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Tutkielmassa tarkastellaan rippikoulujen paikallissuunnitelmia Oulun ja Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.
Tutkielmassa esitetään kuva siitä mitä paikallissuunnitelmat sisältävät sekä etsitään eroavaisuuksia Oulun ja
Helsingin hiippakunnan paikallissuunnitelmien välillä.
Taustaluvut käsittelevät rippikoulun syntyä, kehitystä, aiempaa tutkimusta, julkisuuskuvaa sekä rippikoulun
yhteyttä kasteeseen. Tutkielman inventaarioluvussa (luku 3) taustoitetaan rippikoulun suunnitteluprosessia ja
tarkastellaan sitä problematiikkaa, jota rippikoulun suunnittelulta edellytetään.
Tutkielman aineisto koostuu yhteensä neljästäkymmenestä rippikoulun paikallissuunnitelmasta Oulun ja
Helsingin hiippakunnista, valtakunnallisesta rippikoulusuunnitelmasta Elämä, usko, rukous (RKS 2001) sekä
rippikoulun suunnittelun hiippakunnallisesta ohjeistuksesta.
Tässä laadullisessa sisällönanalyysissä tarkastellaan paikallissuunnitelmien sisältöjä väljänä taustateorianaan
RKS 2001 sekä rippikoulun malliohjesääntö. Tutkimuskysymyksenä esitetään, mitä paikallissuunnitelmat
pitävät sisällään?
Tutkielman alakysymyksinä esitän, miten paikallissuunnitelmien mukaan yhteistyö koulun ja kodin välillä
ilmenee sekä onko seurakunnissa yhteistyöhön yhtenevät käytännöt? Mitä muita yhteistyömuotoja ja
kumppaneita paikallissuunnitelmien mukaan rippikoulutyöllä on? Tutkimuksessa etsitään
paikallissuunnitelmista nousevia rippikoululle asetettuja paikallisia tavoitteita ja valintoja rippikoulun
oppimisprosessille.
Paikallissuunnitelmat sisältävät pääosin rippikoulun malliohjesäännön rippikoulun vuosisuunnitelmalle
esittämiä sisältöjä. Näitä sisältöjä ovat rippikoulun toimintaympäristön ja paikallisten lähtökohtien pohdinta,
paikallissuunnitelman tarkoituksen pohdinta ja rippikoulutyön vuosirytmin jaksottaminen.
Oppimista paikallissuunnitelmissa käsitellään oppimateriaalien, ulkoläksyjen, seurakuntayhteysjakson
toteuttamisen ja rippikoulumuotojen esittelyllä. Myös työmuotojen läsnäoloa rippikoulun opetustilanteissa on
useissa suunnitelmissa pohdittu. Yhteistyö vanhempien kanssa on Oulun hiippakunnan seurakunnissa
vilkkaampaa ja monipuolisempaa kuin Helsingin hiippakunnassa. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö jää
kuitenkin molemmissa hiippakunnissa yksisuuntaiseksi yhteistyöksi. Muita yhteistyömuotoja
paikallissuunnitelmiin ei ole kootusti kirjattuna. Paikallissuunnitelmien mukaan yhteistyö erilaisten rippikouluja
järjestävien järjestöjen kanssa on mitätöntä.
Konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä huolimatta rippikouluissa opetellaan ulkoläksynä kristinuskon
perusilmaisut, kuten Isä meidän, Herran siunaus, 10-käskyä, pienoisevankeliumi, kaste- ja lähetyskäsky sekä
uskontunnustus. Oulun hiippakunnassa rippikoululaisilta vaaditaan ulkoläksyjen sekä seurakunnan elämään
osallistumista enemmän kuin Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.
Oppikirjoina rippikoulussa käytetään Raamattua, katekismusta ja virsikirjaa. Paikallissuunnitelmien mukaan
vain harvoissa seurakunnissa on käytössä muita kirjoja.
Vain harvoista paikallissuunnitelmista on luettavissa RKS 2001 tavoitteiden lisäksi paikallisia rippikoulutyön
tavoitteita. Rippikoulun suunnittelun ohjaus on kokonaiskirkon taholta ristiriitaista, joka heijastuu
paikallissuunnitelmien kielessä, rippikoulutyöntekijöiden asenteesta paikallissuunnitelmia kohtaan,
paikallissuunnitelmien sisäisissä ristiriidoissa ja paikallissuunnitelmien määrässä kokonaiskirkon tasolla.
Tutkielman perusteella paikallissuunnitelman hyöty päätöksentekoprosessissa näyttäytyy laihana. Esimerkiksi
rippikoulun henkilöstöresursoinnin ja tulevien ikäluokkien määrän arviointi ja pohdinta yli puolella
suunnitelmista puuttuu. Oulun hiippakunnan paikallissuunnitelmissa ikäluokkien määrän arviointi oli selvästi
yleisempää.
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1 Johdanto
1.1 Rippikoulu ja sen yhteys kasteeseen
Rippikouluopetus on osa kirkollista opetusta. Se on osa kirkon konfirmoivaa
toimintaa, kasteopetusta. Kirkko on vuosituhansien saatossa aina halunnut opettaa
niitä, jotka on kastettu tai haluavat kasteelle. Ihminen liitetään kasteessa kirkon ja
seurakunnan jäseneksi. Kaste ja katekeesi eli kasteopetus ovat aina kuuluneet
kirkon ydintehtäviin, jotka nousevat Jeesuksen antamasta kaste- ja
lähetyskäskystä1:
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:
19 – 20).

Opetustyönsä suunnittelussa ja toteutuksessa kirkko on halunnut hyödyntää
kulloinkin parhaaksi katsomiaan oppimiskäsityksiä, didaktista ja psykologista
tietämystä. Rippikouluopetusta on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa2
ohjeistettu jo 1700- luvulta lähtien. Kuitenkin ensimmäinen opetussuunnitelma on
julkaistu vasta vuonna 1965. Vuosina 1974 – 1979 oli koekäytössä Rippikoulun
kokonaissuunnitelma 1973, jonka jälkeen julkaistiin Rippikoulusuunnitelma 1980.
Seuraava uudistus tapahtui vasta uuden vuosituhannen alussa vuonna 2001.
Rippikoulusuunnitelma, Elämä – Usko – Rukous (RKS 2001) on edelleen
voimassaoleva suunnitelma, joka ohjaa kirkon rippikoulutyötä.3
Rippikoulussa opetetaan ymmärtämään kristillisen uskon keskeisten
opinkappaleiden merkitys ihmisen elämässä. Niiden tarkoitus on syventää ja
vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä auttaa nuorta ymmärtämään
kuka on se Jumala johon usko kohdistuu ja mitä tämä usko merkitsee kristityn
elämässä. Toisaalta rippikoulu on ennen muuta rukouksen koulu, jonka tarkoitus
on rohkaista nuoria rukoukseen niin yksityisesti, kuin seurakunnan yhteydessäkin.
Hannele Revon mukaan kasteopetus tähtää seurakuntayhteyteen ja on ihmisen
elinikäinen kasvuprosessi. Merkittävä osa ihmisen kristillistä kasvatusta ovat juuri
rippikoulu ja konfirmaatio.4

1

RKS 2001, 4–5.
Jatkossa kirkossa.
3
Niemelä 2002, 12–15; Innanen 2009,18–20; Kemppainen 2012, 7.
4
RKS 2001, 4–10; Repo 2001, 61; Repo 2002, 62; Jolkkonen 2004, 9–21; Pruuki & Tirri 2004,
35; Kilpeläinen 2009, 266; Saarnio 2013, 3.
2
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Rippikoululla ja konfirmaatiolla on tiivis yhteys. Myös konfirmaation juuret
ovat kastetapahtumassa. Alkuaan kasteeseen liittyi monia toimituksia, esimerkiksi
pyhällä öljyllä voiteleminen ja kätten päälle paneminen. Jo varhain 200-luvulla
voitelu ja kätten päälle paneminen alkoivat irtautua alkuperäisestä yhteydestään
omaksi toimituksekseen. Näiden ajateltiin välittävän Pyhän Hengen. Tästä
alkujaan piispan toimittamasta toimituksesta käytettiin nimitystä konsignaatio, eli
ristillä merkitseminen. Konsignaatiosta alettiin 400-luvulla käyttää nimitystä
konfirmaatio, vahvistaminen. Näin konfirmaatiolla on yhteys kasteeseen.
Kristilliset siirtymäriitit (initaatioriitit) kehittyivät keskiajalle tultaessa seitsemäksi
sakramentiksi, eli kasteeksi, konfirmaatioksi, ehtoolliseksi, ripiksi, voiteluksi,
pappisvihkimykseksi ja avioliitoksi. Näiden sakramenttien ajateltiin välittävän
armoa.5
Keskiajalla kirkon kasvatustoiminta uudistui. Uudistusten taustalla oli
voimistuva nationalismi, paavin aseman mureneminen, humanistinen kritiikki ja
Gutenbergin vallankumous. Kasvatus toteutui kotiopetuksena (kotikatekeesina),
jumalanpalvelusopetuksena ja rippiopetuksena. Keskiajalla syntyneen
rippiopetuksen taustalla on ripin kehitys. Ripin yhteyteen alettiin liittää opetusta.
Samalla tarjoutui tilaisuus seurata oppimista. Merkittäviä uudistajia reformaation
aikana olivat Martti Luther (1483 – 1546), Ulrich Zwingli (1484 – 1531), Martin
Bucer (1483 – 1551). Myös Trenton konsiilin (1545 – 1563) uudistuksilla oli
merkittäviä vaikutuksia. Tuolloin papin tehtäviin tuli ripin yhteydessä kuulustella
Isä meidän rukous ja uskontunnustus. Rippikäytäntö ja siihen liittyvä
synnintunnustus merkitsi kristillisen opetuksen voimakasta laajentumista.
Johtavana ajatuksena opetuksessa oli pelastuksen tien oppiminen.6
Toisaalta pelastus on luterilaisen uskon mukaan Jumalan lahja, eikä vaadi
ihmisen omaa ansiota, ei edes pelastavan uskon opettelemista. Pelastuksen lahjan
vastaanottamiseksi ei Lutherin mukaan tarvita mitään omia tekoja, mutta
pelastuksen tiellä pysyäkseen oli ahkerasti opiskeltava kristinuskon salaisuuksia.
Luottamus sakramentaaliseen riittiin itsessään (ex opere operato) ei ole
pelastuksen tae tai ehto.7 Lutherin teologian ydin on siinä, että pelastus on

5

Johnson 1999, 309–311.
Johnson 1999, 309–312.
7
www-lähde: Huovinen 2011. Usein on väitetty, että katolinen kirkko on sakramenttien kirkko ja
luterilainen sanan ja uskon kirkko. Teologisessa tutkimuksessakin on pitkään vallinnut
vanhentunut kontroverssiteologinen asetelma, jossa katolinen ja luterilainen sakramenttioppi on
asetettu vastakkain. On väitetty, että katolisen tradition mukaan sakramentit vaikuttaisivat
pelkkänä tehtynä tekona, ex opere operato, kun taas luterilaisen opin mukaan sakramentit eivät
6
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Jumalan lahja, ei ihmisen työ. Sakramentit ovat osa pelastusjärjestystä, jotka
tarjoavat näkyvällä aineellisella tavalla pelastuksen. Luther vähensi sakramentit
kahteen: kasteeseen ja ehtoolliseen, koska niistä oli Raamatussa Jeesuksen käsky.
Näissä sakramenteissa Kristus on sanansa kautta läsnä. Lutheria on kutsuttu
kasteen teologiksi, koska kaste sai hänen teologiassaan merkittävän huomion.
Kristillinen usko on päivittäistä synnin kuolettamista jokapäiväisessä kasteessa ja
elämään palaamista, sekä sen muistamista, mikä toteutuu viimein lopullisessa
kuolemassa.8
Piispainkokouksen hyväksymän valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman
RKS 2001:n mukaan seurakuntien on tehtävä paikallisia rippikoulusuunnitelmia.
Kirkkojärjestys (KJ 3:3) edellyttää, että seurakuntaneuvosto tai kirkkoneuvosto
hyväksyy paikallisseurakunnalle rippikoulun malliohjesäännön. Tämä päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakuntaneuvosto tai
kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun kolmevuotisen runkosuunnitelman ja
rippikoulutyön vuosisuunnitelman vuosittain. Kirkkohallituksen hyväksymän
rippikoulun malliohjesäännön mukaan jokaisen seurakunnan tulee laatia
rippikoulun kolmevuotinen paikallissuunnitelma.9
Tässä tutkielmassa paneudutaan rippikoulujen paikallissuunnitelmiin Oulun
ja Helsingin hiippakunnan seurakunnissa. Tavoitteena on esittää kuva siitä mitä
paikallissuunnitelmat sisältävät sekä eroavatko eteläisen hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmat pohjoisen hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmista. Toisaalta tavoitteenani on esittää sitä problematiikkaa,
joka liittyy paikallissuunnitelmien ohjeistukseen kokonaiskirkon taholta. Edelleen
tavoitteenani on tarkastella paikallissuunnitelmien antamaa kuvaa seurakuntien
rippikoulutyön yhteistyömuodoista eri tahoihin.

1.2 Suomalaisen rippikoulun julkisuuskuva ja sen
aikaisempi tutkimus
Suomalainen rippikoulu on uskonpuhdistuksen lapsi, vaikka rippikoulun juuret
ovat kauempana kirkon opetustraditiossa. Alkukirkosta alkaen seurakunnan
jäseneksi on tultu kasteessa. Ruotsi-Suomessa uskonpuhdistuksen jälkeisenä
puhdasoppisuuden aikana luotiin kirkon kasvatusjärjestelmä, jonka hedelmänä

itsessään saisi aikaan mitään, vaan että niiden vaikutus riippuisi yksinomaan vastaanottajan
uskosta.
8
Tunnustuskirjat IK 1948, 394; Johnson 1999, 316–320; Katekismus 1999, 93.
9
RKS 2001, 37; Rippikouluopas IV, 8; Tuomiokapitulin istunto 13.12.2005; Kokkonen 2009, 35–
36.
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syntyi suomalainen rippikoulu. Rippikoulu kehittyi ensi kertaa ehtoolliselle
valmistautuvien opetuksesta. Vanhemmilla, lukkareilla ja opettajilla oli tehtävänä
valmistaa nuoriso lukemaan sekä opettelemaan katekismuksen sisältö. Papiston
tehtävä oli syventää katekismuksen sisältö ensi ehtoolliselle valmistauduttaessa.10
Jarmo Kokkosen on todennut suomalaisen rippikoulun melko yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi, jos sitä verrataan kansainväliseen rippikoulutyöhön.11 Yle
uutiset uutisoivat suomalaista rippikoulua Suomen evankelisluterilaisen kirkon
lippulaivaksi.12 Kirkon rippikoulu ja konfirmaatio edustavat Jari Jolkkosen
mukaan maailman vahvinta kasteteologiaa.13 Kirkon nelivuotiskertomus toteaa
luterilaisen kirkon rippikoulun olevan ainutlaatuinen kokonaisuus jonka vertaista
ei ole muualla maailmassa. Rippikoulu on kirkon suurin yksittäinen työmuoto.14
Kati Niemelän tutkimusten valossa suomalaista rippikoulua on kehitetty
poikkeuksellisen asiakaslähtöisesti seurakuntien kokemusten ohjaamina. Nuorten
kokemus rippikouluista on pääosin positiivista ja se nähdään osana
nuorisokulttuuria. Suomalaiseen rippikouluun osallistutaan poikkeuksellisen
halukkaasti ja se koetaan pääosin onnistuneeksi kokonaisuudeksi.15 Suomen
evankelisluterilaisen kirkon rippikoulua jäljitellään yli kirkkokuntarajojen.16 Yle
uutisten uutisoimana Kati Niemelä on todennut suomalaisen rippikoulun
puutteeksi pyhyyden kokemuksen.17 Toisaalta Niemelän tutkimuksissa
rippikoulussa korostetaan henkilökohtaista uskoa ja omakohtaista suhdetta
Jumalaan.18 Niemelän mukaan Suomessa rippikoululla on merkittäviä vaikutuksia
paitsi uskonnolliseen tietoon, myös nuorten uskoon ja uskonnolliseen
toimintaan.19 Monien tutkijoiden ja kirkon sekä median edustajien mukaan
suomalainen rippikoulu näyttäytyy varsin myönteisessä valossa.20 Toisaalta
suomalaisen rippikoulun yllä leijuu myös uhkia, jotka Terhi Paananen on
muotoillut kiristyväksi taloustilanteeksi21, työntekijöiden lisääntyväksi työtaakaksi
10

www–lähde: Rippikoulun ja konfirmaation kehitys. Poimittu 25.10.2013.
Kokkonen 2009, 35.
12
www-lähde: Yle/Nykänen 2013.
13
Jolkkonen 2004, 9.
14
Haastettu kirkko 2012, 152.
15
Niemelä 2007, 170; Haastettu kirkko 2012, 152.
16
www-lähde: kotimaa.fi, Muut kirkot ottavat mallia luterilaisesta rippileiristä.
17
www-lähde: Yle/Nykänen 2013.
18
Niemelä 2010a, 244–253.
19
Niemelä 2010b, 90.
20
Niemelä 2007, 12–15;Unkuri 2007, 14–16;Niemelä 2009, 308–310; Kilpeläinen 2009, 287;
Kristillinen kasvatus 4/2011, 7; www-lähde: Virtuaalikirkko. Huokuna, kirkolliskokouksen
kyselytunti 6.11.2013; Kirkolliskokousedustaja Tynjälä, kirkolliskokouksen kyselytunti 6.11.2013.
21
Taloustilanteen uhka on osittain realisoitunut Hämeenlinna–Vanajan seurakunnassa.
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto 12.9.2013. § 105.
11
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ja voimavarojen ehtymiseksi. Myös ilmapiirin rakentamiseen vaikuttavat seikat
sekä huoli rippikoulujen kehittämisen pysähtyneisyydestä huolestuttavat Paanasta.
Paananen näkee ilmapiirin luomisessa avaimen nuorten elämänkysymysten
riittävällä huomioimisella ja hyväksytyksi tulemisen tunteella. Paananen
muistuttaa teologisten sisältöjen sopivan tasapainon löytymisen merkitystä
suhteessa nuorten elämänkysymyksiin.22
Vaikka RKS tuntuu vielä tuoreelta, rippikoulun tulevaisuutta pitäisi jo nyt alkaa jälleen
vakavasti miettiä. Rippikoulu ei voi vain elää omaa elämäänsä, vaan se tarvitsee aktiivista
ohjausta ja kehittämistä. Olisi hyvä, jos kirkossamme voisimme tehdä yhteisiä sopimuksia tai
löytää yhteisiä kehittämisen suuntia. Näiden linjojen ja suuntien vetämisessä olisi kuultava
ihmisiä, jotka työskentelevät rippikoulutyön eturintamassa, mutta myös huolellista tutkimustyötä
tarvitaan.23

Marianna Pellisen mukaan rippikoulusuunnitelma RKS 2001 on tehty yhteistyössä
rippikoulutyöntekijöiden kanssa ja suunnitelmasta kuuluu jo kentän ääni.24 Tämä
kentän ääni ei kuitenkaan ole yhteneväinen sillä toisenlaista todellisuutta edustaa
rippikoulupappi, jolta tiedustelin paikallissuunnitelmaa. ”Meillä rippikoulu voi
hyvin, en ole kiinnostunut mistään suunnitelmista. Suunnitelmat ja käytäntö on
niin erillään toisistaan, ettei niillä ei ole mitään merkitystä.”25
Rippikoulua on kuitenkin tutkittu aikaisemmin ja rippikoulun kehitystyötä
tehdään edelleen. Aikaisempi rippikoulututkimus on ollut monipuolista.
Rippikoulua on tutkittu niin rippikoululaisen kuin opettajien ja sisältöjenkin
näkökulmasta. Esimerkiksi rippikoululaisten osallistumismotiiveja,
oppimistuloksia, vaikutuksia asenteisiin sekä uskonnollisuuteen on tutkittu. Myös
iltaohjelmien merkityksiä on tutkittu.26 Vuonna 2007 aloitettiin kansainvälinen
rippikoulututkimus, joka antoi tietoa eri maiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska,
Itävalta, Saksa ja Sveitsi) rippikouluista ja niiden käytänteistä sekä rippikoulun
merkityksestä nuoren elämään.27 Suomalainen rippikoulu on ainutlaatuinen
kokonaisuus, joka korreloi hyvin rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa
toiveita.28 Myös yksittäisen seurakunnan rippikouluun ollaan varsin tyytyväisiä.
Haapajärven seurakuntalaiset ovat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä
rippikouluunsa paikallisesti tehdyn tutkimuksen valossa, sillä 79 prosenttia Heli
22

Paananen 2007, 16–17.
Paananen 2007, 17.
24
Pellinen 2003, 26.
25
Rippikoulupapin puhelinhaastattelu 11.9.2013. Muistiinpanot tekijän hallussa.
26
Ks.Vermasvuori & Nurmi 1992, Niemelä & Pruuki 2009, 78–90: Niemelä 2009, 5–1; Niemelä
2009, 288–310.
27
Schweitzer & al.2010, 14–29. Niemelä 2009, 5–13; Niemelä & Pruuki 2009, 78; Kemppainen
2012, 7.
28
Innanen, Niemelä, Porkka 2010, 159–161.
23
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Jääskeläisen tutkimukseen osallistuneista ilmoitti tyytyväisyytensä rippikoulun
kokonaisuudesta.29 Varsin korkealla taholla on puhuttu jopa suomalaisen
rippikoulun vientituotteesta.30
Tapani Innanen summaa Suomessa ja Euroopassa tehtyä
rippikoulututkimusta ”Nuoret, rippikoulu ja tulevaisuus” rippikoulusuunnitelman
vaikutusta ja käyttöönottoa sekä sitä, mitä rippikouluissa todella tapahtuu eri
osallistujien näkökulmasta ja missä määrin rippikoulun käytänteet vastaavat
rippikoulusuunnitelman tavoitteita. Innanen tarkastelee rippikoulun didaktiikkaa
eli sitä, miten rippikoulussa opetetaan ja opiskellaan. Hän tarkastelee opettajia ja
heidän toimintaansa, rippikoulun merkitystä nuorten elämänkulussa sekä
rippikoulun suunnittelua, toteuttamista ja asemaa suomalaisessa kirkollisessa
viitekehyksessä ja laajemmin yhteiskunnassa.31
Innasen mukaan rippikoulujen suunnittelu ja käytännöt ovat kaukana RKS
2001:n ihanteista, mitä tulee rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa
huomioimiseen osana suunnitteluprosessia. Rippikoulukäytännöt ja niiden
suunnittelu ovat varsin opettajalähtöisiä. Innasen mukaan rippikoulut sisältävät
toisistaan irrallisia elementtejä, joiden oppimisvaikutus saattaa olla jopa
ristiriitaistakin.32
Tätä tutkielmaa lähinnä oleva tutkimus on Jarmo Kokkosen tutkimus
rippikoulun paikallissuunnitelmista Helsingin ja Espoon hiippakunnissa.
Kokkosen tutkimus koostui kolmenkymmenen seurakunnan
paikallissuunnitelmista, jotka painottuivat suuriin etelän seurakuntiin. Kokkonen
havaitsi, että hiippakunnallinen ohjeistus on väljää eikä vähimmäisvaatimuksia
paikallissuunnitelmille ole. Tämän seurauksena paikallissuunnitelmat erosivat
merkittävästi toisistaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään. Kokkonen havaitsi
myös, että paikallissuunnitelmien tulevaisuuteen luotaava näky puuttui sekä
yhtymäkohdat yleisiin seurakuntasuunnitelmiin. Kokkosen tutkimissa
seurakuntien paikallissuunnitelmissa seurakunnissa huomioidaan rippikoululaisten
vanhemmat. Toisaalta koulun kanssa tehtävä yhteistyö oli puutteellista
nimenomaan koulun uskonnonopetuksen sisältöjen kartoittamisen ja niiden
ymmärrettäväksi tekemisen suhteen.

