikoulun uudestaan, mitä toivoisit leiriltä? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

13. Missä määrin olet tyytyväinen käymääsi rippikouluun?  

 

En ollenkaan 
tyytyväinen 

Vain vähän 
tyytyväinen 

Siltä väliltä 
Melko 
tyytyväinen 

Erittäin 
tyytyväinen 

 

14. Miten tyytyväinen olit seuraaviin tekijöihin rippikoulussasi? 

 

 En 
ollenkaan 

tyytyväinen 

Vain vähän 
tyytyväinen 

Siltä 
väliltä 

Melko 
tyytyväinen 

Erittäin 
tyytyväinen 

Riparin yleinen ilmapiiri      

Muihin rippikoululaisiin      

Omaan ryhmään 
(pienryhmä/ isosryhmä) 

     

Leirikeskus/ paikka jossa 
ripari pidettiin 

     

Ruoka/ ruoan määrä      

Opetustiloihin      

Leirin pituus      

Rippikoulun pappi      

Rippikoulun muut 
työntekijät 

     

Rippikoulun isoset      

Harrastusohjaajat/ 
valmentajat   

     

Rippikoulun opetuksen 
sisältöön  

     

Rippikoulun 
hengellisyyteen 

     

Iltaohjelmiin      

Iltahartauksiin      

Rippikoulun 
jumalanpalveluksiin/ 
aamuhartauksiin 

     

Vapaa-ajan määrään      

Vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiin 

     

Tapaan, jolla rippikoulusta 
informoitiin 

     

Konfirmaatioon      

Kristinuskon opetukseen 
rippikoulussa 

     

Opetukseen Isästä, Pojasta 
ja Pyhästä Hengestä 

     

Harrastukseen varattuun 
aikaan  

     

 

 

 



 

 

15. Mistä kuulit tästä rippikoulusta? 

a. Vanhemmiltani 

b. Sukulaisiltani 

c. Lajivalmentajaltani 

d. Kuulin kaveriltani 

e. Näin ilmoituksen lehdestä 

f. Löysin Googlen avulla 

g. Luin netistä keskustelupalstalta 

h. Muualta, mistä? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16. Arvioi seuraavaksi vielä ajatuksiasi rippikoulun jälkeiseen aikaan 

 

 

 
Olen täysin 
eri mieltä 

Olen 
jonkin 
verran eri 
mieltä 

En ole 
samaa 
enkä eri 
mieltä 

Olen 
melkein 
samaa 
mieltä 

Olen täysin 
samaa 
mieltä 
 

Rippikoulu muutti 
suhdettani 
seurakuntaan 

     

Rippikoulu vahvisti 
itsetuntemustani      

Rippikoulu vahvisti 
suhdettani Jumalaan 

     

Rippikoulussa opin 
uusia asioita 
kristinuskosta 

     

Rippikouluun 
osallistuminen oli 
minulle 
itsestäänselvyys 

     

Rippikouluun 
osallistuminen oli 
minulle melkein 
itsestäänselvyys, 
vaikka käymättä 
jättäminenkin tuli 
mieleeni 

     

Harkitsin vakavasti 
rippikoulun käymättä 
jättämistä 

     

 

 

17. Lähditkö rippikoulun jälkeen mukaan isoskoulutukseen?  

 

Kyllä En 

 

 

 



 

 

Jos lähdit mukaan isostoimintaan, vastaa alla oleviin väittämiin: 

 

 Olen täysin 
eri mieltä 

Olen jonkin 
verran eri 
mieltä 

En ole 
samaa enkä 
eri mieltä 

Olen melkein 
samaa 
mieltä 

Olen täysin 
samaa 
mieltä 
 

Minua kiinnosti 
isostoiminta 

     

Haluan toimia 
ryhmänohjaajana 

     

Haluan saada 
työkokemusta 

     

Oman rippileirin 
isoset olivat hyviä 
esimerkkejä ja siksi 
haluan isoseksi 

     

Haluan saada 
vahvistusta 
uskolleni 

     

Haluan kertoa 
uskonasioista 
muille 

     

Kaverinikin lähtivät 
mukaan 
isostoimintaan 

     

Haluan isoseksi 
tällaiseen 
erikoisrippikouluun 

     

 

 

Jos et lähtenyt isostoimintaan, miksi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

18. Jos saisit valita rippileirille menon uudestaan, mitä tekisit? 

a. Menisin ja valitsisin saman leirin 

b. Menisin, mutta valitsisin jonkun toisen erikoisrippikoulun 

c. Menisin, mutta valitsisin tavallisen rippikoulun 

d. En menisi enää rippikouluun ollenkaan 

 