29

Jääskeläinen 2011, 49.
www-lähde: Virtuaalikirkko. Huokuna, kirkolliskokouksen kyselytunti 6.11.2013.
31
Innanen 2009, 352; Niemelä 2009, 5.
32
Innanen 2009, 366; Saarnio 2013, 6–7.
30
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Kokonaisuutena Kokkonen havaitsee kuitenkin sen, että RKS 2001:n myötä
paikallinen suunnittelu on vahvistanut suomalaisen rippikoulun vahvuuksia
entisestään. Näitä vahvuuksia ovat hartauselämä, isoset, turvallisuus,
arviointiprosessit sekä yhteistyö koulujen ja vanhempien kanssa. RKS 2001 oli
Kokkosen aineiston perusteella työntekijöille hyvin tuttu ja kaikki suunnitelmat
toteuttivat RKS 2001:n pääajatukset. Kokkonen päättää tutkimuksensa ajatukseen,
jossa 2010–luvun Suomessa rippikoulun haasteet ovat sirpaloituneet, joten
paikalliset ratkaisut nousevat keskiöön yhdessä yhteisen kokonaisvaltaisemman
suunnittelun kanssa.33
Kokonaisvaltaisempaa rippikoulusuunnitelmaa ei kuitenkaan vielä ole
kirkossa tehty, vaikka Kokkosen havainnoista on kulunut jo vuosia.
Paikallissuunnitelmien osalta näyttää myös siltä, että paikallissuunnitelmat ovat
nousseet rippikoulutyön suunnittelun keskiöön vain osassa seurakuntia. Kirkon
nelivuotiskertomus Haastettu kirkko toteaa, että paikallissuunnitelmia on 59
prosentilla seurakunnista.34
Tämän tutkielman alkuperäisenä tehtävänä oli tutkia paikallissuunnitelmia
Oulun ja Tampereen hiippakunnan seurakunnissa. Tutkimus kuitenkin kariutui
Tampereen hiippakunnan paikallissuunnitelmien osalta, sillä lukuisista
yhteydenotoista huolimatta sain Tampereen hiippakunnasta vain 6 – 8
paikallissuunnitelmaa, riippuen siitä mitä paikallissuunnitelmilla halutaan
ymmärtää. Tampereen hiippakunnan seurakunnilla ei paikallissuunnitelmia ole,
joten kovin keskiössä ne eivät myöskään voi olla. Erään Tampereen hiippakunnan
rippikoulupapin sanoin:
”Mikä ihmeen paikallissuunnitelma, en ymmärrä mitä tarkoitat, ei meillä mitään
paikallissuunnitelmia ole.”35

1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimusaineisto
Tämä tutkimus kohdistuu suomalaiseen rippikoulutyöhön ja suomalaisen
rippikoulun suunnitteluun. Tutkielmassa tarkastelen vuonna 2013 seurakuntien
oman ilmoituksen mukaan voimassaolevia rippikoulun paikallissuunnitelmia
Oulun ja Helsingin hiippakuntien seurakunnissa. Suhteutan rippikoulun
paikallissuunnitelmia RKS 2001:een ja rippikoulun malliohjesääntöön. Miten
paikallissuunnitelmissa näkyvät valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman RKS
33

Kokkonen 2009, 38–60; www-lähde: Kokkonen, artikkeli rippikoulujen paikallissuunnitelmista.
Poimittu 17.9.2013.
34
Haastettu kirkko 2012, 154.
35
Tampereen hiippakunnan rippikoulupastorin puhelinhaastattelu 31.8.2013.
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2001:n ja malliohjesäännön periaatteet? Rippikouluoppaiden sekä rippikoulun
asujantuntija Kokkosen mukaan rippikoulun kolmevuotinen paikallissuunnitelma
tulee liittää laajempiin kokonaisuuksiin seurakunnan toiminta- ja
taloussuunnitteluun.36 Rajaan tutkielmani ulkopuolelle seurakuntien strategiat,
visiot, missiot sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat. Tutkielmassani tarkastelen
sitä, mitä suunnitelmat pitävät sisällään. Millaisia teemoja tai asiakokonaisuuksia
aineistosta nousee esille?
Tutkielmani alakysymyksinä esitän, miten paikallisissa suunnitelmissa
huomioidaan yhteistyö koulujen kanssa sekä onko seurakunnilla yhtenevät
käytännöt koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Millaisena yhteistyö
näyttäytyy kun sitä verrataan RKS 2001:n ja malliohjesäännön antamaan
viitekehykseen? Millaisia yhteistyömuotoja paikallissuunnitelmista ilmenee?
Tutkimusaineistoksi olen valinnut Oulun ja Helsingin hiippakunnasta
molemmista kaksikymmentä rippikoulun paikallissuunnitelmaa, jotka olen saanut
hiippakuntien kasvatusasiainsihteereiltä tai suoraan seurakuntien rippikoulusta
vastaavilta teologeilta. Mukaan olen ottanut niin suuria kaupunkiseurakuntia kuin
pieniä maalaisseurakuntiakin eteläisestä ja pohjoisesta hiippakunnasta.
Valinnallani pyrin mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen otokseen
hiippakuntien seurakunnista.
Oulun hiippakunnassa on vuoden 2014 alussa kuusikymmentä37 ja
Helsingin hiippakunnassa on kolmekymmentäkolme seurakuntaa.38 Oulun
hiippakunnan alueella rippikoululaisia kävi vuonna 2012 yhteensä 7483 henkilöä,
joka vastaa 95 prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. Oulun hiippakunnassa
muualla kuin omassa kotiseurakunnassaan rippikoulun kävi 1643 rippikoululaista.
Helsingin hiippakunnassa rippikouluissa opiskeli 5560 nuorta, joka vastaa 70
prosenttia 15-vuotiaiden ikäluokasta. Helsingin hiippakunnassa aikuisrippikoulun
kävi 72 ihmistä. Muualla kuin omassa kotiseurakunnassaan rippikoulun kävi 509
ihmistä. Koko maassa vuonna 2012 rippikoulun kävi 51 905 henkilöä.
Rippikoululaisten määrä on vähentynyt verrattaessa vuoteen 2011 yhteensä 2,9
prosenttia.39 Hiippakuntien rippikoulun paikallissuunnitelmien vertailuun tuo
oman mielenkiintoisen lisän pohjois- eteläakselin lisäksi viisitoistavuotiaiden
36

Ks. Koivisto & Al 2004, 23; Kokkonen 2009, 37.
Oulun hiippakunnan seurakuntien määräksi ilmoitetaan hiippakunnan kotisivuilla osiossa
seurakunnat kuusikymmentä seurakuntaa, mutta töihin hiippakuntaan välilehdellä seurakuntia on
yksi enemmän.
38
www-lähde, Oulun hiippakunta, seurakunnat; www-lähde Helsingin hiippakunta.
39
www-lähde: evl.fi, varhaiskasvatus-, nuoriso-, ja rippikoulutyö.
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nuorten osallistumisaktiivisuus rippikouluun. Pohjoisen hiippakunnan
pääkaupungissa Oulun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä
osallistumisaktiivisuus on 102,1 prosenttia, kun eteläisen hiippakunnan
pääkaupungin Helsingin seurakuntayhtymän alueella osallistumisprosentti on
64,5. 40
Edellisten kysymysten lisäksi kysyn tutkielmassani millaisia painotuksia,
tavoitteita ja valintoja paikallissuunnitelmissa esitetään ja eroavatko pohjoisen
seurakuntien paikallissuunnitelmat etelän seurakuntien paikallissuunnitelmista.
Tutkimuskysymykseni tiivistyy kysymyksiin, mitä suunnitelmat sisältävät ja mikä
suunnitelmia erottaa.
Pohjoisen hiippakunnan rikkautena ovat monet herätysliikkeet ja kristilliset
järjestöt.41 Rippikoululaisista 11,5 prosenttia, eli lähes 6200 ihmistä, suoritti
rippikoulunsa muualla kuin omassa kotiseurakunnassaan. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa järjestöt ovat tehneet jo vuosikymmenten aikana
merkittävää rippikoulutyötä, sillä jopa yli 3000 nuorta osallistuu järjestöjen
rippikouluihin vuosittain. Kirkon rippikoulutyötä tekevät seuraavat järjestöt:
Församlingsförbundet, Esikoislestadiolaiset, Herättäjä-yhdistys, Kansan
Raamattuseuran säätiö, Lestadiolainen Uusheräys, Lähetysyhdistys Rauhan Sana,
Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys, Nuorten Keskus, Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Karmel-yhdistys, Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen
Merimieskirkko, Suomen NMKY:n liitto ry:n jäsenyhdistykset, Suomen
Raamattuopiston säätiö, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys sekä
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.42
Suurin rippikouluja järjestävä järjestö on Suomen Rauhanyhdistyksen
Keskusyhdistys ry, jonka rippikouluihin osallistui vuonna 2012 yli 2000
rippikoululaista.43 Tutkielmani alakysymyksenä kysyn miten seurakuntien
paikallissuunnitelmat huomioivat järjestöjen rippikoulut sekä miten järjestöjen
40

Haastettu kirkko 2013, 150; www-lähde: evl.fi, Suurimpien seurakuntien rippikoulun käyneet %
kunnan 15-vuotiaista (15-vuotiaat, lähde: Tilastokeskus). Kunnat vuoden 2012 alueluokituksen
mukaan. Oulun hiippakunnan suuri prosentti selittyy rippikoululaisten liikkuvuudella yli
seurakuntarajojen. 1643 rippikoululaista suoritti rippikoulunsa muualla kuin kotiseurakunnassaan
Ks. viite 39.
41
Salmi 2013. Hiippakunnan esittelytilaisuus Helsingin yliopistolla 21.11.2012. Muistiinpanot
tekijän hallussa.
42
www-lähde: Notaarin ikkuna. Ohjeet järjestön rippikoulutoiminnasta Oulun hiippakunnassa.
43
Haastettu kirkko 2012, 151; Hintikka 2013, 15; Talonen 2014, luennolla 3.2.2014.
Muistiinpanot tekijän hallussa.
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rippikouluihin osallistuvia nuoria huomioidaan omassa kotiseurakunnassaan.
Kaikista paikallissuunnitelmista asia ei tule ilmi, joten teen tarvittaessa pienet
puhelinhaastattelut seurakuntien rippikoulutyöntekijöille. Merkitsin tutkielmani
lähdeluetteloon eriteltynä rippikoulusuunnitelmat (Luku 8.1), lähteet (8.2) ja
Internet lähteet, (8.3) kirjallisuuden (8.4) sekä lyhenteet (8.5)

1.4 Tutkimusmenetelmä
Tässä tutkielmassani rippikoulun paikallissuunnitelmia analysoidaan laadullisen
tutkimusmetodin sisällönanalyysilla. Jari Eskola ja Juha Suoranta kysyvät onko
laadullisesta tutkimuksesta ylipäänsä mahdollista esittää kokonaisvaltaista
esitystä. He vastaavat esittävänsä yhden ”konstruktion” laadullisesta
tutkimuksesta. Laadullinen tutkimus on laaja kenttä erilaisia metodisia
lähestymistapoja tutkittavaan ilmiöön.44 Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven
mukaan sisällönanalyysia voidaan käyttää kaikessa laadullisen tutkimuksen
perinteessä. Keskeistä sisällönanalyysissa on tutkittavan asian tai ilmiön selkeä
sanallinen kuvaus ja aineiston tiivistäminen sekä järjestely tiiviiseen ja selkeään
muotoon. Tutkijan pyrkimys on ymmärtää tutkittavia asioita tai ilmiöitä
tutkittavan omasta näkökulmasta analyysin kaikissa vaiheissa.45
Tutkielmassani aineisto on tiivistetysti esitettynä liitteissä 1–24 sekä tekstin
lomaan liittämilläni taulukoilla, joiden ajattelen elävöittävän tekstimassaa. Eskola
ja Suoranta tarkoittavat aineistolähtöisellä tutkimuksella tutkimusta, jonka
pääpaino on aineistossa. Karkeimmillaan laadullinen tutkimus on aineiston ja
analyysin muodon kuvausta. Tämä tarkoittaa sitä, että analyysiyksiköt eivät ole
ennalta määriteltyjä, joten teoria rakentuu aineiston analyysissa. Tällöin puhutaan
induktiivisesta lähestymistavasta, joka tarkoittaa etenemistä yksittäisistä
havainnoista yleisempiin väitteisiin.46 Sirkka Hirsijärvi toteaa, että induktiivisen
lähestymistavan lähtökohtana ei ole teorian testaaminen, eikä tutkija määrittele
sitä mikä aineistossa on tärkeää.47 Tällöin aineistolähtöisyys vaatii
systemaattisuutta ja itsekuria sekä pysyttelemistä siinä, mitä aineistosta nousee
esille.48 Tutkielmani tarkoitus on pitäytyä tiiviisti aineistossa samalla nostaen
keskeisiä kohtia tutkimusmassasta esille aika ajoin elävöittämään tutkimustekstiä.

44
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Tuomi & Sarajärvi 2002, 91–113.
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Sisällönanalyysi voidaan ymmärtää tieteen tutkimuskentässä monella eri
tavalla. Tuomi ja Sarajärvi erottavat sisällönanalyysin ja sisällönerittelyn
toisistaan. Usein nämä termit esiintyvät kuitenkin synonyymeina, mutta ne
voidaan ymmärtää myös poikkeavina lähestymistapoina. Tuomen ja Sarajärven
muotoilemana sisällönanalyysi tarkoittaa pyrkimystä kuvata aineiston sisältöä
sanallisesti. Sisällön erittelyllä he puolestaan tarkoittavat dokumenttien käsittelyä,
jossa kuvaustapana on kuvata sisältöä kvantitatiivisesti.49 Eskolan ja Suorannan
mukaan sisällön erittelyllä vastataan tutkimusongelmaan kvantitatiivisen
tutkimusmetodin avulla, joka tarkoittaa kirjavaa joukkoa käsitellä ja luokitella
sekä jäsennellä tutkimusaineistoa.50
Hannu Uusitalo toteaa kvalitatiivisen tutkimuksen olevan tutkimusta, jossa
tutkimusaineisto on verbaalista. Tutkimuksen tehtävänä on kehitellä teoriaa.
Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto on puolestaan esitettävissä numeraalisessa
muodossa ja se on teoriaa koettelevaa tutkimusta.51 Tässä tutkielmassani yritän
muodostaa synteesin verbaalisen ja numeraalisen lähestymistavan välille. Nostan
liitetaulukoiden 1–24 informaation sisälle tekstimassaan elävöittämään ja
selkeyttämään tutkimuksen luettavuutta.
Tutkielmassani paikallissuunnitelmien varsinaista analyysia edelsi aineiston
kerääminen hiippakuntien kasvatusasiain sihteereiltä, seurakuntien kirkkoherroilta
ja rippikoulusta vastaavilta työntekijöiltä sähköpostien ja lukuisten puheluiden
avulla.52 Seuraavaksi luin aineiston läpi kahteen kertaan. Jälkimmäisellä kerralla
koodasin aineiston erivärisillä alleviivauksilla. Koodaamiselle Eskola & Suoranta
antavat Tuomen ja Sarajärven mukaan viisi tärkeää merkitystä. Erilaiset koodit
ovat tutkijalle muistiinpanoja, joiden avulla jäsennellään tutkittavaa materiaalia,
jolloin ne voivat toimia kuvailun apuvälineinä. Koodit toimivat myös aineiston
jäsennyksen testausvälineinä, joiden avulla voidaan etsiä ja tarkistaa tekstin eri
kohtia eli ne toimivat osoitteena tutkimuksen edetessä.53
Seuraavassa vaiheessa luokittelin ja teemoittelin aineiston keräten
paikallissuunnitelmista koodaamani asiat Excel taulukkoihin. Luokittelutaulukko
on tutkielmani liitteenä (Liitteet 1–24). Aineiston lukeminen ja värillä
koodaaminen auttoivat jäsentelemään asiat myöhempää taulukointia varten, joka
oli tutkielmani työläin ja raskain osio. Toisaalta valtava työ ei mennyt hukkaan
49
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sillä taulukot ja liitteet ovat olennainen osa tutkielmani analyysiä. Liitteiden
informaatioarvo on keskeistä tämän tutkielman kannalta. Samalla liitteiden
informaatio edesauttaa tulevia rippikouluun liittyviä tutkimuksia hahmottamaan
rippikoulun paikallista suunnittelua ja sen toteutumista Oulun ja Helsingin
hiippakuntien seurakunnissa.
Eskolan ja Suorannan mukaan teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja
empirian vuorovaikutusta, jonka tulee näkyä tutkimustekstissä lomittuneina
toisiinsa.54 Tämän tutkimuksen väljänä taustateoriana toimivat RKS 2001 sekä
rippikoulun malliohjesääntö. Eskola ja Suoranta kuvaat neljä erilaista
pelkistämisen tapaa. Tekstikatkelmaa voidaan käyttää perusteena tutkijan
tekemille tulkinnoille. Toiseksi sitaatit voivat toimia aineistoa kuvaavana
esimerkkinä, jotka kolmanneksi samalla elävöittävät tekstiä sekä neljänneksi
tiivistävät aineiston esille tuomat ajatukset.55 Tutkielmassani tulen hyödyntämään
elävöittävää autenttista lähdemateriaalia tukemaan taulukoiden (Taulukot 1-10),
kuvioiden (Kuviot 1-3), liitteiden (Liitteet 1-24) ja tekstin synteesiä.

54
55

Eskola & Suoranta 2001, 174–175.
Eskola & Suoranta 2001, 175.
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2 Rippikoulun perusteet
2.1 Rippikoulun teologinen peruste
Rippikoulun teologinen peruste nousee Raamatusta Jeesuksen antamasta kaste- ja
lähetyskäskystä.
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
(Matt. 28: 19 – 20).

Rippikouluopetuksen tavoitteena on uskon perusteiden ymmärtäminen. Opetuksen
lähtökohtana ovat Raamattu, Katekismus ja Virsikirja. Vähä Katekismus luo
trinitaarisen perustan, sillä luominen, lunastus ja pyhitys ovat RKS 2001:n
kantavia teemoja.56 Rippikouluopetus on kristillisen uskon opettamisen koulu,
jossa opetetaan kristinuskon perusteita ja tehdään ymmärrettäväksi sitä uskoa, jota
kirkko elää nykyisessä ajassa. Toisaalta uskon perusteiden lisäksi olisi hyvä
opettaa myös henkilökohtaista uskon affektia eli luottamusta Jumalaan.57
Lassi Pruukin ja Kirsi Tirrin mukaan luottamus ja usko Jumalaan eivät tule
kuitenkaan parhaimmankaan pedagogisen oivalluksen ansiosta, vaan
henkilökohtainen usko on yksin Kristuksen ansioon perustuva Pyhän Hengen
työ.58 Augsburgin tunnustus muotoilee: ”Sanaa ja sakramentteja käyttäen Jumala
lahjoittaa Pyhän Hengen, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa
uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee.”59 Jumala herättää kastetussa uutta
uskoa ja rakkautta sanansa kautta ja välityksellä: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, joka sen uskoo ja saa kasteen, on
pelastuva. Joka ei usko se tuomitaan kadotukseen.”(Mark. 16: 15 – 16.). RKS
2001 toteaa Jumalan sanan olevan vaikuttavaa sanaa, joka antaa sen mistä se
kertoo. Viime kädessä sana on itse Kristus, joka tulee kuulijalle läsnä uskossa.60
Sanan herättämä ja vahvistama usko tarttuu jokapäiväisessä kasteessa
Jumalan lahjoittamaan armoon. RKS 2001:sen mukaan rippikoulun tarkoituksena
on syventää ja vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä usko
56
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merkitsee elämää Kristuksen yhteydessä hänen seurakunnassaan. Kristus on itse
uskossa läsnä, ja hän on lähimmäiseen suuntautuvan rakkauden lähde, joka kantaa
hedelmää nuoren elämässä antaen voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tätä
elämänmittaista oppimisprosessia, päivittäistä synnin kuolettamista ja elämään
palaamista, eletään uskossa ja rakkaudessa Jumalan seurakunnan ja
jumalanpalveluselämän yhteydessä, jonne nuoria tulisi RKS 2001:n mukaan
opastaa.61

2.2 Rippikoulun pedagoginen peruste
RKS 2001 ei sitoudu mihinkään oppimisteoriaan. Oppimisteoriasta ei ole
suunnitelmassa mitään mainintaa. Suunnitelmasta tulevat kuitenkin selkeästi esille
konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppimisteoria, jotka näkyvät
seuraavanlaisina lauseina:
oppiminen edellyttää aina yksilön tai ryhmän aktiivisuutta ja oppiessaan ihminen prosessessoi ja
62

suhteuttaa uutta ainesta aikaisemmin oppimaansa.

Useat tutkijat ovat havainneet rippikoulusuunnitelmassa konstruktiivisen ja
kontekstuaalisen oppimiskäsityksen.63 Rippikouluoppaiden mukaan RKS 2001:n
taustalla on kokemuksellinen, sosiokonstruktivistinen, ja kontekstuaalinen
oppimiskäsitys.64 RKS 2001:n pedagogisena perusajatuksena on oppija aktiivisena
subjektina.65 Rippikoulunuori on vaihtunut objektista (RKS 1980) subjektiksi
(RKS 2001). RKS 1980 mukaan rippikoulun tavoitteena on auttaa nuorta
uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään usko omaan elämään niin, että
usko kantaa läpi elämän.66 Rippikoululainen nähtiin RKS 1980:ssa apua
tarvitsevana objektina, kun RKS 2001:ssä korostuu nuoren ja jopa vanhempien
osallistuminen ja aktiivisuus tavoitteiden asetteluun ja opetukseen.67
Konstruktivistisen oppimisteorian mukaan oppiminen on jatkuva prosessi,
jossa yksilöt itse asettavat erilaisia tavoitteita opiskelulleen samalla rakentaen ja
laajentaen aktiivisesti omaa tietovarantoaan. Konstruktivistinen oppimiskäsitys
jakaantuu erilaisiin suuntauksiin, jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen
pääsuuntaukseen: yksilökeskeiseen konstruktivismiin ja sosiaaliseen
61
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konstruktivismiin. Painotuseroista merkittävimmät kohdistuvat siihen miten
keskeisenä nähdään sosiaalinen konteksti.68
Yksilökonstruktivismi palautuu pohjimmiltaan kantilaiseen
epistemologiaan sekä kognitiiviseen psykologiaan. Näiden painopiste on yksilön
kognitiivisten rakenteiden tai mentaalisten mallien kuvaaminen. Sosiaalinen
konstruktivismi puolestaan painottaa tiedon sosiaalisen puolen konstruointia.
Siinä päähuomio kiinnitetään sosiaalisiin, vuorovaikutuksellisiin sekä
yhteistoiminnallisiin prosesseihin, jotka vaikuttavat opetuksessa.69 Sosiaalisen
konstruktivismin mukaan oppijan merkitykset muodostuvat ihmisten välisissä
tulkinnallisissa vuorovaikutusprosesseissa.70
Yksilökonstruktivismissa korostetaan yksilön sisäisiä havaintoja sekä
rakenteista tehtyjen tulkintojen pohjalta tehtyjä havaintoja. Sosiaalinen
konstruktivismi puolestaan korostaa ihmisten toiminnan ja kielen merkitystä
tiedonmuodostusprosessissa. Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppimista ei
ole nähty irrallaan kulttuurista, vaan oppiminen on sosiaalinen ja
kulttuurisidonnainen prosessi.71 Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan oppimista
tapahtuu myös epävirallisten yhteisöjen kautta, kun ihmisryhmät toimivat
vastavuoroisessa suhteessa keskenään.72 Kaikki oppimistehtävät pyritään
liittämään realistisiin elämäntilanteisiin,73 joka näkyy rippikoulun kontekstissa
esimerkiksi seurakuntayhteysjakson toteuttamisessa. Päivi Tynjälän mukaan
oppimisteorioiden tarkastelussa on tärkeää huomata, että eri suuntaukset eivät ole
toisiansa poissulkevia oppimiskäsityksiä, sillä eri oppimisteoriat vaikuttavat
tiedostaen tai tiedostamatta opetuksen taustalla sisäkkäin ja limittäin.74
Tynjälän mukaan oppimisen tietoteoriat eivät itsessään ole oppimisteorioita,
vaan filosofisia näkemyksiä, joita voidaan havaita oppimiskäsitysten taustalla.
Oppimiskäsityksiin kuuluu epistemologinen perusoletus, sekä erilaisia
pedagogisia näkemyksiä siitä, miten oppimisprosessia parhaiten ohjataan ja
edistetään. Konstruktiivisen oppimisteorian mukaan oppiminen ei ole passiivista
tiedon vastaanottamista, vaan oppijan aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa
havaintoja ja uutta tietoa rakennetaan aikaisempien kokemusten ja tietojen
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ohjaamana.75 Hannele Revon mukaan aktiivinen opiskelija konstruoi itse tietonsa,
jonka avulla hän rakentaa omaa henkilökohtaista maailmankatsomustaan.76
Kari Uusikylän mukaan konstruktivismia voidaan kritisoida opetuksen
tärkeiden ilmiöiden sivuuttamisesta, kuten tottumusten muodostumisen,
assosiaatio-oppimisen sekä mallioppimisen sivuuttamisesta. Uusikylän mukaan
oppimiseen liittyy aina faktojen lisäksi emootioita ja erilaisia asenteita, jotka ovat
jääneet konstruktivisteilla vähälle huomiolle.77 Yksilön suhde todellisuuteen on
konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan viime kädessä relativistinen, joten
rippikoulukontekstissa ja uskonnonpedagogiikan alalla sen soveltaminen ei ole
ongelmatonta. Äärimmäisyyksiin vietynä konstruktivistisen oppimisfilosofian
mukaan esimerkiksi Jumala tai elämäntarkoitus on opiskelijan mielikuvituksen
tuottamaa ajatuskonstruktiota, josta ei voida sanoa mitään. Konstruktivistisen
oppimiskäsityksen mukaan kaikki tieto on luonteeltaan agnostista ja illusorista.
Yhtäältä konstruktivismin haasteena voidaan nähdä erilaisten
maailmankatsomusten salliminen, toisaalta haasteena on kaiken suhteellistaminen
yksilön omaksi ajatuskonstruktioksi. Viime kädessä kaiken suhteellistaminen
estää totuusväitteiden käsittelemisen absoluuttisina totuuksina. Tämä ei
puolestaan tee oikeutta rippikoulun hengelliselle todellisuudelle ja kristillisille
arvolähtökohdille.78
Martin Ubanin mukaan uskontokasvatuksen ja erityisesti
rippikouluopetuksen kontekstissa eksistentiaalisen relevanssin pitäisi olla
keskiössä. Oppilaan spirituaalisen elämän tiedostaminen ja hyväksyminen sekä
eksistentiaalisten kysymysten jäsentymisen tukeminen ovat rippikoulunopettajien
keskeisimpiä tehtäviä.79 Ubani toteaa, että rippikouluopetus ilman eksistentiaalista
relevanssia on historian opiskelua. Eksistentiaalisella relevanssilla tarkoitetaan
opetusta, joka ylittää arkipäiväisen keskustelun tason koskettaen elämän
perimmäisiä kysymyksiä sekä elämäntarkoitusta. Parhaimmillaan
eksistentiaalisten kysymysten perusteellinen käsittely tukee paitsi yksilön, että
yhteisön spiritualiteetin kehitystä ja kasvua, mutta samalla myös moraalista
emotionaalista että älyllistä kasvua ja kehitystä.80 Rippikouluopetus ei ole vain
historian opiskelua ja teologisten käsitteiden opiskelua. Rationaalinen ajattelu ja
75
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abstraktiot eivät yksinään johda yksilön ajattelua, vaan ajatteluun vaikuttavat
affektiiviset81 tekijät ratkaisevalla tavalla. Rippikouluteologian tulisi olla puhetta
Jumalasta, jolla on merkitystä nuorten elämään.82
Evankelisluterilaisen uskon mukaan uskon syntyminen on Jumalan lahja.
Silti kirkon opetustyö perustuu oppimisprosessin ohjaukseen ja
suunnitelmallisuuteen sekä oppimiskäsitysten hyödyntämiseen. Kaiken
lähtökohtana opetuksen tulisi tukea mahdollisuutta kristinuskon sanoman ja
ihmisen todellisuuden kohtaamiseen. Tämä näkyy myös rippikoulun
yleistavoitteessa:
nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa
otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. 83

Tavoitteessa korostetaan yhteisöllisyyttä Jumalan seurakunnan osallisuudessa.84
Mitä seurakuntayhteydellä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, ei tavoitteesta selviä.
Jarkko Seppälän mukaan kansankirkollinen perinne odottaa seurakuntayhteydeltä
kirkkoon kuulumista, kasuaalitoimituksiin osallistumista, juhlapyhinä kirkossa
käymistä sekä lasten lähettämistä lapsi- ja nuorisotyöhön. Toisessa perinteessä
korostuu yhdistyskirkko-ajattelu ja pietismiin pohjautuva seurakuntakäsitys, joka
korostaa viikoittaista ja aktiivista kokoontumista seurakuntayhteydessä. 85
Yleistavoitteen perusteella RKS 2001:n perustaksi on esitetty
konstruktivismin pohjalta nouseva sosiokonstruktivistinen oppimisnäkemys, jonka
mukaan oppiminen ymmärretään yhteisöön sosiaalistumisen ja jäsenyyteen
integroitumisen prosessina. Toisaalta rippikoulu ei voi rajoittua vain yhden
oppimiskäsityksen varaan, vaan opittavasta asiasta ja tavoitteesta riippuen
rippikouluopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan erilaisia pedagogisia
ja didaktisia ratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten rippikoululaisen
oppimisprosessia. Keskeistä on ymmärtää, että oppimisprosessi on
kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen kasvu- ja seurakuntaan integroitumisprosessi,
merkitysten-, käytänteiden- ja identiteetin- rakennusprojekti johon kuuluvat
opitun ja opetetun reflektointi. Rippikoulun opettaja on rippikoululaisen
81
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matkakumppani ja oppimisprosessin ohjaaja, ei vain täysinoppinut auktoriteetti ja
oikean tiedon jakaja. Oppiminen ja opettaminen rippikoulussa ovat
yhteistyöprosessi, jossa dialogisuudella ja yhteistyöllä sekä osallisuudella ja
osallistumisella on keskeinen sija ihmisen elämänpituisella uskon matkalla.86

86
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3 Rippikoulusuunnitelmat
3.1 Elämä – usko – rukous rippikoulusuunnitelma 2001
Piispainkokouksen 11.9.2001 hyväksymä Elämä – Usko – Rukous
valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma 2001 on lähtökohtana nykyiselle
rippikoulutyölle.87 RKS 2001 on luonteeltaan puitesuunnitelma, jonka tarkoitus ei
ole antaa valmiita ratkaisuja yksittäisen seurakunnan rippikoulukäytäntöihin. Sen
sijaan RKS 2001 antaa perusteet ja suuntaviivat rippikoulun paikalliselle
suunnittelulle, toteutukselle, arvioinnille sekä jatkuvalle kehittämiselle.
Suunnitelman tarkoitus on antaa yhteinen pohja kaikille rippikouluille, olipa sitten
kyseessä jokin erityisrippikoulu, järjestörippikoulu tai aikuisrippikoulu.88 RKS
2001:n kantavia teemoja ovat nuorten elämänkysymysten huomioiminen, kirkon
usko, jumalanpalvelus- ja hartauselämä, jotka tulevat esille jo RKS 2001:n
otsakkeessa Elämä – usko – rukous.
Rippikoulun suunnittelu ja suunnitelmien toteutus ovat aina ainutkertaisia ja
luovia tapahtumia. Tavoitteena on jatkuva uuden oivaltaminen ja uusien
ratkaisujen etsiminen rippikoulun opettajatiimissä yhteistyössä nuorten kanssa.
Rippikoulun perusrakenne on RKS 2001:ssä suunniteltu joustavaksi ja
muunneltavaksi. Suunnitelma antaa tilaa ja väljyyttä paikallisen tason
suunnittelulle ja myös edellyttää paikallista suunnittelua.89
Kun puhutaan opetussuunnitelmasta, sillä tarkoitetaan alan tutkimuksen
mukaan asiakirjaa, jossa kuvataan sitä mitä on aiottu opettaa. Kasvatustieteissä
erotetaan toisistaan kirjoitettu, toteutunut ja koettu opetussuunnitelma. Opettaja
pyrkii välittämään kirjoitetusta opetussuunnitelmasta nousevia sisältöjä
oppilailleen. Kuitenkin opettajat ja opetussuunnitelman tekijät eivät elä tyhjiössä.
Opetukseen vaikuttavat myös opettajan ja opetussuunnitelman tiedostetut ja
tiedostamattomat arvot ja asenteet. Tällöin puhutaan piilo-opetussuunnitelmasta.
Sillä tarkoitetaan sellaisia vaikutuksia opiskelijoiden oppimiseen, jotka välittyvät
oppimisprosessissa oppilaille opetussuunnitelman ja opettajan tiedostamatta.
Hyväkään opetussuunnitelma ei välttämättä toteudu suunnitelmaan kirjoitetulla
tavalla, eikä sitä koeta toteutuneeksi juuri sillä tavalla kuin se on kirjoitettu vaikka
pyrkimys siihen olisikin.90
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3.2 Paikallissuunnitelma
Paikallissuunnitelma on työkalupakki, joka kertoo minkälaisilla yhteisillä periaatteilla ja mistä
lähtökohdista Mikaelin seurakunnassa tehdään rippikoulutyötä. Paikallissuunnitelmaa tulee lukea
yhdessä kirkon yhteisen rippikoulusuunnitelman (RKS2001) kanssa. Paikallissuunnitelman
laatimisessa ovat olleet mukana kaikki rippikoulutyössä mukana olevat työntekijät.
Paikallissuunnitelma tarkistetaan kolmen vuoden välein, sekä tarvittaessa, rippikouluohjaajien
kokouksessa.91

Rippikouluissa noudatetaan piispainkokouksessa hyväksyttyä suunnitelmaa RKS
2001. Se velvoittaa seurakuntia tekemään paikallisen tason suunnitelmia.
Kirkkojärjestys (KJ 3:3) edellyttää, että kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto
hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön. Tämä päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto
hyväksyy rippikoulun kolmevuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelman vuosittain. Kirkkohallituksen hyväksymän rippikoulun
malliohjesäännön mukaan jokaisen seurakunnan tulee laatia rippikoulun
kolmevuotinen paikallissuunnitelma. Paikallissuunnitelmat ovat osa rippikoulun
suunnitteluprosessia (Kuvio 1 & 2).92 Lassi Pruukin ja Jarmo Kokkosen mukaan
rippikoulun paikallissuunnitelmalla tarkoitetaan seurakunnan itsenäisesti laatimaa
paikallista 3-vuotista suunnitteluasiakirjaa, johon kootaan rippikoulutyön kannalta
keskeiset materiaalit, paikalliset periaatteet, käytännöt ja resurssit sekä
kehittämissuunnitelmat.93 RKS 2001toteaa:
Rippikoulun malliohjesääntö edellyttää, että seurakunnissa laaditaan vuosittain rippikoulutyön
suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto hyväksyy. Suunnitelmasta tulee
käydä ilmi rippikoululaisten ja rippikouluryhmien arvioidut määrät, rippikoulumuodot,
rippikoulujen alkamis- ja päättymisajankohdat, konfirmaatiot, rippikouluryhmien
vastaavatopettajat, varsinaiset opetuspaikat, muutila ja henkilöstö, resurssien tarve, käytettävät
oppikirjat, eri työalojen osallistuminen rippikoulutyöskentelyyn, paikallinen yhteistyö
vanhempien ja koulujen kanssa sekä erillisryhmien rippikoulut.94

RKS 2001 jatkaa:
Edellä olevan lisäksi seurakunnassa tehdään paikallinen rippikoulusuunnitelma, jonka pohjalta
rippikoulujen opettajatiimit tekevät omat toteutusohjelmansa. Paikallinen rippikoulusuunnitelma
on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijäjoukolle, mutta se on hyvä antaa tiedoksi myös
luottamushenkilöille vuosittain tehtävän rippikoulutyön suunnitelman yhteydessä.
Rippikoulusuunnitelmaa on hyödyllistä arvioida säännöllisesti.95
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RKS 2001edellyttää ”rippikoulutyön suunnitelman” hyväksyttämistä kirkko- tai
seurakuntaneuvostossa. Toisaalta RKS edellyttää ”paikallisen
rippikoulusuunnitelman” tiedoksi antamista luottamushenkilöille.
Rippikoulun malliohjesäännön mukaan:
Rippikoulutyön vuosisuunnitelmasta tulee käydä ilmi rippikoululaisten arvioitu kokonaismäärä,
rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot, yksityis- ja erityisrippikoulut, rippikoulujen
johtajat ja turvallisuusvastaavat, opettajatiimit, varsinaiset opetuspaikat, käytettävät oppikirjat,
rippikoulujen alkamis- ja päättymisajankohdat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat sekä
96
yhteydet seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.

Ongelmia näyttää muodostavan se, että RKS 2001 ei suoraan mainitse tai erittele
mitä ”rippikoulun kolmevuotisessa runkosuunnitelmassa” tulee ilmetä.
Malliohjesäännön edellyttämät sisällöt tulee käydä ilmi vuosisuunnitelmasta, eikä
esimerkiksi 3-vuotisesta paikallissuunnitelmasta. Hiippakuntien ohjeistus ei kerro
mitä paikallissuunnitelmien tulisi sisältää. Kokkosen mukaan malliohjesäännön
intentio onkin enemmän korostaa suunnittelun yhteyttä seurakuntien
kolmevuotiseen toiminta- ja taloussuunnitteluun, joten termien eroavaisuus ei ole
sisällöllinen. Kokkosen mukaan niillä tarkoitetaan samaa asiakirjaa eli
paikallissuunnitelmaa.97 Kuitenkin malliohjesääntöön sisältyvät suunnitelman
sisällöt koskevat juuri ”rippikoulutyön vuosisuunnitelmaa”.
Malliohjesäännön termiä ”rippikoulun kolmevuotinen runkosuunnitelma” ei
esiinny RKS 2001:ssä, sillä se käyttää termiä ”paikallinen
rippikoulusuunnitelma”.98 Myöhemmin molemmat termit esiintyvät
synonyymeinä, joilla on tarkoitettu rippikoulun 3-vuotista suunnitteluasiakirjaa.99
Kirkkohallituksen julkaisemissa rippikouluoppaissa I–IV puhutaan vain
paikallisista suunnitelmista.100 Kirkon nelivuotiskertomukset samoin kuin myös
paikallissuunnitelmat, jotka ovat tämän tutkimuksen kohteina käyttävät
yksinomaan termiä paikallissuunnitelma.101 Näin ollen paikallissuunnitelma on jo
vakiintunut termi, jolla tarkoitetaan rippikoulun 3-vuotista suunnitteluasiakirjaa.
Edellä kuvattua paikallissuunnitelmaa sovelletaan rippikoulun
vuosisuunnitelmassa ja yksittäisen rippikoulun toteutussuunnitelmassa.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua varten nimetään seurakunnassa erityinen
96
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viranhaltija.102 Rippikoulutyötä normittaa kirkkojärjestys ja RKS 2001. Paikallista
suunnittelua normittaa näiden lisäksi rippikoulun malliohjesääntö.
Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman RKS 2001:n mukaisesti
malliohjesääntö edellyttää rippikoulusuunnittelun kolmitasoisuutta:

1)
2)
3)

rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma,
rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat. 103

I Paikallissuunnitelman asema seurakunnan
suunnitteluprosessissa
Srk:n rippikoulujen toteutus

Yksittäisen rippikoulun toteutussuunnitelma

Rippikoulun vuosisuunnitelma
Vuotuiset määrät, resurssit, työnjako ja
mahdolliset vuosipainotukset

A
r
v
i
o
i
n
t
i

Rippikoulun paikallissuunnitelma
Paikallinen ympäristö, paikalliset sisällöt,
paikallinen yhteistyö ja pelisäännöt

Seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
Paikalliset kehykset

RKS 2001
Valtakunnallinen puitesuunnitelma

Kuvio 1. Paikallissuunnitelman asema ja funktio osana seurakunnan rippikoulusuunnittelua ja
rippikoulujen toteutusta.104
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II Paikallissuunnitelman asema osana seurakunnan
suunitteluprosessia rippikouluoppaan mukaan
Kirkkolaki
Kirkkojärjestys

Tornion
seurakunnan
TOIMINTAJA TALOUSSUUNNITELMA
laaditaan joka
vuosi

ELÄMÄ – USKO – RUKOUS
Rippikoulusuunnitelma

Tornion seurakunnan
RIPPIKOULUN KOLMIVUOTINEN
PAIKALLISSUUNNITELMA

Rippikoulun
malliohjesääntö

Tornion seurakunnan
RIPPIKOULUN
OHJESÄÄNTÖ

paikalliset kulttuuriset ja seurakunnalliset
lähtökohdat
paikalliset kehittämishaasteet (sisällöt,
muodot, resurssit)
paikalliset tavoitteet
rippikoulujen toteutusperiaatteet
paikallinen yhteistyö mm. koulujen ja
järjestöjen kanssa

Tornion seurakunnan
RIPPIKOULUTYÖN
VUOSISUUNNITELMA
rippikoulutyön toimintasuunnitelma
tavoitteista, resursseista ja toiminnan
arvioinnista
seurakuntaneuvoston hyväksymä
tehdään joka vuosi

RIPPIKOULUN TOTEUTUSSUUNNITELMA
yhden rippikoulun kokonaissuunnitelma ilmoittautumisesta konfirmaatioon
rippikoulun rakenne (alku-, leiri- ja päätösjakso, seurakuntayhteys) ja
jaksojen ajoitus
eri jaksojen oppimiskokonaisuuksien suunnittelu (tavoitteet, sisällöt,
toteutustavat, arviointi)
vastuujaot, käytännön asioiden suunnitelmat
suunnittelusta vastaa opettajatiimi, mukana myös innostajat
yhteistyö rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa kanssa
toteutussuunnitelmaa tarkennetaan rippikoulun jaksojen aikana yhdessä
nuorten kanssa

Tornion seurakunnan

RIPPIKOULUJEN PÄIVÄKIRJAT

TOIMINTAKERTOMUS
arviointi luottamuselimissä
tehdään joka vuosi

toteutunut opetus- ja oppimissuunnitelma
palaute, arviointi, johtopäätökset

Kuvio 2. Rippikouluopas liittää paikallissuunnitelman osaksi koko seurakunnan toimintaa.
Kuviossa paikallissuunnitelma liittyy seurakunnan talous ja toimintasuunnitelmaan, ohjesääntöön,
vuosisuunnitelmaan sekä RKS 2001:n.105

105

Tornio,5; Siikalatva, 4; Pornainen, 3; Koivisto & al. 2005, 36.
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Tuomiokapitulit havahtuivat siihen, että huolimatta kattavasta RKS 2001:n
sisäänajosta vuosina 2002 – 2004106 rippikoulujen paikallissuunnitelmat olivat
monelta seurakunnalta jääneet tekemättä. Espoon ja Helsingin hiippakuntien
tuomiokapitulit tekivät päätöksen, jonka mukaan jokaisessa seurakunnassa on
tehtävä rippikoulun paikallissuunnitelma vuoden 2007 loppuun mennessä.107
Piispainkokouksen hyväksymä Rippikoulusuunnitelma 2001 (RKS) edellyttää seurakuntien
laativan rippikoulun paikallissuunnitelman. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 18.1.2006
pyytänyt seurakuntia laatimaan paikallissuunnitelmansa vuoden 2007 loppuun mennessä. Tämä
paikallissuunnitelma on syntynyt vuoden 2007 keväällä, kesällä ja syksyllä tehdyn tiiviin työn
tuloksena. Pääasiallisesta kirjoittamisesta on vastannut rippikoulutyön pappi XX yhdessä
johtavan nuorisotyöntekijän, NN kanssa. Vuoden 2008 rippikoulujen rippikoulukomissio on
antanut työskentelystä palautetta.108

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa perustettiin työryhmä vuonna 2007
kehittämään rippikoulutyötä ja järjestämään koulutusta paikallissuunnitelmien
tekemistä varten.109
Kirkon ohjeistus paikallissuunnitelmista näyttää kuitenkin olevan
ristiriitaista, sillä RKS 2001 toteaa:
Rippikoulun malliohjesääntö edellyttää, että seurakunnissa laaditaan vuosittain rippikoulutyön
suunnitelma,
jonka kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto hyväksyy.110

Rippikoulun malliohjesääntö toteaa samasta asiasta seuraavaa:
Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa suunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman.
Rippikoulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten nimetään seurakunnassa
viranhaltija.111

Toisaalta kirkkohallituksen toimittamassa rippikouluoppaassa (IV) mainitaan:
1. suunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille
2. suunnitelma on hyvä antaa tiedoksi luottamushenkilöille vuosittain tehtävän
rippikoulutyön suunnitelman yhteydessä
3. rippikoulusuunnitelmaa on hyödyllistä arvioida säännöllisesti

106

Innasen mukaan koulutus on tapahtunut vuosina 2002 – 2005. Koulutukseen osallistui
kaikkiaan 4000 kirkon työntekijää. Innanen 2009, 29–30.
107
Tuomiokapitulin istunto 13.12.2005.
108
Meilahti, 3. Meilahden paikallissuunnitelman ensimmäisen laitoksen esipuhe.
109
Tuomiokapitulin istunto 13.12.2005; Vihko 2004, 8; Rovaniemi 2010 – 2013, 5.
110
RKS 2001, 37.
111
Rippikoulun malliohjesääntö.
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Tuomiokapitulin mukaan tästä seuraa:
1. paikallissuunnitelma palvelee rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden keskinäisenä
sopimuksena niistä toiminnallisista ja sisällöllisistä linjauksista, joiden mukaisesti
rippikouluja pidetään
2. paikallissuunnitelmaa ei tarvitse seurakunnan sisällä alistaa luottamuselinten
hyväksyttäväksi, mutta se voi palvella luottamushenkilöitä tiedonlähteenä rippikoulun
sisällöstä ja toimintaperiaatteista heidän päättäessä rippikouluresursseista
3. rippikoulusuunnitelma voidaan nähdä rippikoulun toimintakäsikirjana, jonka avulla
arvioidaan,onko rippikoulutyössä toimittu, kuten on toimittavaksi sovittu ja myös sitä,
pitäisikö käytäntöjä ja sen myötä paikallissuunnitelmaa muuttaa.112

RKS 2001 edellyttää ”rippikoulutyön suunitelman” hyväksyttämistä
seurakuntaneuvostolla tai kirkkoneuvostolla ja rippikoulun malliohjesääntö
edellyttää ”rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelman” hyväksyttämistä. Rippikouluopas taas puolestaan edellyttää,
että ”suunnitelma” tai ”rippikoulusuunnitelma” annetaan tiedoksi
luottamuselimille, eikä sitä tarvitse alistaa luottamuselinten hyväksyttäväksi.113
Terminologiasta ja ohjeistuksen sekavuudesta johtuva hämmennys on
todellisuutta useissa seurakunnissa. Seurakunnissa on erilaisia käytäntöjä liittyen
paikallissuunnitelmien hyväksyttämiseen.
Osa seurakunnista ei voinut lähettää suunnitelmaansa tutkimusaineistoksi,
koska sitä ei ollut hyväksytetty kirkkoneuvostossa tai seurakuntaneuvostossa. Osa
seurakunnista ei hyväksytä paikallissuunnitelmaa ollenkaan kyseisissä elimissä
(Taulukko 1), vaan asia saatetaan luottamuselinten tiedoksi.114
RKS2001:n mukaisesti paikallissuunnitelma on ensisijaisesti työntekijöiden
toimintakäsikirja. Tässä hengessä sitä ei tarvitse alistaa luottamuselinten hyväksyttäväksi, vaan se
palvelee luottamushenkilöitä pikemminkin rippikoulun sisältöjen ja toimintaperiaatteiden
tiedonlähteenä. Samaa tehtävää palvelee paikallissuunnitelman lähettäminen tiedoksi myös
hiippakunnan tuomiokapitulille.115

Kahdessa paikallissuunnitelmassa on maininta rippikoulutyön vuosisuunnitelman
hyväksyttämisestä kirkkoneuvostossa. Sen sijaan rippikoulun kolmivuotisen
paikallissuunnitelman hyväksyttämisestä ei toisessa näistä paikallissuunnitelmassa
ole mitään mainintaa. Jälkimmäisessä paikallissuunnitelmassa on sisällöllinen
ristiriita paikallissuunnitelman liitteenä olevan seurakunnan ohjesäännön ja

112

Vihko 2004, 9; Rovaniemi 2010 – 2013, 5.
Vihko 2004, 9; Rovaniemi 2010 – 2013, 5.
114
Lukuisat puhelut Tampereen- Oulun- ja Helsingin hiippakunnan seurakuntiin ajalla 25.6.2013 –
15.9.2013; Katso esimerkiksi Tornion rippikoulun paikallissuunnitelma 2013, jossa asia on annettu
tiedoksi. Raahessa puolestaan Rippikoulun paikallissuunnitelma on hyväksytetty
kirkkoneuvostossa 28.2.2011.
115
Meilahti, 3.
113
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paikallissuunnitelman johdantoluvussa esitetyn tulkinnan välillä. Johdanto
luvussa todetaan:
Ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulutyön perustoimintakuvauksen
(osana SRK:n toimintasuunnitelmaa) ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman ja merkitsee tiedoksi
rippikoulun kolmivuotisen paikallissuunnitelman.116

Seurakunnan ohjesääntö on hyväksytty kirkkoneuvostossa ja vahvistettu
Oulun tuomiokapitulin istunnossa. Ohjesääntö toteaa samasta asiasta seuraavaa:
2 § Rippikoulussa noudatetaan piispainkokouksen vahvistamaa suunnitelmaa.
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmevuotisen runkosuunnitelman ja
rippikoulutyön vuosisuunnitelman. Rippikulun kokonaissuunnittelua ja järjestelyä varten
nimetään seurakunnassa viranhaltija.117

Sama ristiriitaisuus on havaittavissa myös kahdessa Helsingin hiippakunnan
seurakunnissa:
”Suunnitelma annetaan seurakunnan luottamuselimille tiedoksi” (Huopalahti 2008,3).
”seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmevuotisen runkosuunnitelman ja
rippikoulutyön suunnitelman” (Huopalahti 2008, 17).

I Oulun hiippakunnan seurakuntien käytännöt suunnitelmien
alistamisesta luottamuselimille
Suunnitelma hyväksytetty kirkkoneuvostossa/ kirkkovaltuustossa
Suunnitelma annettu tiedoksi kirkkovaltuustolle tai
kirkkoneuvostolle
Suunnitelmassa ei asiasta ole mitään mainintaa
Suunnitelma hyväksytty työntekijäkokouksessa

4
3
14
–

Taulukko 1. Seurakuntien käytännöt suunnitelmien alistamisesta luottamushenkilöille Oulun
hiippakunnan seurakunnissa.