19. Kuinka monta kertaa harrastit (vapaa-ajalla) sitä lajia, jonka erikoisrippikoulun kävit? 

a. Yhden kerran viikossa 

b. 2-3 kertaa viikossa  

c. 4-5 kertaa viikossa 

d. Enemmän kuin 5 kertaa viikossa 

e. En harrasta kyseistä lajia viikoittain, vaan vain silloin tällöin 

f. Olen lopettanut harrastuksen 

g. En harrastanut ollenkaan kyseistä lajia 

 

 

 



 

 

Kyselylomake huoltajille 

 

1. Miten tyytyväisiä olitte nuorenne valitsemaan erikoisrippikouluun? 

 

Olimme erittäin 
tyytymättömiä 
leiriin 

Olimme jonkin 
verran 
tyytymättömiä 
leiriin 

Emme olleet 
tyytyväisiä 
emmekä 
tyytymättömiä 

Olimme melko 
tyytyväisiä 
leiriin 

Olimme täysin 
tyytyväisiä 
leiriin 

 

 

Onko teillä muuta sanottavaa koskien tyytyväisyyttänne nuorenne valitsemaan leiriin?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Miten tyytyväisiä olitte leiristä saamaanne informaatioon? 

 

 

Olimme erittäin 
tyytymättömiä 
informaatioon 

Olimme jonkun 
verran 
tyytymättömiä 
informaatioon 

Emme olleet 
tyytyväisiä 
emmekä 
tyytymättömiä 
informaatioon 

Olimme 
suhteellisen 
tyytyväisiä 
informaatioon 

Olimme täysin 
tyytyväisiä 
informaatioon 

 

 

Onko teillä muuta sanottavaa koskien leiristä saamaanne informaatioon? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Miten tyytyväisiä olitte leirin konfirmaation? 

 

Olimme erittäin 
tyytymättömiä 
leirin 
konfirmaatioon 

Olimme jonkun 
verran 
tyytymättömiä 
leirin 
konfirmaatioon 

Emme olleet 
tyytyväisiä 
emmekä 
tyytymättömiä 
leirin 
konfirmaatioon 

Olimme 
suhteellisen 
tyytyväisiä leirin 
konfirmaatioon 

Olimme täysin 
tyytyväisiä leirin 
konfirmaatioon 

 

 

Onko teillä vielä muuta sanottavaa, jolla voitte kuvata tyytyväisyyttänne tai 

tyytymättömyyttänne leirin konfirmaatioon? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

4. Minkälaista palautetta saitte leirin jälkeen leirin käyneeltä nuorelta?  

 

Palaute leiristä 
oli todella 
negatiivista 

Palaute leiristä 
oli melko 
negatiivista 

Palaute leiristä 
oli siltä väliltä 

Palaute leiristä 
oli pääosin 
positiivista 

Palaute leiristä 
oli todella 
positiivista 

 

Onko teillä jotain tärkeää sanottavaa siitä, millaista palautetta saitte nuoreltanne 

leiristä? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Koitteko leirimaksun alhaiseksi, kohtuulliseksi vai liian kalliiksi? 

 

Leirimaksu oli 
aivan liian 
alhainen 

Leirimaksu oli 
melko alhainen 

Leirimaksu oli 
sopiva 

Leirinmaksu oli 
jokseenkin liian 
kallis 

Leirimaksu oli 
aivan liian kallis 

 

Onko teillä muuta sanottavaa leirin hinta-laatusuhteesta ja leirimaksun suuruudesta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Hei sinä, kesällä 2013 rippikoulun käynyt nuori!  

 

Viime kesä saattaa tuntua muistoissa jo kaukaiselta, varsinkin kun joulu on jo 

ovella ja on aika rentoutua joululoman viettoon. Viime kesä oli sinulle 

toivottavasti kuitenkin jollain tapaa merkittävä, sillä kävit rippikoulun. Eikä 

minkä tahansa rippikoulun vaan erikoisrippikoulun. Erikoisrippikoululla 

tarkoitetaan rippikoulua, jossa mukana on ollut jokin harrastus/ muu yhdistävä 

tekijä teidän riparilaisten kesken. Kaikki te kyselylomakkeet saaneet nuoret olette 

siis käyneet tällaisen erikoisrippikoulun.  