II Helsingin hiippakunnan seurakuntien käytännöt
suunnitelmien alistamisesta luottamuselimille
Suunnitelma hyväksytetty kirkkoneuvostossa/ kirkkovaltuustossa
Suunnitelma annettu tiedoksi kirkkovaltuustolle tai
kirkkoneuvostolle
Suunnitelmassa ei asiasta ole mitään mainintaa
Suunnitelma hyväksytty työntekijäkokouksessa

4
4
13
2

Taulukko 2. Seurakuntien käytännöt suunnitelmien alistamisesta luottamushenkilöille Helsingin
hiippakunnan seurakunnissa.118

116

Tornio 2013, 2.
Tornio 2013, 18–19.
118
Taulukon 1 & 2 merkinnöissä tulevat esille suunnitelmissa oleva sisällöllinen ristiriita.
Suunnitelmissa on maininta sekä tiedoksiannosta, että hyväksyttämisestä kirkkovaltuustolle. Ks.
esimerkiksi Tornio sivut 2 & 13.
117
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4 Rippikoulun suunnittelu
4.1 Paikallissuunnitelman synty tiimityönä
Rippikoulu on seurakunnan yhteinen tehtävä, jossa ovat mukana kaikki työalat ja eri
työntekijäryhmät paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos rippikoulu rajautuu vain osaksi
nuorisotyötä, kapeutetaan rippikoulun seurakunnallista perusotetta.119

Rippikoulutyön suunnittelu ja toteutus eivät ole irrallinen osa seurakunnan
toimintaa. RKS 2001 painottaa yhteistyötä paitsi nuorten, vanhempien, koulun,
mutta myös eri työalojen kesken rippikoulun paikallisessa suunnitteluprosessissa
niin paikallissuunnitelman, vuosisuunnitelman kuin yksittäisen
rippikoulusuunnitelmankin osalta.120 Tapani Innasen mukaan RKS 2001 edellyttää
seurakunnan eri ammattilaisten toimimista rippikoulunpidossa yhteistyötä
tekevänä monniammatillisena tiiminä. Innasen mukaan RKS 2001 sisältää
kuitenkin jännitteisen suhteen tasa-arvoisen tiimityön ja hierarkkisesti johdetun
rippikoulutyön välillä.121 On huomattava, että Innanen puhuu nimenomaan
rippikoulun pidosta, eikä esimerkiksi rippikoulun pitkäjänteisestä suunnittelusta
eli paikallissuunnitelman laatimisesta. Rippikoulun malliohjesääntö painottaa
myös tiimityön ajatusta.
Yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa on tärkeää, jotta rippikoulu toteutuisi seurakunnan
yhteisenä tehtävänä. Rippikoulun kolmivuotista runkosuunnitelmaa ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelmaa laadittaessa on syytä olla yhteydessä paikkakunnan kouluihin, erityisesti
uskonnonopettajiin.122

Rippikoulun paikallissuunnitelmissa paikallissuunnitelmien syntyprosessi on
kuvattu yli puolessa (Taulukko 3 & 4 sekä liite 19) paikallissuunnitelmissa koko
työyhteisön yhteisenä prosessina.
Käsillä olevan paikallissuunnitelman rungon on laatinut rippikoulutyöstä vastaava pastori XX
vuosien 2010-2012 kuluessa. Maaliskuussa 2012 paikallissuunnitelman käsittelyä jatkoi
kolmihenkinen työryhmä, johon kuuluivat pastori NN, diakoni XX ja pastori NX.
Vantaankosken seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelman on päivittänyt elokuussa
2012 seurakuntapastori NX ja elokuussa 2013 seurakunta-pastori XN yhteistyössä
nuorisotiimin ja muiden seurakunnassa rippikoulutyötä 2012-2013 tehneiden työn-tekijöiden
kanssa.123

119

RKS 2001, 38.
RKS 2001, 37–38.
121
Innanen 2009a, 184–185. Innasen mukaan monniammatillinen tiimi jo pelkkänä käsitteenä
kantaa sisällään jännitteitä. Ks Innanen 2009, 190–193.
122
Rippikoulun malliohjesääntö, yksityiskohtaiset perustelut 2§; Ks. myös, Malliohjesääntö 3§.
123
Vantaankoski, 2. Tutkimuseettisistä syistä rajasin lainauksesta nimet pois.
120
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III Paikallissuunnitelmien synty Helsingin hiippakunnan
seurakunnissa
Helsingin hiippakunnan
Tiimityö
Yksittäinen työntekijä
Ei kuvausta

Seurakunnat
10
0
10

Taulukko 3. Paikallissuunnitelmien synty Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.

IV Paikallissuunnitelmien synty Oulun hiippakunnan
seurakunnissa
Oulun hiippakunnan
Tiimityö
Yksittäinen työntekijä
Ei kuvausta

Seurakunnat
13
1
6

Taulukko 4. Paikallissuunnitelmien synty Oulun hiippakunnan seurakunnissa.

Kaikissa paikallissuunnitelmissa ei kuitenkaan ole mainintaa
paikallissuunnitelman syntyprosessista, mutta tiimityön merkitys tulee esille
erityisesti yksittäisen rippikouluryhmän opetusta suunniteltaessa.124
Rippikoulun suunnitteluun osallistuvat rippikouluryhmän ohjaajat sekä boltsi. Mukaan on
hyvä kutsua myös kanttori sekä tarpeen mukaan vierailevia opettajia.
Suunnitteluvaiheessa ohjaajatiimi luo omalle rippikoululleen rippikoulukohtaisen
tavoitteen. Apuna tässä työskentelyssä voi käyttää rippikoulun paikallissuunnitelmaa,
RKS 2001- rippikoulusuunnitelma sekä rippikoulupäiväkirjaa.125

Huolimatta siitä, että paikallissuunnitelmien syntyprosessia ei ole useassa
paikallissuunnitelmassa kuvattu, antaa seurakuntien käytännöt seurakunnan
työalojen tiimityön toteuttamisessa rippikoulutyön osalta hyvän kuvan eri
työalojen yhteistyöstä. Vain yhdessä seurakunnassa paikallissuunnitelman on
laatinut yksittäinen työntekijä. Kokkosen mukaan sekä RKS 2001:n että
hiippakuntien ohjeistuksen intentio on rippikoulun yhteisessä suunnittelussa.
Kokkosen tutkimasta kolmestakymmenestä paikallissuunnitelmasta vain
yksitoista paikallissuunnitelmaa toteutti edellä mainitun intention.126

124

Ks Liite 19.
Korso, 3. Tutkijalle ei selvinnyt miksi yksittäisen rippikoulun suunnittelussa ei käytetä
rippikoulutyön vuosisuunnitelmaa. Sama ilmiö on esimerkiksi Siikalatvan seurakunnassa. Ks, viite
128.
126
Kokkonen 2009, 45.
125
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Tämän tutkielman lähdeaineistosta voi vetää täysin päinvastaisen johtopäätöksen.
Tutkielmani lähdeaineiston perusteella edellä ollut intentio täyttyy ainakin
soveltuvin osin127 kolmenkymmenenviiden suunnitelman osalta.128
Kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan tiimityö toteutuu myös
käytännön tasolla suomalaisessa rippikoulussa. Suomalaisten
rippikoulutyöntekijöiden mukaan tiimityö onnistui 88 prosenttisesti
seurakunnissa. Toisaalta kansainvälisessä tutkimuksessa vain Norjan kirkossa
tiimityö onnistui käytännön tasolla hieman huonommin.129 Joka tapauksessa
tämän tutkielman lähdeaineistossa tiimityön arvostus on korkealla tasolla, kuten
sitaatista voimme päätellä.
Rippikoulunpaikallissuunnitelman tehtävänä on selvittää Siikalatvan seurakunnan erityisiä
haasteita ja vahvuuksia rippikoulun näkökulmasta. Se kertoo, miten ja mistä lähtökohdista
Siikalatvan seurakunnan rippikouluja toteutetaan. Ensisijaisesti paikallissuunnitelma on
tarkoitettu Siikalatvan seurakunnassa mukana olevien työntekijöiden käyttöön.
Yksittäisen rippikoulun työntekijätiimi laatii rippikoulukohtaisen rippikoulun
toteutussuunnitelman paikallissuunnitelman pohjalta. Tärkeää on huomioida, miten
rippikoululainen kokee opetuksen ja minkä merkityksen hän antaa asioille.
Siikalatvan seurakunnan rippikouluja suunnitellaan ja kehitetään koko ajan. Yhteisen
työskentelyn pohjalta rippikoulun paikallissuunnitelma päivitetään noin kolmen vuoden välein.
Rippikoulun paikallissuunnitelma on voimassa 2016 asti. Seuraavan kerran paikallissuunnitelmaa
tarkistetaan syksyllä 2016.130

4.2 Vuosikello
Jarmo Kokkosen tutkimuksessa rippikoulun vuosikello löytyi lähes jokaisesta
rippikoulun paikallissuunnitelmasta.131 Rippikoulun vuosikellolla (Kuvio 3 &
Liite 25.) tarkoitetaan listaa toimenpiteistä, joita rippikoulutyöntekijät tekevät
pitkin rippikouluvuotta. Parhaimmillaan vuosikello antaa lyhyesti ja selkeästi
kuvan siitä kuka tekee, milloin tekee sekä mitä pitäisi milloinkin tehdä. Kokkonen
puhuu rippikoulun rautalankamallista, joka on noussut arjen työtätekevien
palvelevasta oivalluksesta.132
Tämän tutkimuksen seurakunnista puolet oli tehnyt rippikoulutyön
vuosikellon. Kaikissa suunnitelmissa termiä vuosikello ei esiintynyt, mutta
sisällöllisesti taulukoilla tai kuvioilla ei ollut eroa. Joissain paikallissuunnitelmissa

127

Soveltuvin osin tarkoittaa seurakunnan sisäistä yhteistyötä. Seurakunnan, koulun, vanhempien
ja muiden yhteistyötahojen yhteistyöstä jäljempänä.
128
Ks. liite 19.
129
Innanen, Niemelä & Porkka 2010,150–151; 327.
130
Siikalatva, 3.
131
Kokkonen 2009, 49. Kokkosen tutkimuksessa 28 seurakuntaa kolmestakymmenestä
seurakunnasta oli tehnyt ”vuosikellon” paikallissuunnitelmaansa.
132
Kokkonen 2009, 49.
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vuosikello tarkoittaa pelkistettyä listaa siitä mitä kussakin kalenterikuukaudessa
rippikoulutyön saralla tapahtuu (Liite 25).
Helsingin hiippakunnan osalta vuosikello löytyi yhdeksän seurakunnan
paikallissuunnitelmasta ja Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa vuosikello löytyi yhdentoista seurakunnan
paikallissuunnitelmasta (Taulukko5). Vastaavasti Helsingin seurakuntien
paikallissuunnitelmista yksitoista olivat sellaisia, joista vuosikelloa ei löydy.
Oulun hiippakunnan seurakunnissa puolestaan yhdeksän paikallissuunnitelmaa
olivat jättäneet vuosikellon kirjaamatta.

V Rippikoulutyön vuosikello Oulun ja Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Hiippakunnat

On

Ei

Helsinki

9

11

Oulu

11

9

Taulukko 5. Rippikoulutyön vuosikello Oulun ja Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.

III Rippikoulutyön vuosikello Meilahden seurakunnassa

Aloitusjakso
Itsenäistä työskentelyä
Kaupunkiopetusta
Aloitusviikonloppu
helmikuu
tammiVanhempainkuu
ilta
Ryhmäjakojen
ilmoittaminen

maaliskuu

Seurakuntaan
tutustumista
Kummimessu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu

joulukuu

Ilmoittautuminen
marraskuun
aikana

Perusjakso

marras- lokakuu
kuu

syyskuu

Lähijakso
leirillä tai
kaupungissa

heinäkuu
elokuu

Kutsut
rippikouluihin

Seurakuntaan
tutustumista

Kokoavaa
opetusta
Konfirmaatio
Päätösjakso
Uusi
rippikouluvuosi alkaa

Kuvio 3. Rippikoulutyön vuosikello Meilahden seurakunnan paikallissuunnitelmassa .
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RKS 2001 ei edellytä vuosikelloa seurakuntien paikallissuunnitelmista, enempää
kuin rippikoulun malliohjesääntökään. Vuosikellon idea lähtee Kokkosen mukaan
seurakuntien rippikoulutyöntekijöiden arjen oivalluksesta ja työnkuvan
selkeyttämisestä.133 Vuosikellosta ei kuitenkaan selviä keiden vastuulla tietty
toimenpide rippikoulutyössä on. Toisaalta kirkkojärjestys edellyttää, että
rippikoulua johtaa aina pappi tai lehtori134, joka ei kuitenkaan tarkoita
yksiselitteistä vastuuta koko rippikouluvuoden tapahtumista.
Seurakuntien paikallissuunnitelmissa on muutenkin vain hyvin vähän
pohdintaa resursseista ja tehtäväkuvauksista.135 Paikallissuunnitelmia voisi
yleisellä tasolla luonnehtia metatason suunnitelmiksi työntekijöiden
tehtävänkuvausten osalta. Toisaalta metatasolta laskeudutaan mikrotasolle kun
puhutaan turvallisuusvastaavan136 tai leirin isosen tehtävänkuvauksesta.

4.3 Väestöennuste
Rippikoulun malliohjesääntö edellyttää, että seurakunnissa laaditaan vuosittain rippikoulutyön
suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto hyväksyy. Suunnitelmasta tulee käydä
ilmi rippikoululaisten ja rippikouluryhmien arvioidut määrät, rippikoulumuodot, rippikoulujen
alkamisja päättymisajankohdat, konfirmaatiot, rippikouluryhmien vastaavat opettajat, varsinaiset
opetuspaikat, muu tila ja henkilöstöresurssien tarve, käytettävät oppikirjat, eri työalojen
osallistuminen rippikoulutyöskentelyyn, paikallinen yhteistyö vanhempien ja koulujen kanssa sekä
erillisryhmien rippikoulut. Edellä olevan lisäksi seurakunnassa tehdään paikallinen
rippikoulusuunnitelma, jonka pohjalta rippikoulujen opettajatiimit tekevät omat
toteutusohjelmansa. Paikallinen rippikoulusuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti
työntekijäjoukolle, mutta se on hyvä antaa tiedoksi myös luottamushenkilöille vuosittain
tehtävän rippikoulutyön suunnitelman yhteydessä. Rippikoulusuunnitelmaa on hyödyllistä arvioida
säännöllisesti.137

RKS 2001 edellyttää paikallista suunnittelua. Paikallinen suunnittelu on
tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöiden käyttöön rippikoulutyön tueksi. Toisaalta
paikallissuunnitelma on RKS 2001:n mukaan tarkoitettu myös luottamuselinten
työkaluksi ja tueksi päätöksentekoprosessissa.138 Rippikoulun
henkilöstöresursseista ja taloudellisista asioista päätettäessä on ensiarvoisen
tärkeää tietää tulevien rippikouluikäluokkien koko. Rippikoulun malliohjesäännön
mukaan rippikoulun kolmevuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelman tulee liittyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan.139
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Kokkonen 2009, 34.
KJ 3:3; Malliohjesääntö 3§.
135
Ks. esimerkiksi: Jokioinen 1; Kaustinen 11; Nivala, 5–6; Huopalahti 6; Oulunkylä 7–13.
136
Monissa paikallissuunnitelmissa liiteosiossa on turvallisuusvastaavan muistilista tarpeellisista
tehtävistä. Ks. esimerkiksi, Kallio, 14; Pakila, 9. Pakilassa muistilista on nimetty Rippikoulun
vastaavan ohjaajan muistilistaksi.
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RKS 2001, 37.
138
RKS 2001, 37.
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Rajasin tutkielmani ulkopuolelle seurakuntien toimintakertomukset, talousja toimintasuunnitelmat, strategiat, missiot ja visiot. Kuitenkin
rippikouluikäluokkien määrän arviointi näkyi olennaisena osana osassa
paikallissuunnitelmia. Taulukossa 3 ja liitteessä 1 näkyvät seurakuntien käytännöt
tulevien ikäluokkien arvioinnista paikallissuunnitelmassa. Paikallissuunnitelmien
luonne käytännöllisenä rippikoulutyön toimintakäsikirjana edellyttäisi myös
Kokkosen mukaan rippikouluikäluokkien määrän arviointia. Kokkosen
tutkimuksessa jokaisessa rippikoulun paikallissuunnitelmassa on kirjattuna
rippikouluikäluokkien suuruudet lähivuosille.140 Kokkosen havainnot poikkeavat
kuitenkin merkittävästi tämän tutkimuksen havainnoista.
Oulun hiippakunnassa tulevien ikäluokkien määrän arviointi on yli puolet
yleisempää kuin Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.
Oulun hiippakunnassa kolmentoista seurakunnan paikallissuunnitelmassa näkyvät
tulevien ikäluokkien koko.141 Rippikoululaisten määrän arviointi on tarkkaa
esimerkiksi Posion seurakunnan paikallissuunnitelmassa, jossa seurakunnan läsnä
olevan väestön määrä on kirjattu ylös useamman vuoden ajalta. Taulukosta
ilmenee pienen pohjoisen kunnan ja seurakunnan vääjäämätön väestökato sekä
ikääntyminen. Paikallissuunnitelmasta löytyy myös väestön suuruus ikäryhmittäin
sekä ennuste tulevista rippikouluikäluokista aina vuoteen 2018 saakka. Posion
seurakunnan paikallissuunnitelman taulukoissa ei ole huomioitu muuttoliikettä,
joka todetaan erikseen paikallissuunnitelmassa.142 Kokkosen havainnot tarkasta
väestömäärän kehityksestä ja tulevien rippikouluikäluokkien suuruudesta vuodelta
2009 olivat samansuuntaisia kuin omat havaintoni Posion seurakunnan
paikallissuunnitelmasta.143
Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmista vain kuusi
seurakuntaa on arvioinut tulevien rippikouluikäluokkien suuruuden.144 Toisaalta
esimerkiksi Loviisan suomalaisen seurakunnan rippikoulusuunnitelmassa tulevien
ikäluokkien suuruus on arvioitu ”hiukan suuremmaksi kuin vuonna 2008”.145
Selittävää tekijää hiippakuntien erilaisiin käytäntöihin ei tutkimusaineistoni
pysty antamaan. Onko Helsingin alueen väestömäärän arviointi vaikeampaa kuin
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Kokkonen 2009, 47, 51.
Ks. esimerkiksi: Tyrnävä, 3; Pelkosenniemi, 3; Posio, 4.
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Posio, 4. Posion rippikouluikäluokka vähenee vuoden 2009 44 rippikoululaisesta 2018 21:n
rippikoululaiseen.
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Kokkonen 2009, 47, Ks. Posio 4.
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Ks. esimerkiksi: Myrskylä, 1; Oulunkylä, 4; Loviisa, 1.
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Oulun hiippakunnan alueen väestömäärän arviointi? Väestömäärien
ennustamisessa paikallissuunnitelmat ovat käyttäneet hyödyksi tilastokeskusten
ennusteita.146 Käyttävätkö seurakuntien luottamuselimet hyödyksi
paikallissuunnitelmista nousevia tietoja, jää myös lähdeaineistoni rajauksen
vuoksi epäselväksi.

VI Tulevien ikäluokkien suuruuden arviointi
paikallissuunnitelmissa
Rippikoulujen tulevaisuuden näkymät.
Tulevien rippikouluikäluokkien arvioitu määrä Oulun
hiippakunnan seurakuntien rippikoulujen paikallissuunnitelmissa

Seurakunnat
13

Tulevien rippikouluikäluokkien kokoa ei ole mainittu seurakuntien
paikallissuunnitelmassa Oulun hiippakunnassa
Tulevien rippikouluikäluokkien arvioitu määrä Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.
Tulevien rippikouluikäluokkien kokoa ei ole mainittu seurakuntien
paikallissuunnitelmissa Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa

7
6
14

Taulukko 6. Tulevien ikäluokkien koon arviointi Oulun ja Helsingin hiippakuntien rippikoulun
paikallissuunnitelmissa.

4.4 Toimintaympäristö
Rippikoulusuunnitelma 2001 on luonteeltaan puitesuunnitelma. Siinä määritetään kirkolle yhteiset
rippikoulun lähtökohdat ja perusteet. Niiden mukaisesti seurakunnat toteuttavat rippikoulutyötään.
Rippikoulun tavoitteet antavat perustan rippikoulun sisällölliselle suunnittelulle. Ne eivät ole
sellaisinaan suoraan siirrettävissä rippikoulujen toteutusohjelmiksi. Mielekkäät sovellukset
löytyvät parhaiten paikallisesti. Tätä varten tarvitaan herkkyyttä ja kykyä ottaa huomioon, mitä
nuorten maailmassa tapahtuu ja mitkä asiat ovat ajankohtaisia.147

RKS 2001 edellyttää paikallista suunnittelua, jossa paikallisen seurakunnan
erikoispiirteet ja ”nuorten maailma” ja ajankohtaiset asiat tulevat pohdituksi.
Toisaalta RKS 2001 ei selkeästi määrittele sitä, missä rippikoulusuunnitelmassa
paikallisia erityispiirteitä ja toimintaympäristöä pohditaan.
Jarmo Kokkosen tutkimuksessa paikallissuunnitelmien toimintaympäristö
on kuvattu, mutta suunnitelmien tulevaisuuteen luotaava näky ja puuttui.148
Rippikoulujen suunnitteluprosessin monitahoisuus ja ohjeistuksen epätarkkuus
ovat osaltaan vaikuttamassa paikallissuunnitelmien sisältöön.
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Ks. esimerkiksi: Tyrnävä, 3.
RKS 2001, 37.
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Kokkonen 2009, 56.
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Vähimmäisvaatimuksia paikallissuunnitelmille ei ole149, joka näkyy myös tämän
tutkimuksen toimintaympäristön kuvauksissa. Missä suunnitelmassa
toimintaympäristön kuvaus, nuorten elämäntilanne, ”nuorten maailma” ja
ajankohtaiset kysymykset tulisi käsitellä – on epäselvä kysymys.
Lähes jokaisessa tämän tutkimuksen paikallissuunnitelmassa
toimintaympäristöä on pohdittu. Kuitenkin toimintaympäristön kuvaus vaihtelee
eri paikallissuunnitelmissa merkittävästi. Useissa paikallissuunnitelmissa
esimerkiksi seurakunnan hengellinen viitekehitys ja monimuotoisuus tulevat
esille.150 Toisaalta monissa paikallissuunnitelmissa hengellisen viitekehyksen
pohdinnasta vaietaan lähes kokonaan, eikä hengellisen elämän monimuotoisuus
eri herätysliikkeineen näyttele suunnitelmissa mitään osaa.151
Huopalahden seurakunnassa paikallissuunnitelman johdannossa todetaan:
Rippikoulusuunnitelma edellyttää, että seurakunta pohtii rippikoulujen suunnittelua ja toteutusta
paikallisista lähtökohdista. Suunnitelma korostaa paikallisia olosuhteita, yhteyttä
rippikoululaisen vanhempiin ja arvioinnin merkitystä. Huopalahden seurakunnan rippikoulun
paikallissuunnitelman tehtävä on kuvata, miten ja minkälaisista lähtökohdista rippikoulua
Huopalahdessa pidetään. Tavoitteena on kirjata ylös aikojen kuluessa opitut hyvät käytännöt.
Ensisijaisesti paikallissuunnitelma on tarkoitettu seurakunnan rippikoulutyötä tekevien
työntekijöiden käyttöön. Suunnitelman tavoitteena on myös helpottaa uusia työntekijöitä
pääsemään mukaan rippikoulutyöhön ja paikallisiin perinteisiin. Suunnitelma annetaan
seurakunnan luottamushenkilöille tiedoksi.152

Kuitenkin kyseisessä paikallissuunnitelmassa on vain lyhyt maininta muutamista
nuorista, jotka käyvät kristillisten järjestöjen rippikoulun. Hengellisen elämän
monimuotoisuudesta valta-osa suunnitelmista vaikenee. Suuressa osassa
paikallissuunnitelmia toimintaympäristöä on kuvattu hyvin suppeasti muutamalla
lauseella (Liite 22). Kokonaan toimintaympäristön kuvaus puuttuu kahdeksasta
paikallissuunnitelmasta (Taulukko 7 & Liite 22).

VII Toimintaympäristön kuvaus paikallissuunnitelmissa
Hiippakunnat
Oulun hiippakunnan
seurakunnissa
Helsingin hiippakunnan
seurakunnissa

Toimintaympäristö on
kuvattu
16

Toimintaympäristöä ei
ole kuvattu
4

16

4

Taulukko 7. Toimintaympäristön kuvaaminen Oulun ja Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.
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Kokkonen 2009, 56.
Ks. esimerkiksi; Reisjärvi, 2; Pornainen, 9–10.
151
Ks. esimerkiksi; Nivala, 4; Meilahti
152
Huopalahti, 3.
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4.5 Paikallissuunnitelma toimintakäsikirjana
Jokaisessa paikallissuunnitelmassa huomioidaan RKS 2001:n perusajatukset ja
sitoudutaan rippikoulun yleistavoitteeseen. RKS 2001:een viitataan jokaisessa
suunnitelmassa useaan kertaan. Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa valtakunnallista suunnitelmaa pidetään jo niin
vakiintuneena,153 ettei paikallissuunnitelmissa käsketä lukemaan suunnitelmaa
yhdessä RKS 2001:n kanssa, kuten useissa Helsingin hiippakunnan
paikallissuunnitelmissa tehdään.154 RKS 2001 on paikallissuunnitelmien
kirjoittajille tuttu myös käsitteistön ja kielen osalta. Kokkonen on havainnut
omassa tutkimuksessaan kuinka kieli ja käsitteistö ovat läheisiä RKS 2001:n
kielelle ja käsitteistölle.155
Muutamista suunnitelmista tulee ilmi kuva, että suunnitelma on
”ulkopuoliselle” annettu kuvaus rippikoulun yleisistä käytänteistä, eikä
suunnitelma anna kuvaa työntekijöiden yhteisestä sopimuksesta ja manuaalista.
Paikallissuunnitelmissa asia ilmenee seuraavasti:
Kirkkolain ja -järjestyksen mukaan kirkkoherra vastaa rippikoulusta. Käytännössä leirijaksosta on
vastuussa nuorisotyön työntekijä, joka toimii leirin johtajana ja turvallisuusvastaavana. Apunaan
hänellä on toinen nuorisotyön työntekijä ja joukko isosia. Oppituntien opetusvastuussa ovat
kirkkoherra, diakoni, kanttori, kasvatustyön teologi ja nuorisotyönohjaaja. Jumalanpalvelus ja
rukouselämä tulevat oppituntien ulkopuolellakin tutuksi: Seurakuntaan tutustumisjakson ohella
leirin aikana järjestetään päivittäin lyhyitä jumalanpalveluksia. Rukouselämään ohjataan myös
ruokalaulun ja iltahartauksien kautta.156
Opetusmenetelmänä käytetään lähiopetusta – työskentelyä yksin ja pienryhmissä. Tärkeää on
myös tarjota kokemuksellisia oppimistilanteita. Erilaiset oppijat otetaan huomioon käytännön
järjestelyissä. Oppijoiden erityispiirteistä pyritään ottamaan selvää etukäteen (ks.
ennakkotietolomake), ja tietoon tulleita haasteita pyritään huomioimaan opetustilanteissakin.
Lisäksi leirijaksolle palkataan henkilökohtaisia avustajia niitä tarvitseville nuorille. Oppituntien
sisällöissä noudatetaan Elämä – usko – rukous -rippikoulusuunnitelmaa (2001), käytössä olevan
Tunnetko tien? -oppikirjan kautta. Erityisempiä sisällöllisiä painotuksia seurakuntamme
rippikoululla ei ole. Rippikoulua pyritään vuosittain kehittämään eri työntekijöiden näkökulmien
ja saamamme palautteen avulla157
.

Kyseisessä suunnitelmassa tekstiä on liitteiden ja johdantoluvun lisäksi vain
kuvaus yleisistä toimintaperiaatteista. Kuvauksen kielellinen ilmaisu noudattaa
kertovaa tyyliä ja passiivisia muotoja, joten suunnitelmasta voi vetää
johtopäätöksiä, että suunnitelma on kirjoitettu ”ulkopuolisille” kuvaukseksi siitä,
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Ks. esimerkiksi: Siikalatva, 2; Pelkosenniemi, 3; Posio, 3; Tyrnävä, 2; Oulu, 4; Kittilä, 1;
Kaustinen & Ullava, 3.
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Ks. esimerkiksi: Hakunila, 3; Kallio, 1, Korso, 3; Mellunkylä, 4; Mikael, 4; Pornainen, 2.
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miten rippikouluja toteutetaan. Toisaalta useassa suunnitelmassa mainitaan
paikallissuunnitelman luonteeksi käytännöllisen toimintakäsikirjan, josta selviää
paikalliset periaatteet ja käytännöt kyseisissä seurakunnissa.158
Kokkonen on havainnut aineistossaan kahden paikallissuunnitelman olevan
kopioita toisen seurakunnan paikallissuunnitelmasta. Vuonna 2006 valmistunut 16
sivun mittainen paikallissuunnitelma on Kokkosen mukaan lähes sanasta sanaan
kopioitu kahden muun seurakunnan paikallissuunnitelmaksi. Näissä
paikallissuunnitelmissa on tehty vain vähäisiä muutoksia ja lisäyksiä
päivämääriin, paikkojen nimiin ja rippikoululaisten lukumääriin.159
Tämän tutkielman aineistosta voi tehdä samansuuntaisia johtopäätöksiä
kuin Kokkonen omassa tutkimuksessaan. Tutkielmani aineistossa Mellunkylän ja
Mikaelin seurakunnan paikallissuunnitelmat ovat lähes sanasta sanaan
samanlaisia. Tutkijalle selvisi vasta tutkimuksen edetessä, että kyseiset
seurakunnat ovat yhdistyneet yhdeksi seurakunnaksi, joka selittää
yhdenvertaisuutta. Sen sijaan Malmin ja Kannelmäen seurakunnan
paikallissuunnitelmien lähes sanasta sanaan olevaa yhtäläisyyttä on vaikea
selittää. Vielä vaikeampaa selittely on silloin kun Pornaisten ja Tornion
seurakuntien paikallissuunnitelmat ovat vain pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta
samansisältöisiä. Kokkosen mukaan kopiointi kertoo alhaisesta rippikoulun
suunnittelun sitoutumisen tasosta. RKS 2001:n ja kapitulien ohjeistus jäävät
toteutumatta seurakunnissa, joissa on tyydytty kopioimaan muiden
materiaaleja.160
Rippikoulun paikallissuunnitelma on tarkoitettu työntekijäjoukolle
toimintakäsikirjaksi ja luottamuselimille päätöksenteon tueksi.161 Seurakuntien
toimintaympäristön kuvaus ja hengellinen viitekehys on paikallissuunnitelmissa
kuvattu vaihtelevasti (Liite 22 & taulukko 7). Suunnitelmien käytännön
soveltamismahdollisuudet jäävät kuitenkin vajaiksi, kun yhteistyötahoja,
yhteistyömuotoja ja yhteystietoja (Liitteet 14 ja 15) ei suunnitelmiin ole kirjattu.
Tältä osin suunnitelmat ovat ”metatason” suunnitelmia, jotka eivät palvele
työntekijöitä välittömän käytännön niin vaatiessa. Suunnitelmien hyöty
päätöksentekoprosessissa ei näytä myöskään optimaalisesti toteutuvan, kun
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suunnitelmien henkilöstöresursoinnin pohdinta useimmista suunnitelmista
puuttuu.
Useat paikallissuunnitelmat puhuvat rippikoulun paikallissuunnitelmasta
työntekijöiden toimintakäsikirjana. Rippikoulun suunnittelu on kuitenkin
monitasoista ja pitkäjänteistä työtä.162 Yksittäisen rippikoulun käytännön asioissa
henkilökunnan varsinainen toimintakäsikirja näyttää olevan kuitenkin rippikoulun
”toteutussuunnitelma”.
Malliohjesääntö edellyttää ”vuosisuunnitelmalta” lukuisia käytännön tason
tehtäviä, kuten rippikoulujen henkilökunnan tehtävät163, rippikoulujen arvioidut
määrät, rippikouluryhmien lukumäärät, rippikoulumuodot, yksityis- ja
erillisrippikoulut, rippikoulujen johtajat ja turvallisuusvastaavat, oppikirjat,
opetuspaikat ja tilat, konfirmaation ajankohdat sekä muita käytännön tason
kysymyksiä.164
Samoihin kysymyksiin löytyy vastauksia seurakuntien
paikallissuunnitelmista. Rippikoulun arjessa käytännön kysymyksiin haetaan
vastauksia kuitenkin rippikoulun toteutussuunnitelmista.
Rippikoulun työtiimiin kuuluu paljon ihmisiä: pappi, nuorisotyönohjaaja, kanttori, kesätyöntekijä,
apuohjaaja (ent.yövalvoja), kummi-isonen ja isoset. Kaikkia ei tietenkään ole kaikissa
rippikouluissa, mutta monta ihmistä kuitenkin. Papit, kanttorit ja nuorisotyönohjaajat tekevät
rippikoulun varsinaisen toteutussuunnitelman, mutta olisi suotavaa keskustella siitä yhdessä koko
tiimin kanssa. 165

Tutkijalle ei ole selvinnyt tutkimuksen edetessä paikallissuunnitelmien varsinaista
tarkoitusta. Mihin seurakunnat ja tuomiokapitulit tarvitsevat
paikallissuunnitelmia? Samat asiat tulevat ilmi valtakunnallisesta
rippikoulusuunnitelmasta RKS 2001, vuosisuunnitelmista ja yksittäisen
rippikoulun toteutussuunnitelmasta. Näin rippikoulujen paikallissuunnitelmat
työntekijöiden toimintakäsikirjana näyttäytyvät lähinnä ihanteena ja lauseina
paikallissuunnitelmien sivuilla, kuten esimerkiksi Hakunilan
paikallissuunnitelmasta vuodelta 2008 ilmenee:
Paikallissuunnitelma on syntynyt Hakunilan työyhteisön voimin. Kirjoitusprosessin
kuluessa on tapahtunut lukuisia työntekijävaihdoksia, mikä on osaltaan rikastuttanut,
osaltaan hidastuttanut suunnitelman valmistumista. Valmistunut suunnitelma sekä
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perehdyttää uutta työntekijää että muistuttaa vanhaa työntekijää yhdessä sovitusta
toimintatavoista. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuosittain. 166

Tämän tutkimuksen otsake rajaa paikallissuunnitelmien tutkimuksen
vuoteen 2013. Kuitenkin lähdeluetteloa tutkiessa ilmenee paikallissuunnitelmien
”valmistusvuosi,” joka hajaantuu vuodesta 2006 vuoteen 2013.
Paikallissuunnitelmia ei ole useissa seurakunnissa päivitetty, kuten sitaateista
ilmenee:
Suurin muutos on ollut v 2005 käyttökieltoon asetetun Pirskerin leirikeskuksen vaikutukset
erityisesti juuri rippikoulutyössä. Leirejä on pidetty viime vuosina Lohtajan Ohtakarin
leirikeskuksessa, Lestijärven Hirvikoskella, Kokkolan Varvissa ja Vasikkasaaressa. Parhaillaan
suunnitellaan uuden leirikeskuksen rakentamista Pirskeriin. Arvioitu valmistumisaika on v
2012.167
Ilmoittautumislomakkeet (ja turvatietolomakkeet) palautetaan Hakunilan seurakunnan
kirkkoherranvirastoon. Nuoret voivat toivoa joko kolmea eri vaihtoehtoa rippikoulunsa
ajankohdaksi tai vaihtoehtoisesti pääsevänsä samaan ryhmään ystävänsä kanssa. Rippikoulupappi
pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan joko ryhmätoiveen tai vastavuoroisen kaveritoiveen.
Tulevaisuuden haasteena sähköinen ilmoittautuminen!168

Onko taustalla sama hämmennys kuin tutkijalla? Mihin ja miksi
paikallissuunnitelmaa tulisi päivittää? Loviisan seurakunnassa perusteet ovat
seuraavat:
Yleinen kehitys on Suomen ev.lut.kirkossa tuonut tullessaan työn arvioinnin ja kehittämisen, myös
turvallisuuden kannalta. Rippikouluissa se on merkinnyt paikallisten rippikoulusuunnitelmien
laatimista ja työntekijöiden sekä ohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämistä asiaan.
Eräs keino on jatkuva prosessointi kulloinkin vastuussa olevien työntekijöiden kesken. Samalla
toivottavasti kirkastuu yhä selvemmin, mitä teemme ja miksi. Työ ei siis ole turhaa ja vaatiihan
uusi EU-lainsäädäntökin meiltä palveluntuottajina asiaan perehtymistä. Myös luotavat atktietokannat auttavat uusia työntekijöitä aikanaan perehtymään paikalliseen työkulttuuriin. 169

Loviisassa paikallissuunnitelman olemassaoloa perustellaan työn arvioinnilla ja
kehittämisellä, turvallisuusnäkökulmalla ja henkilökunnan perehdyttämisen
välineenä, eikä vähimpänä perusteena ole rippikoulutyön funktion ymmärtäminen.
Tavoitteet ovat oikeita ja oikeutettuja ja päämäärä hyvä, mutta tarvitaanko tämän
päämäärän kirkastamiseksi RKS 2001:n, vuosisuunnitelman sekä
toteutussuunnitelman lisäksi vielä paikallissuunnitelmaa?
Mikä funktio paikallissuunnitelmalla on ja miten se eroaa ”vuosisuunnitelman”
funktiosta? Ehkäpä useammalla seurakunnan työntekijällä on herännyt mielessään
samankaltainen ajatus kuin haastattelemallani rippikoulupastorilla.
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”Meillä rippikoulu voi hyvin, en ole kiinnostunut mistään suunnitelmista. Suunnitelmat ja käytäntö
on niin erillään toisistaan, ettei niillä ei ole mitään merkitystä.” 170

Edellä todetun perusteella Tampereen hiippakunnan rippikoulupastorin
hämmennys tämän tutkielman lähdeaineiston keräysvaiheessa asettuu mielestäni
oikeaan ja oikeutettuun kontekstiin:
”Mikä ihmeen paikallissuunnitelma, en ymmärrä mitä tarkoitat, ei meillä mitään
paikallissuunnitelmia ole.”171

5 Oppiminen rippikoulussa
5.1 Oppimisteoria
Rippikoulun lähtökohdat nousevat RKS 2001:stä, jonka tarkoitus ei ole antaa
valmiita vastauksia rippikoulun yksityiskohtiin. Koska kyseessä on
puitesuunnitelma seurakuntien tapa ja laajuus käsitellä suunnitelmassa olevia
alaotsakkeita vaihtelee seurakunnittain ja opettajittain.172 Aino-Elina Kilpeläisen
mukaan rippikoulun tavoitteeseen ei päästä pelkästään opetuksen avulla, vaan
elämällä todeksi uskon todellisuutta myös rippikoulussa. Toisaalta opetus voi
parhaimmillaan auttaa nuorta ymmärtämään, kuka tai minkälainen Jumala on ja
mihin usko kohdistuu.173 Hannele Repo määrittelee opetuksen tavoitteeksi nuoren
kristityn yhtymisen uskontunnustukseen ja nuoren tahdon synnyttämisen elämään
tunnustuksen mukaan.174
RKS 2001 vaikenee oppimisteorian pohdinnasta. Opetussuunnitelmasta
kuitenkin tulevat esille konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppimisteoria.
Teorian olemassaolo näyttäytyy lauseina:
oppiminen edellyttää aina yksilön tai ryhmän aktiivisuutta ja oppiessaan ihminen prosessessoi ja
suhteuttaa uutta ainesta aikaisemmin oppimaansa. 175

Monet tutkijat ovat löytäneet valtakunnallisesta rippikoulusuunnitelmasta
konstruktiivisen sekä kontekstuaalisen oppimiskäsityksen.176 Rippikouluoppaan
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asiantuntijoiden mukaan RKS 2001:n taustalla on kokemuksellinen,
sosiokonstruktivistinen, ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys.177
Lassi Pruukin mukaan RKS 2001:n pedagogisena ytimenä on ajatus
oppijasta aktiivisena subjektina.178 Rippikoulunuori on vaihtunut objektista (RKS
1980) subjektiksi (RKS 2001). RKS 1980 tavoitteena oli auttaa nuorta uskomaan
kolmiyhteyteen sekä jäsentämään oma usko elämänkokonaisuuteen niin, että usko
kannattelee nuorta läpi hänen elämänsä.179 Rippikoulunuori nähtiin RKS 1980:ssa
apua tarvitsevana objektina, kun taas RKS 2001:ssä korostuu nuoren
osallistuminen ja aktiivisuus. Aktiivisuutta nuorelta odotetaan niin tavoitteiden
asetteluun kuin opetuksenkin osalta. RKS 2001 edellyttää rippikoulunuoren
itsearviointia osana oppimisprosessia.180
Paikallissuunnitelmat molemmissa hiippakunnissa sitoutuvat RKS 2001:n
pääperiaatteisiin myös oppimiskäsitysten osalta. Useissa paikallissuunnitelmissa
tulee esille konstruktivistisen oppimisteorian tunnusmerkit:
Opetusmenetelmien tarkoitus on edistää oppimista ja auttaa erilaisia oppijoita itse prosessoimaan
asioita ja jäsentämään ne aiemmin oppimaansa. Oppimista tapahtuu koko ajan.
Perinteisestä oppituntiajattelusta on siirrytty laajempiin oppikokonaisuuksiin. 181
Opetusmenetelmien tarkoitus on edistää oppimista ja auttaa erilaisia oppijoita itse
prosessoimaan asioita ja jäsentämään ne aiemmin oppimaansa. Oppimista tapahtuu koko
ajan. Tornion seurakunnan rippikouluissa käytetään erilaisia opetustapoja; mm. keskustelua,
mielikuvamatkoja, toimintakokemusmenetelmiä, bibliodraamaa, draamaa,
oppimispäiväkirjatyöskentelyä, oppimisratoja, ulkoa oppimista, perinteistä tuntityöskentelyä,
luovaa ilmaisua ja leikkejä.182

Jarmo Kokkosen on havainnut tutkimuksessaan kaikkia paikallissuunnitelmia
yhdistävinä tekijöinä valtakunnalliseen rippikoulusuunnitelmaan sitoutumisen,
suunnitelman perusajatusten ymmärtämisen sekä RKS 2001 pääajatusten
soveltamisen.183 Tämä tutkielma tukee Kokkosen havaintoja myös oppimisteorian
sekä monipuolisten opetuskäytäntöjen osalta.
Paikallissuunnitelmissa korostetaan myös nuoren omaa arviointia
rippikoulussa opitusta. Oppimispäiväkirja arvioinnin välineenä on käytössä
seitsemässä Oulun hiippakunnan ja kuudessa Helsingin hiippakunnan
seurakunnassa. Kirjallinen tentti on yhtenä vaihtoehtona viidessä Oulun
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hiippakunnan ja kuudessa Helsingin hiippakunnan seurakunnassa. Suullinen
tenttivaihtoehto on käytössä seitsemässä Helsingin ja viidessä Oulun
hiippakunnan seurakunnan paikallissuunnitelmassa. Kokonaan opitun arvioinnista
vaikenee molemmissa hiippakunnissa yhdeksän paikallissuunnitelmaa Taulukko 8
& Liite 10 & 11).

VIII Rippikoulussa opitun arviointi Oulun ja Helsingin
hiippakunnan seurakunnissa
Oppimispäi-

Kirjal

Suul

Opitun arviointia ei

väkirja

linen tentti

linen

paikallissuunnitelmass

tentti

a ole mainittu

Oulu

7

5

5

9

Helsinki

6

6

7

9

Taulukko 8. Rippikoulunuoren opitun arviointikäytännöt Oulun ja Helsingin hiippakunnan
seurakunnissa.

Paikallissuunnitelmissa ei sitouduta vain yhteen arvioinnin välineeseen, vaan
paikallissuunnitelmissa annetaan erilaisia tapoja toteuttaa opitun arviointi (Liitteet
10 & 11).
RKS 2001 korostaa arvioinnin merkitystä osana koko rippikoulun toteutusta. Niin ohjaajat, isoset
kuin rippikoululaiset arvioivat oppimaansa rippikoulun kuluessa. Arviointi tapahtuu suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin. Jotta arviointia voidaan ylipäänsä tehdä, on jokaiselle rippikoululle
asetettava yhteiset tavoitteet, joita kohti pyritään. Rippikoulussa voidaan kannustaa omien
henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen. Tähän oppimispäiväkirja on hyvä väline. Rippikoulun
päättyessä hän voi arvioida, mitä hän on oppinut. Rippikoulussa oppimista voidaan arvioida myös
loppukokeen tai kertauksen avulla. Koemuotoina voivat olla kirjallinen koe yhdistettynä
henkilökohtaiseen keskusteluun palautuksen yhteydessä, suullinen ”tentti” tai oppimispäiväkirja.
(vuoropuhelu ohjaajan kanssa rippikoulun kuluessa)
Arviointi rippikoulussa ei ole arvostelua, eikä se tähtää pelkästään tiedolliseen mittaamiseen,
vaikka rippikoululla on myös tiedollisia tavoitteita.184

Rippikoulusuunnitelmissa huomioidaan myös erilaiset oppijat.
Hakunilassa erilaiset oppijat käytännössä integroidaan yleisiin rippikouluryhmiin. Tämä
haastaa soveltuvien opetustapojen löytämiseen. Rippikouluopetuksessa ei korosteta
suorittamista tai oikeassa olemista, vaan oman uskon vahvistumista kullekin sopivin
keinoin. Oppisisältöjä sovelletaan oppijan tarpeiden mukaisesti (esimerkiksi selkokielen
käyttäminen).185
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5.2 Oppimateriaali
Rippikoulun virallisina oppikirjoina käytetään Raamattua, Katekismusta, virsikirjaa ja
piispainkokouksen hyväksymiä oppikirjoja. Rippikoulun opettajat valitsevat muun
oppimateriaalin.186

RKS 2001 edellyttää kristinopin oppimista konstruktiivisen187 oppimiskäsityksen
puitteissa. Oppimateriaalina RKS mainitsee Raamatun, Katekismuksen,
Virsikirjan sekä piispainkokouksen hyväksymät rippikoulun oppikirjat: Usein
ihmettelen, Ihan sama, Quo vadis, Elämänpuu, Löytöretki, Oma ripari, Ohjaajan
ripari, Sanktus, Tunnetko tien.
Oulun ja Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmat
sitoutuvat RKS 2001:n pääperiaatteisiin myös oppimateriaalien osalta (Liite 6 &
7, Taulukko 9). RKS 2001:n mukaan rippikoulun oppikirjoina ovat
yksiselitteisesti Raamattu, Katekismus, Virsikirja sekä piispainkokouksen
hyväksymät kirjat.188 Kirkon kasvatuksen verkkomateriaali sen sijaan poikkeaa
RKS 2001:n yksiselitteisestä linjasta.
Seurakuntien ei ole pakko käyttää rippikoulussa virallisesti hyväksyttyä oppikirjaa - - -189

Rippikoulutyöskentelyssä käytetään oppimateriaalina Raamattua ja Virsikirjaa
sekä Katekismus/Kristinoppia. Edellä mainitut ovat kirkolliskokouksen
hyväksymiä virallisia rippikoulun oppikirjoja. Rippikoulutyöskentelyä varten
piispainkokous hyväksyy muut rippikoulun oppikirjat sekä oppilaan kirjat, että
opettajan oppaat. Oppikirjojen suunnitteluvaiheessa kirjojen laatijat konsultoivat
Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston nuorisotyön ja kasvatuksen kanssa, jotta
kirjoista tulisi tarkoituksenmukaisia. Oppikirjojen valmistelutyöhön liittyy usein
kirjojen kokeilutoimintaa joissain seurakunnissa. Rippikoulutyössä tarvittavan
muun oppi- ja virikemateriaalin voivat kirkkohallituksen toiminnallisen osaston
yksiköt, hiippakunnat, seurakunnat, järjestöt sekä kustantajat laatia vapaasti.
Huomionarvoista on, että seurakuntien ei ole pakko käyttää rippikoulussa
virallisesti hyväksyttyjä oppikirjoja, vaan seurakunta voi myös itse työstää
opiskelumateriaalin rippikouluryhmille yhteistyössä nuorten kanssa.190
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IX Rippikoulun oppimateriaali Oulun ja Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Oulu

Rtu

Vk

Katkismus

NSV

16

15

13

3

Helmet

Tunnetko

Vuosittain

tien

päätettävä

Quo vadis

kirja

Hki

1

1

1

Rtu

Vk

Katekismus

NSV

Quo vadis

16

15

16

9

2

Helmet

Ihan sama

Elämän

Fleim-lehti

siiville
6

1

1

1

Taulukko 9. Rippikoulujen paikallissuunnitelmissa mainitsemat oppimateriaalit Oulu ja Helsingin
hiippakunnan seurakunnissa.

Seurakuntien paikallissuunnitelmissa on vain harvoin maininta muista kuin
kirkolliskokouksen hyväksymistä kirjoista. Vain kuusi seurakuntaa mainitsee
laulukirjojen lisäksi omassa seurakunnassa käytössä olevan oppikirjan.
Valtaosa seurakunnista jakaa kaikille kotiseurakuntansa nuorille Raamatun
ja Katekismuksen riippumatta siitä kenen järjestämään tai minkälaiseen
rippikouluun nuori osallistuu. Seitsemän tämän tutkielman seurakuntaa jättää
kyseiset materiaalit kuitenkin jakamatta järjestöissä rippikoulunsa käyviltä
nuorilta, vaikka kotiseurakuntaan tutustuminen tapahtuu poikkeuksetta nuoren
omassa kotiseurakunnassaan.191

5.3 Oppisisällöt
Kirkolliskokous hyväksyi 12.11.1999 kristinopin, jonka nimeksi tuli Katekismus. Rippikoulussa
annetaan opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti. (KJ 3:4) 192
Katekismus ilmaisee tiivistetysti Raamatun pääsisällön. Katekismuksen kolme pääosaa –
kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän rukous – antavat rippikouluopetukselle
perusjäsennyksen.193

Rippikoulussa opetellaan kristinuskon peruskysymyksiä. Lähtökohtana
opetuksessa ovat katekismuksen kolme pääosaa, jotka jäsentävät oppisisältöjä
191

Monesta suunnitelmasta asia ei tullut suoraan ilmi, jonka vuoksi tein lyhyet puhelinhaastattelut
seurakuntien rippikoulutyöntekijöille ajalla 27.10.2013 – 8.11.2013. Muistiinpanot ovat tekijän
hallussa.
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rippikoulussa. Valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman RKS 2001:n nimestä
Elämä – usko – rukous nousevat pääteemat, joihin katekismuksen kolme pääosaa
tulisi liittää. Nuorten elämä ja elämänkysymykset, usko ja rukous käyvät
vuoropuhelua rippikouluopetuksessa.
Eri asioiden ja teemojen esille nostaminen edellyttää sisällöllistä loogisuutta. Oppimisen kannalta
on tärkeää, että opetus ja oppimiskokonaisuudet ovat sisäisesti ehyitä ja mielekkäässä suhteessa
toisiinsa. Uskontunnustuksen kolme päälukua antavat hyvän viitteen rippikoulun
etenemisjärjestyksestä. Nuorten omien kysymysten esille nostamisessa tarvitaan enemmän
tilannekohtaista kuulemisherkkyyttä.194

Huolimatta konstruktiivisesta oppimiskäsityksestä, joka on pohjimmiltaan
relatiivinen195, rippikouluissa opetellaan kristinuskon perusteita myös ulkolukuna
(Liitteet 10 & 11). RKS 2001:n mukaan:
– – kymmenen käskyn, uskontunnustuksen ja Isä meidän rukouksen – opetteleminen ulkoa tukee
rukouksen ja mietiskelyn harjoittamista.196

Kaikissa paikallissuunnitelmissa ei oppisisältöjä ole erikseen mainittu, mutta
kaikki paikallissuunnitelmat sitoutuvat kuitenkin valtakunnalliseen
rippikoulusuunnitelmaan. Vaikka ulkoläksyjä ei paikallissuunnitelmassa ole
eriteltynä rippikouluissa käytetään ulkoläksyjä, kuten Kallion seurakunnan
paikallissuunnitelmasta voi päätellä.
Ulkoläksyjä ja loppukertausta suoritettaessa otetaan huomioon erilaiset oppijat. 197

Kokkonen on tutkimuksessaan kolmeakymmentä seurakuntaa Espoossa ja
Helsingissä löytänyt ulkoläksyistä maininnan kahdenkymmenenyhden
seurakunnan paikallissuunnitelmasta. Vähimmillään ulkoa opeteltavia asioita oli
neljä: uskontunnustus, Isä meidän – rukous, Herran siunaus ja pienoisevankeliumi
(Joh. 3:16). Kokkosen havaintojen mukaan myös kymmenen käskyä oli
tavallisimmin ulkolopeteltavien asioiden joukossa. Vain neljässä Kokkosen
aineiston paikallissuunnitelmassa mainitaan ulkoläksyinä kaste- ja lähetyskäsky
(Matt. 28:18–20) sekä ehtoollisen asetussanat tai rakkauden kaksoiskäsky.
Kokkosen havaintojen mukaan ulkoläksyjä vaaditaan nuorilta tasapuolisesti
korostaen kuitenkin tilannekohtaista harkintaa sekä nuoren henkilökohtaista
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huomioimista suhteuttaen oppimisen arvioinnin nuoren oppimisen
edellytyksiin.198
Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa tavanomaisia
ulkoläksyjä ovat Kymmenen käskyä, Isä meidän rukous, kaste- ja lähetyskäsky,
jotka vaaditaan kymmenessä Oulun hiippakunnan seurakunnan
paikallissuunnitelmassa. Herran siunaus, pienoisevankeliumi (Joh.3:16), sekä
uskontunnustus mainitaan yhdeksässä Oulun hiippakunnan
paikallissuunnitelmassa (Taulukko 10).