 

Olen Helsingin yliopiston opiskelija ja olen aloittanut Pro gradu työni tekemisen 

syksyllä 2013. Opiskelen teologisessa tiedekunnassa ja työni aihe liittyy 

erikoisrippikouluihin. Työssäni tutkin kesän 2013 erikois- / teemarippikoulun 

käyviä nuoria ja selvitän sitä, miksi te nuoret valitsitte käyvänne 

erikoisrippikoulun. Tutkimuksen valmistuttua saamme toivottavasti tietoon uusia 

tutkimustuloksia erikoisrippikouluista Suomen laajuisena ilmiönä, sillä aihe on 

pitkälti tutkimaton.  

 

Kirjekuoren sisältä löydät muutamasivuisen kyselylomakkeen ja vastauskuoren. 

Useampisivuinen kyselylomake on tarkoitettu sinulle ja yksisivuinen lomake 

puolestaan huoltajallesi. Muistathan antaa sen hänelle täytettäväksi! Toivon 

huoltajilta vastauksia myös erittäin paljon, sillä heille osoitetut kysymykset ovat 

osa kokonaisuutta tässä tutkimuksessa. Pyydän teitä käytättämään hetken aikaa ja 

palaamaan ajatuksissa viime kesään. Kun olette täyttäneet lomakkeet, sujauttakaa 

ne kuoreen, jonka postimaksu on maksettu puolestanne.  

 

Kyselyn viimeinen palautuspäivä on 15.1.2014!   
 

Lomakkeet ovat numeroituja vastausprosentin seuraamisen vuoksi. Korostan 

kuitenkin, että kenenkään vastauksia ei tulla henkilöimään ja vastaukset tulevat 

vain ja ainoastaan tutkimuskäyttöön. Voit siis olla huoleti, vaikka sinulla olisi 

jotain ikävääkin sanottavaa sydämelläsi!  

Jokaisen vastaus on minulle erittäin tärkeä, joten pyydän teitä vastaamaan. 

 

Antoisaa ja rauhaisaa Joulun aikaa teille kaikille!  

 

Jouluisin terveisin 

Helena Meriläinen 

TK  

helena.merilainen@helsinki.fi 
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Hei sinä, kesällä 2013 rippikoulun käynyt nuori!  

 

 

Lähestyin sinua ja huoltajiasi ennen joulua kyselytutkimuksella, joka koski viime 

kesänä käymääsi erikoisrippikoulua. Vastauksia kyselyyn on tullut ihan mukavasti 

eri rippikouluista, mutta en ole kuitenkaan saanut Sinulta vielä vastausta. Tämän 

takia lähetän tutkimuksen Sinulle ja Huoltajillesi uudestaan. Toivon äärettömän 

paljon, että ehdit käyttää aikaasi hetken lomakkeen täyttämiseen, sillä vastauksesi 

on minulle todella tärkeä.  

 

Olen Helsingin yliopiston opiskelija ja olen aloittanut Pro gradu työni tekemisen 

syksyllä 2013. Opiskelen teologisessa tiedekunnassa ja työni aihe liittyy 

erikoisrippikouluihin. Työssäni tutkin kesän 2013 erikois- / teemarippikoulun 

käyneitä nuoria ja selvitän sitä, miksi te nuoret valitsitte käyvänne 

erikoisrippikoulun. Aihe on pitkälti tutkimaton ja tutkimuksen valmistuttua 

saamme toivottavasti tietoon uusia tutkimustuloksia erikoisrippikouluista Suomen 

laajuisena ilmiönä.  

 

Kirjekuoren sisältä löydät kaksi kyselylomaketta ja vastauskuoren. 

Useampisivuinen kyselylomake on tarkoitettu sinulle rippikoululaisena ja 

yksisivuinen lomake puolestaan huoltajallesi. Muistathan antaa sen hänelle 

täytettäväksi! Pyydän teitä käytättämään hetken aikaa ja palaamaan ajatuksissa 

viime kesään ja vastaamaan kysymyksiin. Kun olette täyttäneet lomakkeet, 

palauttakaa ne samassa kuoressa, jonka postimaksu on maksettu puolestanne.  

 

Vastaa mieluiten heti, mutta kyselyn viimeinen palautuspäivä on 15.2.2014!   
 

Missään vaiheessa tutkimusta vastauksia ei tulla henkilöimään ja vastaukset 

tulevat vain ja ainoastaan tutkimuskäyttöön. Voit siis olla huoleti, vaikka sinulla 

olisi jotain ikävääkin sanottavaa sydämelläsi!  

 

Jokaisen vastaus on minulle erittäin tärkeä ja vastauksesi on avainasemassa tätä 

tutkimusta tehdessä.   

 

Iloisia talvipäiviä toivottaen,  

 

Helena Meriläinen 

TK  

helena.merilainen@helsinki.fi 

 