X Rippikoulun ulkoläksyt Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa
10

Isä

Herran Pienoisevankelium

Käsky

Meidä

siunau

ä

n

s

10

10

9

i

Kaste- ja

Uskontunnustu

lähetyskäsk

s

y
9

10

9

Taulukko 10. Rippikoulun ulkoläksyt Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.

Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmat eroavat Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmista, sillä keskeiseksi
ulkolopeteltavaksi oppisisällöksi mainitaan uskontunnustus ja Isä meidän rukous
yhdeksässä rippikoulun paikallissuunnitelmassa. Seitsemässä Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmista mainitaan kymmenen käskyä
ja Herran siunaus. Lisäksi neljässä Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmassa mainitaan pienoisevankeliumi ja kaste- ja lähetyskäsky
opeteltavaksi ulkoa (Taulukko 11).

XI Rippikoulun ulkoläksyt Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa
10

Isä

Herran Pienoisevankelium

Käsky

Meidä

siunau

ä

n

s

7

9

7

i

Kaste- ja

Uskontunnustu

lähetyskäsk

s

y
4

4

9

Taulukko 11. Rippikoulun ulkoläksyt Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.
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Rippikoulun ulkoläksyjen lisäksi paikallissuunnitelmista nousivat esille
seurakuntien erilaiset käytännöt ja vaatimukset seurakuntayhteysjaksoon liittyen.
RKS 2001:n yleistavoitteena on integroida nuori seurakuntayhteyteen.
Seurakuntayhteys on RKS 2001:n keskeinen sisältö rippikoulussa.
Rippikoulun keskeiseksi lähtökohdaksi ja perustaksi on tässä suunnitelmassa nostettu
seurakuntayhteys. Työskentely on sen varassa.199

Seurakuntayhteysjaksolle on RKS 2001:n mukaan asetettu omat tavoitteensa,
jonka mukaan nuori tuntee seurakunnan ja kirkon toimintaa sekä elää seurakunnan
yhteydessä.200 RKS 2001 ei kuitenkaan tarkkaan määrittele sitä, miten
seurakuntayhteysjakso on suoritettava.
Rippikoulun aikana nuori osallistuu jumalanpalveluksiin ja toimituksiin, erilaisiin tapahtumiin ja
ajankohtaisiin toiminnallisiin hankkeisiin.201

Seurakuntayhteysjakson tuntimääräksi on RKS 2001:ssä mainittu kahdeksasta
kuuteentoista tuntia.202
Seurakuntayhteyden kannalta rippikoulu on haaste koko seurakunnalle. Rippikoulun tulisi tukea
kirkon jäsenen identiteettiä ja seurakuntayhteyden säilymistä läpi elämän. Lisäksi ei pidä unohtaa
rippikoulun tarjoamaa mahdollisuutta esitellä seurakuntaa mahdollisena tulevaisuuden
työpaikkana.203

RKS 2001 määrittelee suuntaviivat seurakuntayhteysjaksolle. Kahdeksasta
kuuteentoista tunnin aikana rippikoulutyöskentelylle luodaan perusta. Lisäksi
jakson tehtävänä nähdään kirkon jäsenyyden ja identiteetin sekä
seurakuntayhteyden muodostuminen, joiden tulisi säilyä läpi elämän.
Seurakunnissa on vastattu RKS 2001:n asettamaan haasteeseen vaihtelevasti.
Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmien mukaan
seurakuntayhteysjaksoon kuuluu keskimäärin 9,4 tapahtumaa, joissa nuoren
edellytetään rippikouluaikana käyvän (Liite 23 & Taulukko12).
Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmien mukaan
seurakuntayhteysjakson tavoitteeseen päästään huomattavasti harvemmilla
käyntikerroilla. Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmien
mukaan tavoite saavutetaan keskimäärin 6,6 käyntikerralla (Liite 24 &
Taulukko12).
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XII Oulun hiippakunnan seurakuntayhteysjakson tapahtumat
rippikoulunuorille
JP

Musiikki Diakonia Lähetys Nuoriso Muu/vapaaval.

Yht.

Oulu

4,3

1

1

-

1,8

3,7

9,4

Hki

3

1,3

1

1

1,9

2

6,6

Taulukko 12. Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmista poimitut keskimääräiset
seurakuntayhteysjakson tapahtumien lukumäärät rippikoulunuorille. Taulukossa ei ole
huomioituna rippikoulun aloituskertaa, joka on monessa seurakunnassa valtakunnallinen
rippikoulupyhä. Rippikoulupyhä alkaa tavallisesti sunnuntain Jumalanpalveluksella.

Rippikoulun seurakuntayhteysjakson tapahtumien käyntikertojen määrä on
poimittu paikallissuunnitelmista tai niiden liitteistä. Kaikista
paikallissuunnitelmista ei selvinnyt seurakuntayhteysjakson rippikoulunuorilta
odotettuja käyntikertojen määrää. Kaikkien paikallissuunnitelmien liiteosioissa ei
ollut rippikoululaisen seurakuntayhteysjakson tutustumiskorttia.
Tutustumiskortilla tarkoitetaan vihkosta, johon rippikoululainen kerää merkintöjä
erilaisista seurakunnassa käymistään tapahtumista. Molempien hiippakuntien
viidestätoista paikallissuunnitelmasta selvisi vähintään seurakuntayhteysjakson
käyntikertojen yhteislukumäärä.
Tämän tutkielman tulokset seurakuntayhteysjakson seurakunnan elämään
osallistumiskertojen määrien suhteen poikkeavat Kokkosen havainnoista.
Kokkosen mukaan kaikkien seurakuntien paikallissuunnitelmat edellyttävät, että
nuoret osallistuvat kahdesta viiteen kertaa yhteiseen jumalanpalvelukseen, mitkä
ovat Kokkosen mukaan tavallisimmin sunnuntain messuja. Messujen ohella
seurakunnan elämään osallistumisen minimi muodostuu nuorten konsertista ja
osallistumisesta kahteen tai kolmeen nuorten iltaan.204
Jumalanpalvelukset, joita tämän tutkielman aineisto edellyttää, eivät ole
rajattu vain sunnuntain messuun, sillä myös sanajumalanpalvelukset tulevat esille
paikallissuunnitelmista ja joita odotetaan nuorilta yhdestä kuuteen kertaan
(Liitteet 23 & 24). Hajonta seurakuntien välillä on siis varsin merkittävä, joten
kokonaisuutta ajatellen rippikoululaiselta odotetaan eri seurakunnissa varsin
erilaista osallistumista seurakunnan elämään. Tältä osin valtakunnallinen
rippikoulusuunnitelma osoittaa heikkoutensa. Kokkosen ja Tapani Innasen
odotukset yksityiskohtaisemmasta valtakunnallisesta rippikoulusuunnitelmasta
ovat siis oikeutettuja joihin on helppo yhtyä.205
204
205

Kokkonen 2009, 47.
Kokkonen 2009, 60; Innanen 2009c, 367.
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5.4 Rippikoulumuodot
Seurakunnan on tarjottava kaikille nuorille mahdollisuus käydä rippikoulu. Tarvittaessa pidetään
rippikoulu yksityisesti (KJ 3:3). Rippikoulusuunnitelma on kohdennettu 15vuotiaiden ikäryhmälle.
Soveltaen se on yhteinen perusta kaikille erityisryhmien rippikouluille, myös aikuisrippikouluille.
Aikuisrippikoulun tuntimäärä on vähintään 20 tuntia. Erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen
ja tieto niiden luonteesta on lisääntynyt. Nuorten erilaisuus, heidän yksilölliset lähtökohtansa ja
valmiutensa on otettava huomioon.206

Kaikissa rippikoulun paikallissuunnitelmissa rippikoulumuotona tarjotaan
rippikoululeiriä. Rippileirin suosio on koko maassa laajaa, sillä yli 90%
rippikouluista on leirimuotoisia.207 Erityisrippikouluja järjestetään
rovastikunnallisena yhteistyönä molemmissa hiippakunnissa (Liitteet 15 & 16).
Paikallissuunnitelmissa erityisrippikoulu tuli esille Oulun hiippakunnassa
yksitoista kertaa208 ja Helsingin hiippakunnassa neljä kertaa. Vaikka
erityisryhmien rippikoulua ei ole paikallissuunnitelmissa välttämättä mainittu, sitä
toteutetaan yhteistyössä rovastikunnallisesti.209
Päivärippikouluja järjestetään lähdeaineistoni mukaan kahdeksassa
Helsingin hiippakunnan ja seitsemässä Oulun hiippakunnan seurakunnassa.
Iltarippikouluja puolestaan järjestetään kuudessa Helsingin- ja kahdessa Oulun
hiippakunnan seurakunnassa. Yksityisrippikoulut on mainittu kuudessa Oulun ja
kahdessa Helsingin hiippakunnan seurakunnan paikallissuunnitelmassa.
Aikuisrippikoulun osalta tulos on yllättävä, sillä vain yhdessä Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmassa mainitaan aikuisrippikoulu.
Sen sijaan Oulun hiippakunnassa yksityisrippikoulu mainitaan kuudessa
seurakunnan paikallissuunnitelmassa.
Muita rippikoulumuotoja seurakuntien rippikoulutarjottimella ovat erilaiset
virikkeelliset rippikoulut, kuten laskettelu-, vaellus-, ratsastus- ja ulkomaan
rippikoulut. Oulun hiippakunnassa mainitaan maahanmuuttajien rippikoulut
kolmessa paikallissuunnitelmassa, mutta Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa siitä ei ole mainintaa (Taulukko 12 & Liitteet 15 ja 16).
Maahanmuuttajat pyritään integroimaan normaaliin rippikouluryhmään.210
Rippikoulutarjottimen monipuolisuus on mielestäni yllättävän laaja.
Erikoiseen asemaan se asettuu mielestäni juuri tässä taloudellisessa tilanteessa,

206

RKS 2001, 43.
Haastettu kirkko, 150.
208
Laskin erityisrippikouluksi viittomakielisen, dysfaattisille tarkoitetun rippikoulun sekä
kehitysvammaisille tarkoitetun rippikoulun. Ks. Rovaniemi, 21. Vrt. RKS 2001, 41–42.
209
Joissain suunnitelmissa asia on mainittu, toisissa taas ei ole mainittu. Silti paikallissuunnitelmat
saattavat kuulua samaan rovastikuntaan. Vrt. esimerkiksi Kannelmäki, Munkkiniemi.
210
Ks. esimerkiksi Hakunila. 9.
207
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jossa toiset seurakunnat joutuvat karsimaan leirivuorokausia tavanomaisesta
leiririppikoulusta.211

XIII Seurakuntien rippikoulutarjotin Helsingin ja Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Leiri

Päivä

Ilta

Erityis

Aikuis

Yksityis

Helsinki

20

7

2

11

6

6

Oulu

20

8

6

4

1

2

Liikunta

Erä

Ratsastus Ulkomaat Mamu

Helsinki

3

3

0

1

0

Oulu

4

2

3

2

3

Taulukko 13. Seurakuntien rippikoulumuodot Oulun ja Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Taulukossa on yhdistetty liikuntakategorian alle laskettelu-, hiihto- ja
harrasteleirit. Erä kategorian alle olen sijoittanut erä-, vaellus- ja Lapissa
järjestettävät rippikoulut.212 Ratsastus kategoria sisältää ratsastuksen lisäksi
maatilalla järjestettävät rippikoulut. Ulkomaat sarakkeen alla olevat rippikoulut
pitävät sisällään Tornion seurakunnan järjestämän Euro rippikoulun, joka on
Haaparannan seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä rippikoulu sekä
Rovaniemen suunnitelmassa mainitun ulkomailla suoritettavan rippikoulun.
Helsingin hiippakunnan osalta ulkomaan rippikoulu tarkoittaa Virossa
järjestettävää Korson seurakunnan rippikoulua.

5.5 Työmuodot rippikouluopetuksessa
Rippikoulusuunnitelma 2001 edellyttää opettajilta tiivistä yhteistyötä suunnittelussa, toteutuksessa
ja arvioinnissa. Opettajatiimi laatii rippikoulukohtaisesti toteutussuunnitelman vastaavan
työntekijänsä johdolla. Rippikoulun opettajia ovat teologi, kanttori ja nuorisotyöntekijä. Myös
diakonian viranhaltijoiden ja lapsityöntekijöiden osallistuminen tiimin työskentelyyn on
toivottavaa. Työntekijäjoukossa tulee olla sekä miehiä että naisia. Rippikoulun valmisteluun on
hyvä kutsua kaikki ne henkilöt, jotka ovat rippikoulun työskentelyssä jollakin tavoin osallisina.
Isoset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan suunnitteluun. Myös keittiö ja
kiinteistöhenkilökunnan kanssa on hyvä neuvotella rippikoulun käytännöistä ja toiminnan
periaatteista.213

RKS 2001 edellyttää seurakunnan työntekijöiltä laaja-alaista yhteistyötä eri
toimintamuotojen ja toimijoiden kesken. Kokkonen on tutkimuksessaan todennut,
kuinka hänen tutkimistaan kolmestakymmenestä seurakunnasta vain yksitoista
211

Vrt. Harjun seurakunta Tampereen hiippakunnassa.
Lapissa järjestettäviin rippikouluihin eivät kuulu ne rippikoulut, jotka järjestetään muutoinkin
Lapin läänin puolella.
213
RKS 2001, 38.
212
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käsittelee diakonian ja lähetystyön sisältöä ja paikkaa rippikoulussa. Kokkosen
mukaan molemmat teemat ymmärretään laajasti ja niitä lähestytään nuorten
maailmasta käsin. Lähetys- ja diakoniatyö nähdään Kokkosen mukaan rippikoulua
läpäisevänä aiheena samaan tapaan kuin musiikkikin. Läpäisevyys tarkoittaa
teemojen liittämistä laajasti RKS 2001:n mukaisesti kirkon uskon sisältö-osioon,
mutta myös nuorten elämänkysymysten yhteyteen. Lähetys ja diakoniatyö
yhdessä musiikin kanssa ovat läsnä läpi rippikoulun.214
Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit,
nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun
ohjesäännössä määrätään. (KJ 3:3) Diakonian viranhaltijoiden ja lapsityöntekijöiden osaaminen
on arvokasta saada rippikoulutyöskentelyn tueksi. Työntekijäjoukkoon sisältyvät myös
harjoittelijat ja muut tilapäisesti palkatut työntekijät. Rippikoulua johtava pappi tai lehtori vastaa
rippikouluun liittyvien asiakirjojen ja ilmoitusten hoitamisesta. 215

Tämän tutkielman osalta paikallissuunnitelmista nousevat työmuodot ja niiden
paikka rippikoulussa tulevat esille vaihtelevasti (Taulukko 13 & Liitteet 17 & 18).
Rippikoulua johtaa kirkkojärjestyksen mukaan pappi tai lehtori (KJ 3:3).
Paikallissuunnitelmissa sitoudutaan edellä mainittuun yhtä tulkinnallista
poikkeusta lukuun ottamatta.
Kirkkolain ja -järjestyksen mukaan kirkkoherra vastaa rippikoulusta. Käytännössä leirijaksosta on
vastuussa nuorisotyön työntekijä, joka toimii leirin johtajana ja turvallisuusvastaavana. 216

Suunnitelmassa esitetään ajatuskonstruktio siitä, miten rippikouluvastuu on
kirkkolain mukaan ja todetaan miten asia on kirkkojärjestyksen mukaan, mutta
perään todetaan, kuinka käytännössä kyseisessä seurakunnassa toimitaan.

XIV Työmuotojen läsnäolo rippikoulussa Oulun ja Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Turvallisuus Lähetys

Musiikki Diakonia Nuorisotyö Lapsityö

Oulu

18

11

19

18

19

4

Helsinki

17

3

15

10

14

2

Taulukko 14. Työmuotojen läsnäolo rippikouluopetuksessa Oulun ja Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmien mukaan.

Lähes jokaisessa paikallissuunnitelmassa on käsitelty turvallisuutta. Lähetyksen
osuutta Oulun hiippakunnassa käsitellään lähetyssihteerin vierailulla leirin aikana.

214

Kokkonen 2009, 51.
RKS 2001, 42.
216
Reisjärvi, 3.
215
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Musiikki tulee esille jokaisesta suunnitelmasta, mutta kaikista suunnitelmista ei
saa selvää kuka musiikin opetusta antaa.217 Diakonian opetus järjestetään
monessa seurakunnassa seurakuntayhteysjaksolla ”diakoniarallin” tai
yhteisvastuukeräyksen muodossa. Diakoniarallilla tarkoitetaan rastirataa, jossa
rastiradan avulla perehdytään seurakunnan toimintamuotoihin ja työntekijöihin.218
Jokaisessa rippikoulussa on mukana isosia. Taulukkoon otin vain ne
seurakunnat, joiden paikallissuunnitelmista saattoi päätellä seurakunnan
nuorisotyöntekijän mukanaolon rippikoulun aikana. Lapsityö on rippikouluissa
vähäistä.

5.6 Paikalliset rippikoulutyön tavoitteet
RKS 2001 on puitesuunnitelma, joka on lähtökohtana paikalliselle suunnittelulle.
RKS 2001:n asettama yleistavoite kaikille rippikoulutoiminnalle on:
Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan,
johon hänet on pyhässä kasteessa otettu,
kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä .
Rippikoulusuunnitelma 2001 on luonteeltaan puitesuunnitelma. Siinä määritetään kirkolle yhteiset
rippikoulun lähtökohdat ja perusteet. Niiden mukaisesti seurakunnat toteuttavat rippikoulutyötään.
Rippikoulun tavoitteet antavat perustan rippikoulun sisällölliselle suunnittelulle. Ne eivät ole
sellaisinaan suoraan siirrettävissä rippikoulujen toteutusohjelmiksi. 219

Rippikoulun kokonaistuntimäärä on 80 tuntia, joka jakautuu RKS 2001:n mukaan
viitteellisesti seuraavasti. Seurakuntayhteysjakso 8–18 tuntia, aloitusjakso 6–12
tuntia, perusjakso 44–56 tuntia, päätösjakso ja konfirmaatioon valmistautuminen
4–10 tuntia.220 Jokaiselle jaksolle RKS 2001 määrittelee omat tavoitteensa
yleistavoitteen lisäksi. Aloitusjakson tavoitteena on:
että nuori tuntee kuuluvansa ryhmään ja suuntautuu yhteiseen oppimiseen ja
rippikoulutyöskentelyyn.221

Seurakuntayhteysjaksolle on tavoitteeksi asetettu, että nuori tuntisi oman
kotiseurakunnan ja kirkon toimintaa sekä eläisi seurakunnan yhteydessä222.
Perusjaksolle RKS 2001 määrittelee seuraavan tavoitteen:
Tavoitteena on, että nuori etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin
kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa kristittynä223
217

Taulukossa ovat ne paikallissuunnitelmat, joista voi tulkita musiikin opetuksen tapahtuvan
kanttorin johdolla.
218
Ks. esimerkiksi: Rovaniemi, 10; Haapajärvi, 6; Hakunila, 4–5; Askola, 2.
219
RKS 2001, 37.
220
RKS 2001, 20.
221
RKS 2001, 21, 22.
222
RKS 2001, 21, 28.
223
RKS 2001, 21, 23.
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Päätösjakson tavoitteesta paljastuu konstruktivistinen ajatusmaailma:
Tavoitteena on, että nuori jäsentää ja arvioi oppimaansa, liittää sen laajempiin kokonaisuuksiin ja
löytää sille merkityksen elämässään sekä valmistautuu konfirmaatioon.224

Näiden tavoitteiden lisäksi monet seurakunnat ovat asettaneet omia tavoitteitaan.
Myös RKS 2001 odottaa seurakunnilta omia tavoitteitaan
rippikoulutyöskentelylle.225
Tämän tutkielman lähdemateriaalissa vain harvat seurakunnat olivat
paikallissuunnitelmissaan asettaneet seurakuntakohtaisia tavoitteita (Liitteet 20 &
21). Asia on yllättävä, koska malliohjesääntö edellyttää paikallissuunnitelman
liittämistä seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan.226 Näin ollen
rippikoulutyön tavoite tulisi olla kytköksissä seurakunnan toimintasuunnitelmaan
ja sitä kautta seurakunnan strategiaan ja mahdolliseen visioon.227 Kokkonen on
todennut, että rippikoulun suunnittelu toteutuu irrallaan muusta
seurakuntasuunnittelusta. Kokkosen havainnoille löytyy katetta myös tämän
tutkielman lähdemateriaalia tarkastelemalla.228 Osalla seurakunnista
paikallissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet eivät liity varsinaisesti
rippikouluopetukseen.
Paikallinen rippikoulusuunnitelma on rippikoulun vetäjien apuväline. Tavoitteena on, ettei
”pyörää tarvitse keksiä uudelleen”. Eli jokaisen rippikoulutiimin ei tarvitse erikseen suunnitella ja
pohtia tiettyjä asioita, jotka on määritelty paikallisessa suunnitelmassa. Lisäksi uusikin työntekijä
voi tarkastaa siitä, mitä yksittäisen rippikoulun suunnittelussa ja järjestelemisessä piti muistaa. 229
Tavoitteena on, että erityisesti diakoniatyöntekijät ja lähetyssihteeri voisivat viipyä leirillä esim.
kokonaisen päivän eli muulloinkin kuin varsinaisten oppituntien aikana.230

Rippikoulusuunnitelmien tavoitteet voivat olla työntekijöille tai seurakunnan
johdolle suunnattuja viestejä siitä, miten ja millä resursseilla tulevaisuuden
rippikouluja kyseisessä seurakunnassa järjestetään.
Muutamassa paikallissuunnitelmassa on rippikoululaisen oppimisen
tavoitteita pohdittu syvällisesti ja monipuolisesti. Eri työalat ovat näissä
suunnitelmissa laatineet työalakohtaiset tavoitteet rippikouluopetukselle. Samalla
suunnitelmassa on koko seurakuntatyön kannalta keskeisiä tavoitteita sekä tavoite
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RKS 2001, 21, 27.
RKS 2001, 14–15.
226
Malliohjesääntö 2§.
227
Ks. Saarnio, 2013; Mäntsälän seurakunnan paikallissuunnitelma 2007, 3–10.
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Kokkonen 2009, 43.
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Oulunkylä, 3.
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Haapajärvi, 8.
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siitä, että rippikoululaiset ja heidän vanhempansa voivat olla varmoja
rippikoululeirien tasalaatuisuudesta.231
Muutamassa paikallissuunnitelmassa rippikoulutyön tavoite on RKS 2001:n
osatavoite.
Rippikoulussa pyrimme siihen, että nuori tuntisi kotikirkkonsa kodikseen.232

Seurakunnilla on erilaisia käytäntöjä liittyen rippikoulutyön tavoitteiden
asetteluun. Kaikista paikallissuunnitelmista huokuu kuitenkin RKS 2001:n
tavoitteet, vaikka tavoitetta ei varsinaisesti ole paikallissuunnitelmaan auki
kirjoitettu.
Kokkosen tutkimuksessa rippikoulutyön tavoitteita käsitellään vain
suppeasti. Keskeistä Kokkosen havainnoissa on se, että rippikoulun tavoitteet
eivät ole vain tiedollisia, sillä yhtä tärkeä kuin on tieto, on se mitä nuoressa
rippikouluaikana tapahtuu. Kokkosen johtopäätös on, että rippikoulun arviointia
ja tavoitteita lähestytään kokonaisvaltaisesti huolimatta hänen havainnoistaan
rippikoulutyön suunnittelun irrallisuudesta muuhun seurakuntatoimintaan.233
Tämän tutkielman johtopäätöksenä yhdyn osittain Kokkosen päätelmiin.
Seurakuntien paikallissuunnitelmissa ei tavoitteiden osalta liitytä koko
seurakunnan toimintasuunnitelmaan, strategiaan ja visioon, sillä monessa
seurakunnassa rippikoulutyölle ei ole seurakuntakohtaisia tavoitteita asetettu.
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Ks. Rovaniemi. Liite 20.
Pukkila, 1.
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Kokkonen 2009, 43,57.
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6 Yhteistyö rippikoulussa
6.1 Koulun kanssa
Seurakunnan yhteistyö koulujen kanssa on osa rippikoulun paikallista suunnittelua.
Rippikoulunopettajien on hyödyllistä tuntea koulujen opetussuunnitelmat, erityisesti
uskonnonopetukseen liittyvät sisällöt ja uskontokurssien ajoitukset koulukohtaisissa
opetussuunnitelmissa. Yhteistyö koulun kanssa merkitsee opetuksen sisältöjen koordinointia ja
yhteen sovittamista. Etukäteistyöskentelyllä voidaan välttää oppimista häiritsevät
päällekkäisyydet. Tämä edellyttää neuvotteluja ja yhteisten toimintatapojen kehittämistä koulun ja
234
seurakunnan, erityisesti uskonnonopetuksen ja rippikoulutyöskentelyn kesken .

Oulun hiippakunnan seurakunnissa seurakunnat tekevät laaja-alaista suunniteltua
yhteistyötä koulun kanssa vain vähän. Opetussisältöjen suhteen mainitusta
yhteistyöstä (Taulukko 4) seitsemäntoista seurakunnan paikallissuunnitelmissa ei
ole mainintaa. Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa laajaalaista suunniteltua yhteistyötä koulun opetussisältöjen suhteen ei ole lainkaan,
sillä yhdessäkään Helsingin hiippakunnan seurakunnan paikallissuunnitelmassa ei
ollut koulun opetussisällöistä mitään mainintaa (Liite 9). Tulos korreloi hyvin
Jarmo Kokkosen tutkimuksen kanssa. Vaikka yhteistyö koulujen kanssa on
lisääntynyt, se on yksipuolista.235 Seurakunnat käyttävät koulua kanavana
rippikoulusta tiedottamiseen.
Rippikoulun malliohjesääntö yksityiskohtaisissa perusteluissaan toteaa
seuraavaa:
Rippikoulun kolmivuotista runkosuunnitelmaa ja rippikoulutyön vuosisuunnitelmaa
laadittaessa on syytä olla yhteydessä paikkakunnan kouluihin, erityisesti uskonnonopettajiin.236

Ainoassakaan paikallissuunnitelmassa ei ollut mainintaa yhteistyöstä koulun
kanssa paikallissuunnitelmaa laadittaessa. Tämä tulos on nähtävissä myös
taulukossa 4. Tiiviin ja monipuolisen yhteistyön sijaan maininta koulun kanssa
tehtävästä yhteistyön vähyydestä löytyi yhdestä paikallissuunnitelmasta.
Rippikoulun opettajat ja koulujen uskonnonopettajat ovat olleet vain vähän yhteistyössä
keskenään. Rippikoululaisten uskonnollisia perustietoja pyritään selvittämään rippikoulun alussa
jaettavalla kyselylomakkeella.237
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RKS 2001, 43–44.
Katso Kokkonen 2009, 53.
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XV Koulun uskonnonopetuksen oppisisällöt Oulun ja Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
HIIPPAKUNNAT

Oulun hiippakunnan
seurakunnat
Helsingin hiippakunnan
seurakunnat

KOULUN
KOULU
OPPISISÄLLÖT
TIEDOTUSKANAVAN
KIRJOITETTU
A
SUUNNITELMAAN

LÄHTÖTASO
TESTI

1

16

1

0

11

2

Taulukko 15. Yhteistyö koulun kanssa Oulun ja Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.

Toisaalta tutkimusseurakunnista löytyi myös varsin luovia ratkaisuja
yhteistyön tekemiseen. Kahdessa seurakunnassa rippikoulun oppitunteja pidettiin
koululla. Yhdessä seurakunnassa seurakunnan edustaja toimii säännöllisesti
päivystäen koululla ja olemalla läsnä nuorten arjessa. Yksi seurakunta järjestää
koulupastoritoimintaa, joka on säännöllistä. Yhdessä paikallissuunnitelmassa
mainitaan erityistukea tarvitsevien tuki, joka hoidetaan yhteistyössä koulun
kanssa. Myös muissa seurakunnissa huomioidaan erityistukea tarvitsevat, mutta
yhteistyö on rajoittunut vanhempien ja seurakunnan väliseksi.
Opetussisältöjen (Liitteet 8 ja 9) suhteen yhteistyö on kuitenkin harvinaista,
sillä vain kaksi238 seurakunta tekee yhteistyötä koulujen kanssa nimenomaan
opetussisältöjen suhteen. Yhdessä suunnitelmassa koulun keskeiset opetussisällöt
ovat kirjoitettuna paikallissuunnitelmaan ollen näin jokaisen rippikoulutyötä
tekevän käytettävissä. Käytäntö palvelee erityisen hyvin rippikoulun nykyistä ja
tulevaa henkilökuntaa valmistautuessaan opetukseen. Samassa seurakunnassa
toteutetaan ennen rippikoulun oppitunteja lähtötasotesti, jolloin nuorten
kokonaisvaltainen huomioiminen opetuksen suunnittelussa tulee täytetyksi RKS
2001 antaman ihanteen mukaisesti. Kolmessa paikallissuunnitelmassa on maininta
rippikoululaisten lähtötasotestistä.
Yhdestä suunnitelmasta käy ilmi, että seurakunta omistaa yläkoulun
uskonnonkirjat, joten opetussisällöt ovat rippikoulutyöntekijöille tätä kautta tulleet
tutuiksi. Samassa seurakunnassa koulun uskonnonopettaja toimii myös
seurakunnan työntekijänä. Kuitenkaan koulun opetussisältöjä ei ole tehty
tiettäväksi suunnitelman tasolla muille työntekijöille.
Kokkonen on tehnyt samansuuntaisia havaintoja, joita tulee ilmi myös tässä
tutkielmassa. Yhteistyö koulujen kanssa on rajoittunutta. Kokkosen mukaan vain
238
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muutamassa seurakunnassa yhteistyötä tehdään koulun uskonnonopetuksen
sisältöjen suhteen tai kartoittamalla nuorten aikaisempaa osaamista. Suomalaisen
rippikoulun vahvuus liittyy Kokkosen mukaan juuri yhteistyöhön vanhempien ja
koulun kanssa, jotka ovat vahvistuneet RKS 2001:n myötä.239 Perusteet Kokkosen
havainnolle ovat kuitenkin mielestäni ontuvat, sillä yhteistyö opetussisältöjen
suhteen ovat tuiki harvinaisia paikallissuunnitelmista saadun käsityksen
perusteella.

6.2 Yhteistyö vanhempien kanssa
Rippikoulun suunnittelu ja suunnitelmien toteutus ovat aina ainutkertainen ja myös luova
tapahtuma.
Tavoiteltavaa on jatkuva uuden oivaltaminen ja ratkaisujen etsiminen rippikoulun opettajatiimissä
yhdessä
nuorten kanssa. Näin vahvistetaan nuorten omaa ja heidän vanhempiensa osuutta ja vastuuta
rippikoulun
työskentelyssä.240

Yhteistyö vanhempien kanssa toteutuu monipuolisesti Kokkosen tutkimuksessa.
Yhdyn Kokkosen näkemykseen siltä osin, että yhteistyö vanhempien kanssa
ilmentää suomalaisen rippikoulun vahvuutta. Myös Pekka Huokuna totesi
kirkolliskokouksen kyselytunnin puheenvuorossa Suomalaisen rippikoulun
vahvuutena yhteistyön vanhempien kanssa.241 Marko Aution havainnot
rippikoulun ja perheiden vaikuttamistutkimuksesta Espoon seurakuntayhtymässä,
ovat ristiriitaisia Kokkosen ja Huokunan havaintojen kanssa. Rippikoulun
kokonaistoteutuksessa vanhemmat ovat olleet vain vähän mukana. Toisaalta sama
tutkimus paljastaa myös sen, että vielä vähemmän vanhemmat olisivat olleet
halukkaitakaan osallistumaan rippikoulun toteutukseen. Yhteistyö on myös
viestintää siitä, mitä ja milloin sekä missä kulloinkin tapahtuu. Aution mukaan
kirkon ja vanhempien välisessä viestinnässä nuorille lähetetty kutsukirje oli
tärkein ja tehokkain yhteistyömuoto ja tapa hoitaa viestintää.242 Kuitenkin RKS
2001 painottaa yhteistyötä kodin ja seurakunnan välillä.243
Rippikoulun toteutuksessa on tärkeää yhteistyö vanhempien ja kummien kanssa. Rippikoulu
koskettaa
laajasti nuoren koko perhettä ja sukua.244
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Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa yhteistyö kodin ja
seurakunnan välillä tuli esille kolmea suunnitelmaa lukuun ottamatta jokaisessa
paikallissuunnitelmassa (Taulukko 5 & Liite 4). Kahdeksassa Oulun hiippakunnan
seurakunnassa yhteistyötä tehdään kahden tapaamisen puitteissa, kerran
rippikoululaisten vanhemmat tavataan kahdessa seurakunnassa ja seitsemässä
suunnitelmassa tapaamiskertoja mainitaan kolme tai enemmän.
Helsingin hiippakunnan seurakunnissa vanhempia tavataan yhden kerran
kahdeksassa seurakunnassa, kahdessa seurakunnassa tavataan vanhemmat kaksi
kertaa rippikoulun aikana. Kolme seurakuntaa ei ole eritellyt
paikallissuunnitelmaan vanhempien tapaamisia. Yhdessäkään Helsingin
hiippakunnan seurakunnan paikallissuunnitelmassa vanhempia ei tavata yli kolme
kertaa. Kolme tapaamiskertaa on seitsemässä Helsingin hiippakunnan
seurakunnan paikallissuunnitelmassa. (Taulukko 6 & Liite 5).
Vanhemmat/huoltajat kutsutaan rippikoulun aloitustilanteeseen syksyllä. Informaatiokirjeessä on
tarpeellisia tietoja rippikoulun tapahtumista ja yhteystiedot. Rippikoulu pyritään pitämään
avoimena myös eri tavoin suurempaa huolenpitoa tarvitseville. Leireillä ei ole vanhempien
vierailuiltaa tai kokoontumista. Konfirmaation jälkeen vieraillaan kutsusta rippikoululaisten
kodeissa.245

Kyseisen kaltaisissa seurakunnissa yhteistyö rajoittuu vain kutsukirjeeseen ja
aloitustapaamiseen sekä nuorille lähetettävään leirikirjeeseen. Seurakunnassa ei
myöskään ole järjestetty yhteiskuljetusta leiripaikalle. Leirikirjeessä sen sijaan
kannustetaan käyttämään yhteisiä kyytejä. Näin ollen vanhempien kohtaamista ja
heidän kanssaan tehtävää yhteistyötä ei tapahdu välttämättä edes nuorta leirille
tuodessa. Näiden paikallissuunnitelmien perusteella vanhemmille ei ole järjestetty
aitoa vuorovaikutustilannetta, jossa olisi luontevaa ottaa erilaisia asioita puheeksi.
Useissa paikallissuunnitelmissa tulee esille se, että seurakunnassa on
kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyöhön kodin ja seurakunnan välille. Näistä
suunnitelmista tulee esille aito mahdollisuus vuorovaikutukselle, jossa asioita on
luontevaa ja jopa toivottavaa ottaa esille erilaisia vanhempia tai nuoria
askarruttavia asioita, toiveita ja pelkoja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi
mahdolliset oman lapsen erityistarpeet, joita voivat olla esimerkiksi
oppimisvaikeudet eri muodoissaan. RKS 2001 edellyttää ottamaan huomioon
myös vanhempien ja nuorten toiveet rippikoulua suunniteltaessa ja sen aikana.246
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Nuoret osallistuvat rippikoulun suunnittelemiseen kirjoittamalla ennakkokysymyksiä ja
kommentteja leirinohjaajille. Tämä voi tapahtua myös sähköpostin avulla sisältäen samalla pienen
haastattelun ennalta annettujen kysymysten myötä.
Vasta tämän jälkeen päätetään millaisia oppimiskokonaisuuksia leiri sisältää. Kustakin leiristä
vastaavat sopivat keskenään leiripäivien tarkan sisällön. Erilaisia painotuksia aiheiden osalta
voidaan huomioida eri vuosina. Myös ajankohtaiset ilmiöt maailmalla tai omassa
lähiympäristössä voidaan huomioida leirin aihevalinnoissa. Opetuksen perusrunko rakentuu
luonnollisesti kuitenkin Katekismuksen kappaleiden mukaan.247
Rippikoulun tutustumispäivän yhteydessä pidetään vanhempainilta, jossa vanhemmille
kerrotaan, millaisella tiimillä rippikoululeiriä lähdetään toteuttamaan. Läsnä ovat opettajat, isoset
sekä kaikki leiriläiset. Vanhemmille kerrotaan lyhyesti leirin käytännöistä ja heille
annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä. Aikaa on varattu myös henkilökohtaisille
keskusteluille, joissa vanhemmat voivat tuoda esille toiveitaan ja odotuksiaan siihen, miten
heidän nuorensa kohdataan leirillä. Tällöin vanhemmilla on myös tilaisuus kertoa, mikäli
heidän lapsensa nuori tarvitsee erityistukea tai huomiota.248

XVI Seurakuntien yhteistyö rippikoululaisten vanhempiin Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakuntien yhteistyö kodin/vanhempien kanssa
Yhteistyötä ei eritelty paikallissuunnitelmassa
Vanhempien tapaaminen yhden kerran rippikoulun aikana
Vanhempien tapaaminen kaksi kertaa rippikoulun aikana
Vanhempien tapaaminen kolme kertaa rippikoulun aikana
Vanhempien tapaaminen yli kolme kertaa rippikoulun aikana
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Taulukko 16. Paikallissuunnitelmista esille nouseva yhteistyö kodin/vanhempien ja seurakunnan välillä Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.

XVII Seurakuntien yhteistyö vanhempiin Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakuntien yhteistyö kodin/vanhempien kanssa
Yhteistyötä ei eritelty paikallissuunnitelmassa
Vanhempien tapaaminen yhden kerran rippikoulun aikana
Vanhempien tapaaminen kaksi kertaa rippikoulun aikana
Vanhempien tapaaminen kolme kertaa rippikoulun aikana
Vanhempien tapaaminen yli kolme kertaa rippikoulun aikana
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Taulukko 17. Paikallissuunnitelmista esille nouseva yhteistyö kodin/vanhempien ja seurakunnan välillä Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.

6.3 Muu yhteistyö
Rippikoulun opettajien tehtävänä on huolehtia yhteydenpidosta myös rippikoululaisten perheisiin
ja kummeihin sekä kouluihin.249

Rippikoulun malliohjesääntö samoin kuin RKS 2001 edellyttävät yhteistyötä
rippikoulutyöntekijöiden yhteistyötä vanhempien, kummien ja koulujen kanssa.250
Rippikoulun suunnittelun kokonaiskaaviossa (Kuvio 2) paikallinen yhteistyö
247
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esimerkiksi järjestöjen ja koulujen kanssa on sisällytetty paikallissuunnitelman
yhdeksi asiakokonaisuudeksi.251 Muusta yhteistyöstä hiippakunnallinen ohjeistus
RKS 2001 sekä malliohjesääntö vaikenevat. Kuitenkin paikallissuunnitelman
ollessa työntekijöiden ”käytännöllinen toimintakäsikirja” voidaan olettaa sieltä
löytyvän erilaisia yhteistyökumppaneita ja heidän yhteistietojaan.
Paikallissuunnitelmissa muu kuin vanhempien ja koulujen kanssa tehtävä
yhteistyö näyttäytyy vähäiseltä. Paikallissuunnitelmiin ei eri yhteistyötahoja ole
yleensä kirjattu. Yhdessäkään paikallissuunnitelmassa ei eri yhteistyötahoja ole
kirjattuna kootusti. Liitteissä kolmetoista ja neljätoista mainitut yhteistyötahot on
poimittu paikallissuunnitelmista eri otsakkeiden alta tai paikallissuunnitelmien
liitteistä. Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmista vain kahdessa
yhteistyötahojen yhteystiedot olivat kirjattuna paikallissuunnitelmaan. Helsingin
hiippakunnan seurakuntien osalta kolmella yhteistyökumppaneiden yhteystiedot
olivat kirjattuna paikallissuunnitelmaan.
Paikallissuunnitelma rippikoulutyöntekijöiden toimivana ja käytännöllisenä
toimintakäsikirjana näyttää olevan varsin puutteellinen paikallisen
yhteistyökumppaneiden ja heidän yhteystietojensa osalta. Rippikoulukuljetusten,
valokuvausliikkeiden, paikallisten järjestöjen, viranomaisten,
leirikeskustenhenkilökunnan, paikallisten yrittäjien, vakuutusyhtiöiden eikä juuri
muidenkaan yhteistyötahojen yhteystietoja paikallissuunnitelmissa ole. Myöskään
herätysliikkeiden ja järjestöjen yhteystietoja ei löytynyt ainoastakaan
paikallissuunnitelmasta. Asiaa on pidettävä merkittävänä, sillä paikoin
herätysliikkeiden rippikouluihin osallistuu lähes 40 prosenttia seurakunnan
rippikoululaisista.252
Yhteistyökumppaneiden kirjo paikallissuunnitelmissa niiden vähäisestä
esiintymisestä huolimatta on laaja (Liitteet 13 & 14). Kattavaa ja systemaattista
yhteistyökumppaneiden luettelointia ei esiintynyt yhdessäkään
paikallissuunnitelmassa.
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7 Yhteenveto
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin suomalaista rippikoulua ja sen suunnittelua.
Lähdemateriaalina oli yhteensä neljäkymmentä rippikoulun paikallissuunnitelmaa
Oulun ja Helsingin hiippakunnista. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sitä, mitä
paikallissuunnitelmat pitävät sisällään sekä eroavatko eteläisen hiippakunnan
paikallissuunnitelmat pohjoisen hiippakunnan paikallissuunnitelmista.
Tutkielmassa tarkasteltiin myös rippikoulun suunnittelua kokonaiskirkollisen
ohjeistuksen valossa. Tutkielman alakysymyksinä kysyin onko
yhteistyömuotoihin seurakunnissa yhtenevät käytännöt sekä millaisia paikallisia
tavoitteita ja valintoja rippikoulusuunnitelmista on löydettävissä.
Rippikoulun paikallissuunnitelma on tarkoitettu työntekijäjoukolle
toimintakäsikirjaksi ja luottamuselimille päätöksenteon tueksi.
Paikallissuunnitelman ja rippikoulutyön toteutuksessa seurakunnat toteuttavat eri
työntekijöiden välistä yhteistyötä. Rippikoulu nähdään seurakunnan yhteisenä
työmuotona, jota toteutetaan tiimityönä (Taulukot 3 & 4). Työntekijöiden
toimintakäsikirjana paikallissuunnitelmat antavat rippikoulutyön vuosikierrosta
selkeän kuvan. Puolet tämän tutkielman paikallissuunnitelmista hyödyntää
vuosikelloa rippikouluvuoden kokonaisuutta hahmottaessaan (Taulukko 5).
Tulevien rippikoululaisten määrän arviointi on kirjoitettu auki Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa seitsemää
paikallissuunnitelmaa lukuun ottamatta. Helsingin hiippakunnan osalta neljätoista
paikallissuunnitelmaa ei pohdi lainkaan tulevia ikäluokkia eikä niissä ole
väestöennustetta (Taulukko 6).
Paikallissuunnitelmien toimintaympäristön kuvaus ja hengellinen viitekehys
on lähes poikkeuksetta tuotu esille Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa. Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa toimintaympäristöä kuvataan, mutta hengellisestä
viitekehystä suunnitelmissa ei ole pohdittu (Taulukko 7).
Rippikoulumuotojen pohdinta tai esittely sen sijaan toteutuu niin Oulun kuin
Helsingin hiippakunnan seurakunnan paikallissuunnitelmassa (Taulukko 13).
Yleisin rippikoulumuoto on leiri, joka toteutetaan konstruktivistisen
oppimisteorian ohjaamana. Erilaisia erityisen teeman ympärille rakentuvia leirejä
tai ulkomailla toteutettavia leirejä järjestetään molemmissa hiippakunnissa, mutta
ne eivät näyttele leireistä isoa osaa. Erillisrippikoulut toteutetaan Oulun
hiippakunnan seurakunnissa pääosin rovastikunnallisena yhteistyönä. Myös
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Helsingin hiippakunnan seurakunnat tekevät rovastikunnallista yhteistyötä
erillisrippikoulujen osalta, mutta tätä yhteistyötä paikallissuunnitelmiin ei
läheskään aina ole kirjoitettu.
Paikallissuunnitelmien mukaan oppikirjoina rippikouluissa käytetään
Raamattua, Katekismusta ja Virsikirjaa, jotka jaetaan jokaiselle rippikoululaiselle
(Taulukko 9). Pieni osa seurakunnista jättää kuitenkin järjestöissä rippikoulunsa
käyvät kotiseurakuntalaiset ilman kyseisiä materiaaleja. Järjestöissä rippikoulunsa
käyvä nuori kohdataan tältä osin eriarvoisesti verrattaessa heitä muihin
kotiseurakunnan nuoriin. Paikallissuunnitelmissa on vain harvoin maininta muista
oppikirjoista rippikoulussa. 253 Poikkeuksena voidaan pitää Nuoren seurakunnan
veisukirjaa, joka esiintyi kolmessa Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmassa ja kymmenessä Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmassa.
Rippikoulussa opetellaan kristinuskon peruskysymyksiä. Opetuksen
lähtökohtana pidetään katekismuksen jäsentämää trinitaariskristologista perustaa.
Pian rippikouluikään ehtineen valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman RKS
2001:n nimestä Elämä – usko – rukous nousevat pääteemat, joihin katekismuksen
kolme pääosaa tulisi liittää. Nuorten elämä ja elämänkysymykset, usko ja rukous
käyvät dialogia rippikouluopetuksessa. Konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä
huolimatta rippikouluissa opetellaan ulkolukuna kristinuskon keskeisimpiä
ilmaisuja. Näitä ovat Isä meidän–rukous, kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20),
kymmenen käskyä, pienoisevankeliumi (Joh.3:16), ja apostolinen uskontunnustus.
Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa lähes puolet
seurakunnista asetti rippikoululaisille tavoitteeksi kaikkien edellä mainittujen
oppimisen ulkoa (Taulukko 10).
Paikallissuunnitelman eräs tarkoitus on taata kaikille rippikoululaisille
seurakunnissa tasalaatuinen ja samansisältöinen opetus. Valtakunnallisesti
rippikoululaisia ei kuitenkaan kohdella tasapuolisesti, sillä Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmien mukaan rippikoululainen
pääsee ulkoläksyjen osalta helpommalla. Pienoisevankeliumi ja kaste- ja
lähetyskäsky opetellaan ulkoa vain neljässä Helsingin hiippakunnan
seurakunnassa (Taulukko 11). Herran siunaus ja kymmenen käskyä vaaditaan
seitsemässä paikallissuunnitelmassa. Kaikki paikallissuunnitelmat huomioivat
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ulkoläksyjen tenttaamisessa erilaiset oppijat. Opitun arviointi toteutetaan
vaihtelevin keinoin (Taulukko 8).
RKS 2001:n mukaan rippikoulu jaksottuu aloitus-, seurakuntayhteys-,
perus- ja päättöjaksoihin. Seurakuntayhteysjaksoon yhdistetään tavallisimmin
seurakunnan elämään ja sen toimintoihin osallistuminen. Hiippakuntien
paikallissuunnitelmien antama kuva siitä, mitä rippikoululaisen odotetaan tuolloin
tekevän ja kuinka usein toimintaan tulee osallistua vaihtelevat suuresti. Oulun
hiippakunnassa seurakunnissa eri tapahtumiin osallistutaan keskimäärin lähes
kymmenen kertaa ja Helsingin hiippakunnan seurakunnissa lähes seitsemän kertaa
(Taulukko 12 & liitteet 23 ja 24).
Rippikoulun paikallissuunnitelmia voi luonnehtia työntekijöiden
tehtävänkuvausten osalta metatason suunnitelmiksi. Metatasolta laskeudutaan
kuitenkin mikrotason suunnitelmaan, jos puhutaan turvallisuudesta ja
turvallisuusvastaavan tehtävänkuvauksesta, mutta palataan ”metasuunnitelmaan”
muun henkilökunnan tehtävänkuvauksissa. Paikallissuunnitelmissa työntekijöiden
tehtävänkuvausta ei ole tehty tai se on suppeaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
Rippikoulun isosten ja turvallisuusvastaavan tehtävänkuvaus muodostaa tältä osin
poikkeuksen. Työntekijöiden tehtävänkuvausten osalta käytännöissä ei ole eroa
hiippakuntien välillä. 254
Musiikin, lähetyksen ja diakonian opetus rippikouluissa toteutuu
paikallissuunnitelmien mukaan läpäisyperiaatteella. Kolme paikallissuunnitelmaa
ei kerro tai anna asiasta yksiselitteistä eriteltyä kuvaa eri työmuotojen pohdinnasta
(Liite 18). Toisaalta eri työmuotojen läsnäolo toteutuu useimmissa seurakunnissa,
mikä antaa kuvaa myös erityisistä eri työmuotojen asiantuntijaopetuksesta.
Poikkeuksena työmuotojen osalta muodostaa lapsityö, sillä vain kahdessa
paikallissuunnitelmassa mainitaan yksiselitteisesti lapsityön läsnäolo
rippikouluopetuksessa. (Taulukko 14).
Paikallissuunnitelmista on vain harvoin luettavissa seurakuntakohtaisia tai
työmuotokohtaisia tavoitteita. Sen sijaan valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman
tavoite on luettavissa lähes jokaisesta paikallissuunnitelmasta. Hiippakunnallisia
eroja ei tältä osin ole havaittavissa. Toisaalta joidenkin paikallissuunnitelmien
asettama tavoite on RKS 2001:n osatavoite (Liitteet 20 & 21).
RKS 2001 painottaa yhteyden tärkeyttä kouluun, perheisiin ja kummeihin. Oulun
hiippakunnan paikallissuunnitelmien mukaan perheiden kohtaaminen toteutuu
254
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vaihtelevasti yhdestä vuorovaikutuksellisesta tapaamisesta viiteen
vuorovaikutukselliseen tapaamiseen rippikoulun aikana. Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa perheiden vuorovaikutuksellinen
kohtaaminen on selvästi vähäisempää (Liitteet 4 & 5, taulukko 16 & 17).
Seurakunnat käyttävät tehokkaasti kouluja rippikouluista tiedottamiseen.
Sen sijaan koulun uskonnonopetusten sisältöjen osalta ei suunnitelmissa ole
mainintaa yhtä suunnitelmaa lukuun ottamatta (Taulukko 15). Koulun kanssa
tehtävä yhteistyö näyttäytyy tältä osin yksipuoliselta ja yksisuuntaiselta
yhteistyöltä. 255
Paikallissuunnitelma työntekijöiden käytännöllisenä toimintakäsikirjana ei
näytä toteutuvan, jos paikallissuunnitelmista etsii muita yhteistyökumppaneita
kuin kotia, koulua ja kummeja. Kummien osalta yhteistyö rajoittuu kummeille
yhteisesti laadittavaan konfirmaation kutsukirjeeseen. Ainoassakaan
paikallissuunnitelmassa ei eri yhteistyötahoja ole kootusti kirjattuna
paikallissuunnitelmaan. Yhteistyötahoja kuitenkin paikallissuunnitelmista löytyi
eri otsakkeiden ja liitteiden alta. Kuitenkaan yhteistyökumppaneiden yhteystietoja
ei paikallissuunnitelmiin yleensä ole lainkaan kirjattuna (Liitteet 13 & 14).
Paikallissuunnitelmien käytännön soveltamismahdollisuudet jäävät tältä
osin vajaiksi, kun yhteistyötahoja, yhteistyömuotoja ja yhteystietoja ei
suunnitelmiin ole kirjattu. Tältä osin suunnitelmat ovat ”metatason” suunnitelmia,
jotka eivät palvele työntekijöitä välittömän käytännön niin vaatiessa.
Suunnitelmien hyöty päätöksentekoprosessissa jää puutteelliseksi, kun
suunnitelmien henkilöstöresursoinnin pohdinta valtaosasta suunnitelmista
puuttuu.256 Muutamien paikallissuunnitelmien kieli antaa kuvaa ulkopuolisille
suunnatusta esitteestä rippikouluun paikallisella tasolla liittyen. Myös
paikallissuunnitelmien ikä kertoo omaa kieltään seurakuntien kolmevuotisista
paikallissuunnitelmista. Tutkijalle jäi kuva, että paikallissuunnitelmia tehdään,
koska niin on käsketty tehdä.
Osaltaan paikallissuunnitelmien tekijöitä on saattanut hämmentää
paikallissuunnitelmien ohjeistuksen väljyys ja ristiriitaisuus. Hiippakunnallinen
ohjeistus paikallissuunnitelmille on väljää ja osin ristiriitaista. Ristiriidat
eritasoisten rippikoulusuunnitelmien laadinnasta nousevat RKS 2001:stä,
malliohjesäännöstä, Espoon ja Helsingin tuomiokapitulien päätöksestä sekä
255
256

www-lähde: evl.fi, Saarnio 2013.
www-lähde: evl.fi, Saarnio 2013.

65

rippikouluoppaista. Ristiriidat heijastuvat myös muutamiin paikallissuunnitelmiin.
Seurakunnilla on erilaisia käytäntöjä paikallissuunnitelmien hyväksyttämisestä.
Paikallissuunnitelmien intentio on toimia työntekijöiden
toimintakäsikirjana ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen välineenä sekä
luottamuselimien tukena päätöksentekoprosessissa (Taulukot 1 & 2). Tämän
tutkielman perusteella aineistosta voi vetää johtopäätöksen, että
paikallissuunnitelmat eivät valta-osaltaan vastaa paikallissuunnitelmille asetettua
intentiota. Kokonaiskirkon ohjeistus on ristiriitaista ja eritasoisia suunnitelmia
seurakunnan rippikoulutyöltä odotetaan. Seurakuntien käytännöt eivät vastaa niitä
ihanteita, joita erilaiset ristiriitaiset ohjeet esittävät. Valtakunnallisesti rippikoulun
paikallissuunnitelmia on kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan 59 prosentissa
seurakuntia. Tutkielmani alkuperäinen tarkoitus oli tutkia rippikoulun
paikallissuunnitelmia Oulun ja Tampereen hiippakunnan seurakunnista. Tutkimus
kuitenkin siltä osin kariutui, koska Tampereen hiippakunnan seurakunnilta en
saanut kootuksi paikallissuunnitelmia kun muutamia kappaleita. Tampereen
hiippakunnan seurakunnissa paikallissuunnitelmia ei haluttu antaa
tutkimuskäyttöön tai niitä ei yksinkertaisesti ole.
”Mikä ihmeen paikallissuunnitelma, en ymmärrä mitä tarkoitat, ei meillä mitään
paikallissuunnitelmia ole.”257

Edellä todetun perusteella Oulun hiippakunnan seurakunnan rippikoulupastorin
lausahdus ja hienoinen turhautuneisuus asettuu ymmärrettävämpään kontekstiin
”Meillä rippikoulu voi hyvin, en ole kiinnostunut mistään suunnitelmista. Suunnitelmat ja
käytäntö on niin erillään toisistaan, ettei niillä ei ole mitään merkitystä.” 258

257
258
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Tampereen hiippakunnan rippikoulupastorin puhelinhaastattelu 31.8.2013.
Puhelinhaastattelu 11.9.2013. Muistiinpanot tekijän hallussa.

8 Lähde- ja kirjallisuusluettelo
8.1 Rippikoulun paikallissuunnitelmat
Askolan seurakunta
2013
Askolan seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelma 2014 –
2016. Askolan seurakunta.
Hakunilan seurakunta
2008
Hakunilan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Vantaan seurakunnat. Hakunilan seurakunta.
Haukiputaan seurakunta
2008
Haukiputaan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Haukiputaan seurakunta.
Helsingin Mikaelin seurakunta
2010
Helsingin Mikaelin seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Helsingin Mikaelin seurakunta.
Herttoniemen seurakunta
2013
Herttoniemen seurakunnan paikallissuunnitelma.
Herttoniemen seurakunnan rippikoulut.
Huopalahden seurakunta
2008
Huopalahden seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Huopalahden seurakunta.
Kallion seurakunta
Rippikoulun paikallissuunnitelma Kallion seurakunnassa.
Kallion seurakunta.
Kannelmäen seurakunta
2007
Kannelmäen seurakunta rippikoulun paikallissuunnitelma.
Kannelmäen seurakunta.
Kaustisen ja Ullavan seurakunnat
Rippikoulun paikallissuunnitelma Kautinen ja Ullavan
seurakunta 2010 – 2013. Kaustisten ja Ullavan
seurakunnat.
Korson seurakunta
2011
Korson seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Korson seurakunta.
Kälviän seurakunta
2010
Kälviän seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma
Kälviän seurakunta.
Lapinjärven seurakunta
2012
Lapinjärven suomalaisen seurakunnan rippikoulun
paikallissuunnitelma. Lapinjärven suomalainen seurakunta.
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Lauttasaaren seurakunta
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Lauttasaaren
seurakunta.
Loviisan seurakunta
2007
Loviisan suomalaisen seurakunnan rippikoulusuunnitelma 2008
– 2011. Loviisan suomalainen seurakunta.
Lumijoen seurakunta
Lumijoen rippikoulun paikallissuunnitelma. Lumijoen
seurakunta.
Malmin seurakunta
2006
Malmin seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Malmin seurakunta.
Meidän ripari
2013

Haapajärven seurakunnan paikallissuunnitelma. Haapajärven
seurakunta.

Meilahden seurakunta
2009
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Kolmas laitos. Meilahden
seurakunta.
Mellunkylän seurakunta
Mellunkylän seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Mellunkylän seurakunta.
Munkkiniemen seurakunta
Munkkiniemen rippikoulun paikallissuunnitelma.
Munkkiniemen seurakunta.
Myrskylän seurakunta
2009
Myrskylän seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Myrskylän seurakunta.
Mäntsälän seurakunta
2007
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Mäntsälän seurakunta.
Nivalan seurakunta
Rippikoulun paikallissuunnitelma 2012 – 2015. Nivalan
seurakunta.
Oulun ev.-lut. seurakunnat
2010
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Oulun
evankelisluterilaiset seurakunnat.
Oulunkylän seurakunta
2009
Paikallinen rippikoulusuunnitelma.Oulunkylän seurakunta.

68

Paavalin seurakunta
Paavalin seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Paavalin seurakunta.
Pelkosenniemen seurakunta
2010
Rippikoulun paikallissuunnitelma 2010 – 1012.
Pelkosenniemen seurakunta.
Pitäjänmäen seurakunta
2008
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Pitäjänmäen
seurakunta.
Pornaisten seurakunta
Pornaisten seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma
RPS. Pornaisten seurakunta.
Posion seurakunta
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Posion seurakunta.
Raahen seurakunta
2011

Rippikoulun paikallissuunnitelma. Raahen seurakunta.

Reisjärven seurakunta
2012
Rippikoulun paikallissuunnitelma 2013 – 2015. Reisjärven
seurakunta.
Rovaniemen seurakunta
2009
Rippikoulutyön paikallissuunnitelma 2010 – 2013.
Rovaniemen seurakunta.
Siikalatvan seurakunta
2010
Siikalatvan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Siikalatvan seurakunta.
Siikasalon seurakunta
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Siikasalon seurakunta.
Tornion seurakunta
2013

Tornion seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.

Tyrnävän seurakunta
Tyrnävän seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma.
Tyrnävän seurakunta.
Utajärven seurakunta
2012
Rippikoulun paikallissuunnitelma. Utajärven seurakunta.
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Uskon ja opinkohdat 4 & 5. Evankelis-Luterilaisen kirkon
tunnustuskirjat. SLEY. Helsinki.
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36. 59. vuosikerta. 4.9.2013. Suomen Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistys ry. 14 – 15.
Katekismus
1999

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kristinoppi. Hyväksytty
kirkolliskokouksessa 1999. 14. painos. Porvoo: WS Bookwell
Oy 2010.

Koivisto, Johanna & Viksten, Heli & Franssila, Sanna & Anasmaa, Kimmo &
Hakala, Jyrki
2004
Olarin seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelma. –
Rippikouluopas IV. Elämä, usko, rukous.
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9 Liitteet
Liite 1. Rippikoulujen väestöennuste Oulun ja Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa

Oulun hiippakunnan seurakunnat
Seurakunnat
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi

Rippikoululaisten arvioitu
määrä/väestöenneuste
x
x
x
ei mainintaa
x
x
x
ei mainintaa
x
x
x
ei mainintaa
x
ei mainintaa
x
ei mainintaa
ei mainintaa
x
ei mainintaa

Helsingin hiippakunnan seurakunnat
Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila
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x
ei ennustetta
ei ennustetta
x
Todetaan ikäluokkien pienuus, ei ennustetta
ei ennustetta
x
ei ennustetta
ei ennustetta
x
ei ennustetta
ei ennustetta
ei ennustetta
x
ei ennustetta
x
Keskimäärin 20-30 nuorta, ei ennustetta
ei ennustetta
Väki kasvaa, ei varsinaista ennustetta
Ikäluokka vaihtelee, ei ennustetta

Liite 2. Oulun hiippakunnan seurakuntien käytännöt paikallissuunnitelmien
alistamisesta luottamuselinten päätettäväksi.

Paikallissuunnitelmien alistaminen luottamuselimille Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

Hyväksytetty
neuvostossa

Tiedoksi ei
mainintaa
x

Työntekijä
kok.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Liite 3. Helsingin hiippakunnan seurakuntien käytännöt paikallissuunnitelmien
alistamisesta luottamuselimille.

Paikallissuunnitelmien alistaminen luottamuselimille Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila
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Hyväksytetty
neuvostossa

Tiedoksi ei
mainintaa
x
x

Työntekijä
kok.

x
x Ristiriita 3,17

x
x
x
x
x
x
x

x Ristiriita 1,25

x
x
x

x
x
x
x Ristiriita 1,3
Esittely srk neuvosto, 18

x
x
x
x

Liite 4. Seurakuntien yhteistyömuodot kodin / Vanhempien kanssa Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa. Taulukossa ei ole huomioitu
kirjeitse, eikä Internetin kautta tapahtuvaa yhteistyötä.

Paikallissuunnitelmista ilmenevä yhteistyö kodin/vanhempien
kanssa Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

Yhteistyömuodot kodin/vanhempien kanssa
A+V
A+L, toukokuussa+V
A+V
A+V
A+K+V+V
A+V
A+V+V
A+V+V Lähes sanasta sanaan Pornaisten suunnitelman kaltainen
A
A+V+V
A+V
Ei mainintaa
A+V+V
A
ei mainintaa
A+V+ "seurakuntaan tutustuminen "yhdessä" vanhempien kanssa"
A+V
A+V
korostetaan yhteyden merkitystä, mutta ei mainita miten yhteyttä pidetään
A+V+V

A= aloitustapaaminen/aloituskirkko tms.
V= vanhempainilta
vv=vanhempainvartti
L=Luento vanhemmille
K=Konsertti
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Liite 5. Seurakuntien yhteistyömuodot kodin / Vanhempien kanssa Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa. Taulukossa ei ole huomioitu
kirjeitse, eikä Internetin kautta tapahtuvaa yhteistyötä.

Paikallissuunnitelmista ilmenevä yhteistyö kodin/vanhempien
kanssa Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila

Yhteistyömuodot kodin/vanhempien kanssa
A+V
A+V+vv
V
A+V+V
V
V Lähes sanasta sanaan sama kuin Malmi
ei mainintaa
A+V+vv
Kohdataan kotikäynneillä ja yhteisissä tapaamisissa
ei mainintaa
V
V
V
A+L+V
V Lähes sanasta sanaan sama kuin Kannelmäki
A+V
V
A+V+vv
A+V+VLähes sanasta sanaan Tornion suunnitelman kaltainen
A+V+V

A= aloitustapaaminen/aloituskirkko tms.
V= vanhempainilta
vv=vanhempainvartti
L=Luento vanhemmille
K=Konsertti
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Liite 6. Seurakuntien paikallissuunnitelmien mainitsemat oppimateriaalit Oulun
hiippakunnan seurakunnissa.

Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa mainitut
oppimateriaalit
Seurakunnat
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

RTU
X
X

VK
X
X

KK
X
X

X
X
X
X
X
X
Ei eritelty
X
Ei eritelty
X
X
X
X
X
X
X
Ei eritelty

X
X
X
X
X

X
X
X

Ei eritelty
X
Ei eritelty
X
X
X
X
X
X
X
Ei eritelty

X
Ei eritelty
X
Ei eritelty
X
X
X
X
X
X
X
Ei eritelty

muu,mikä?
Nuoren seurakunnan veisukirja
Helmet
Tunnetko tien
Vuosittain erikseen päätettävä kirja
Nuoren seurakunnan veisukirja

Ei eritelty
Nuoren seurakunnan veisukirja
Ei eritelty

Ideapankki srk:n koneella
Ei eritelty
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Liite 7. Seurakuntien paikallissuunnitelmien mainitsemat oppimateriaalit
Helsingin hiippakunnan seurakunnissa.

Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
mainitut oppimateriaalit
Seurakunnat
Askola
Hakunila
Herttoniemi

RTU
X
X
X

VK
X
X
X

KK
X
X
X

Muu,mikä?
Nuoren seurakunnan veisukirja
Nuoren seurakunnan veisukirja
Nuoren seurakunnan
veisukirja, helmet,
erittelemätön oppikirja, srk:n
oma materiaali (erittelemätön)
2 Kitaraa, Taize ikoneja,
laulukirjoja,
hartauskirjallisuutta

Kallio

X

X

X

Helmet, Quo Vadis?, Nuoren
suerakunnan veisukirja, Quo
Vadis?- laulukirja

Kannelmäki
Lauttasaari
Korso

X

X

X

X

X

X

NSV tai jokin muu laulukirja
Esim. Quo Vadis.
Helmet, Ihan sama, Fleim lehti

Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti

X
Ei eritelty
X

X
Ei eritelty
X

X
Ei eritelty
X

Elmän siiville- laulukirja
Ei eritelty
Elämän siiville- laulukirja.
Mahd. muita
piispainkokouksen kirjoja.

Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä

X
X
Ei eritelty
X
X

X
X
Ei eritelty
X
X

X
X
Ei eritelty
X
X

Helmet, Veisukirja
Helmet, Veisukirja
Ei eritelty
NSV tai jokin muu laulukirja
Ohjaajan oppaita, Helmet?,
Intra netistä löytyvä
erittelemätön materiaali

Myrskylä

X

X

X

Yleisesti käytettyja tai itse
tehtyjä materiaaleja

Vantaankoski

X

X

X

Nuoren seurakunnan
veisukirja, KJ 3:4 hyväksytyt
kirjat, Elämä kutsuumatakumppani aikuiseen
uskoon.

Pornainen
Pukkila

X
X

X

X
X

Nuoren seurakunnan veisukirja

Huopalahti
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Liite 8. Yhteistyö koulun kanssa Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Paikallissuunnitelmissa esiintyvät yhteistyömuodot koulun kanssa
Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Yhteistyö koulun
kanssa

Opetussisällöt
kirjoitettu auki
paikallissuunnitelma
an

Tiedotuskanav
a

Seurakunnat
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi

Ei
Ei
Ei

x
x
x

Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi

Ei
Ei
Ei

Ei mainittu
Ei mainittu
x

Tyrnävä
Tornio

Ei
Ei

x
x

Pelkosenniemi
Raahe

Ei
Ei

x
x

Posio
Lumijoki
Kälviä

Ei
Ei
x

x
Ei mainittu
x

Kittilä
Kaustinen

Ei
Ei

x
x

Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi

Ei
Ei
Ei

x
x
x

Rovaniemi
Oulainen

Ei
Ei

x
Ei mainittu

Muu, mikä?

Kirkko omistaa kirjat

Erityistukea
tarvitsevien tuki

Info/oppitunti
koululla
Osa rpk:n
oppitunneista
koululla

Rippikoululaisten
lähtötasotesti

Koulupastoritoimint
aa

Rippikoulukaruselli
yhteistyössä koulun
kanssa koulupäivän
aikana.
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Liite 9. Yhteistyö koulun kanssa Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Paikallissuunnitelmissa esiintyvät yhteistyömuodot koulun kanssa
Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat

Opetussisällöt
Tiedotuskanava Muu, Mikä?
kirjoitettu auki
paikallissuunnitelmaan

Askola
Hakunila

Ei
Ei

Ei mainittu
x

Herttoniemi

Ei

x

Huopalahti
Kallio

Ei
Ei

Ei mainittu

Kannelmäki
Lauttasaari

Ei
Ei

Ei mainittu
x
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Lähtötasotesti,
Keskustelu opettajien
kanssa erityistukea
tarvitsevien nuorten
osalta

Tuntivierailut 8.luokalla,
päivänavaukset,
opettajilta saatu palaute
rippikouluista alkusyksyn
aikana, kouluvastaava on
yhteydessä kouluun.
Viikottaiset
päivänavaukset,
Koulukirkot, info tilaisuus
8.luokille

Aamunavaukset,
koulujumalanpalvelukset,
info 8.luokalle,
"Uskonnon opettajien
kanssa tulee käydä
tiedonantoa siitä mitä
rippikoulussa tai koulussa
opetetaan.

Korso
Lapinjärvi
Loviisa

Ei
Ei
Ei

x
Ei mainittu
Ei mainittu

Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi

Ei
Ei
Ei
Ei

Ei mainittu
x
x
x

Malmi
Oulunkylä

Ei
Ei

Ei mainittu
Ei mainittu

Myrskylä

Ei

x

Koulun ilmoitustaulu

Vantaankoski Ei
Pornainen
Ei

x
x

Info kouluilla
Oppitunnit yläasteella=
info tilaisuus

Pukkila

x

Ilmoittautumislomakkeita
koulun kansliassa,
aamunavauksissa
tiedotetaan RPK:sta

Ei

Infotilaisuudet
"Rpk:n opettajat ja
koulujen opettajat ovat
olleet vain vähän
yhteistyössä keskenään"
Lähtötasotesti

Infotilaisuudet
Infotilaisuudet
Infotilaisuudet 8.luokille

"Valmiit
rippikoululaislistat
näytetään
koulukuraattorille"
"Kouluvastaava hoitaa"
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Liite 10. Rippikoulujen oppisisällöt Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Kaste- ja lähetyskäsky

Uskontunnustus

x

x

x

x

Nivala

_

_

_

_

_

_

Reisjärvi
Oulun
ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

x
_

x
_

x
_

x
_

x
_

x
_

Tornio
Pelkosennie
mi
Raahe
Posio

x
_

x
_

x
_

x
_

x
_

x
_

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Lumijoki
Kälviä

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

Kittilä

_

_

_

_

_

_

Kaustinen

_

_

_

_

_

_
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x

x

x

x

Rakkauden
kaksoiskäsky.
Huomioi erilaiset opp.
Isosten
kamarikeskustelut

x
x

Muu/mikä

Pienoisevankeliumi

x

Suullinen koe

Herran siunaus

x

Oppimispk.

Isä Meidän

Siikalatva

Tentti

Ulkoläksut. 10 käskyä

Seurakunna
t

Ei mainittu Kuulustelun muotoa

Oppiminen rippikoulussa. Ulkoläksyt ja opitun arviointi.

Erilaiset opp.

x
x
x

x

Jp, elämään liittyvää.
Erilaiset opp.
Erilaiset opp.

Rakkauden
kaksoiskäsky.
Huomioi erilaiset opp.
Ulkoläksyt jaksotettu
eri sunnuntaille srk
jakson aikana.
Erill.opp.
x
x

x

x

Toiminnallinen esim.
laulu. Ulkoläksyjä on,
mutta ei eritelty.
Lähtötasotesti.
Opitun arviointierittelemätön

x

x

x

Jutustelu tuokio

Haukipudas

x

x

x

x

x

x

x

Haapavesi

x

x

x

x

x

x

x

Haapajärvi

x

x

Rovaniemi

x

x

x

x

x

x

Oulainen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rakkauden
kaksoiskäsky, UT:n
kirjat, Elämän kallein
asia. Erill.opp. Voi
korvata lisäkäynneillä
seurakuntaan.

x

Ehtoollisen
asetussanat
x

x

Erilaiset opp.
Erilaiset opp.

x

Erilaiset opp.
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Liite 11. Rippikoulujen oppisisällöt Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Oppiminen rippikoulussa. Ulkoläksyt ja opitun arviointi.

Uskontunnustus

x
_

x
_

x
_

Herttoniemi
Huopalahti
Kallio

x
_
_

x
_
_

x
_
_

x
_
_

_
_
_

x
_
_

Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti

x
_
_
x
_

x
_
_
x
_

x
_
_
x
_

_
_
x
_

x
_
_
x
_

_

x
x

x

x

Esitelmä,
näytelmä,
sarjakuva

x
x
Ulkoläksyissä
huomioidaan
erilaiset oppijat.
x
x
x
x

x

x
x

Esitelmä
x

x

Mellunkylä
_
Hki/ Mikael
_
Munkkiniemi _

_
_
x

_
_
_

Malmi
Oulunkylä

x
_

x
x

x
x

Myrskylä
Vantaankosk
i
Pornainen
Pukkila

_
_

_
_

x
x

x
x
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_
_

_
_
_

Muu/mikä

Kaste- ja lähetyskäsky

x
_

Ei mainittu Kuulustelun muotoa

Pienoisevankeliumi

x
_

Suullinen koe

Herran siunaus

x
_

Oppimispk.

Isä Meidän

Askola
Hakunila

Tentti

Ulkoläksut. 10 käskyä

Seurakunnat

x
x
_

x
x
_

Oppimispk:ta
ohjataan
erittelemättömill
ä kysymyksillä

_
_
_

_
_
x

x
x
_

_

_

x
x

_
_

_
_

_
_

_
_

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

Opetellaan
yhdessä
lausumaan
x

x

x

x

Oppimisvaikeude
t huomioitava

Liite 12. Seurakuntien rippikoulutyön vuosirytmi.

Rippikoulun vuosirytmin esiintyminen paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat

Rippikoulutyön
vuosirytmi/kello

Seurakunnat

Vuosirytmi/kello

Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

x
x
Ei
x
x

Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila

Ei
x
x
Ei
Ei
Ei
Ei
x
Ei
Ei
x
x
Vain otsikko
Ei
Ei
x
x
x
x
Ei

x
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
x
Ei
Ei
x
X
x
Ei
x
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Liite 13. Yhteistyökumppanit Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Seurakuntien yhteistyökumppanit Oulun hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Siikalatva

Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.

Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio

Yhteistyökumppanit
erittelemättömät järjestöt mainittu kaaviossa,
Perhekoti,Erittelemätön valokuvaaja, muut
paikalliset toimijat, joita ei eritelty, rvkerpk – ei
yhteystietoja
rvkerpk, peruspalvelukuntayhtymän
kehitysvammatyön palvelujohtaja
rvkerpk,R:järven kr opisto – ei yhteystietoja
Erittelemätön valokuvaaja, 6.leirikeskusten
yhteystiedot, vakuutusyhteyshenkilöt
yhteystietoineen, vakuutuslakimies
yhteystietoineen, vakuutusmeklaritoimisto
yhteystietoineen
Ei mainittu
Oulujoki tulvii- gospel – ei yhteystietoja
Erittelemättömät kunnan ja järjestöjen edustajat –
ei yhteistietoja
erittelemättömät järjestöt mainittu kaaviossa,
Haaparannan srk = euro rippikoulut, rvkerpk,
leirikeskuksen yhteystiedot

Pelkosenniemi
Raahe

rvkerpk
rvkerpk, sosiaalitoimi yhteystietoineen, päihdealan
asijantuntija yhteystietoineen, vakuutusyhtiö
yhteystietoineen

Posio

Paikalliset luontokohteet, paikalliset
erittelemättömät yritykset – ei yhteystietoja

Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen

Ei mainittu
Ei mainittu
Ei mainittu
Yhteistyö järjestöjen kanssa mainittu
sisällysluettelossa, ei muuta

Haukipudas
Haapavesi

Erittelemätön valokuvaaja – ei yhteystietoja.
Erittelemättömät järjestöt mainittu kaaviossa – ei
muuta
Pelastusviranomaiset, Suomen lähetysseura – ei
yhteystietoja
Keittiö Amica, erittelemätön kuljetusliike,
koulutoimisto – ei yhteystietoja

Haapajärvi
Rovaniemi

Oulainen
Ei mainittu
rvkerpk = Rovastikunnallinen yhteistyö erityisrippikoulujen osalta
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Liite 14. Yhteistyökumppanit Helsingin hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Seurakuntien yhteistyökumppanit Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio

Yhteistyökumppanit
rvkerpk
NMKY, rvkerpk – ei yhteystietoja
Vakuutusyhtiö yhteystietoineen, 112
Viro/Haapsalu – ei yhteystietoja
Turvallisuusvastaavan muistilista, josta selviää eri
tyyppisiä yhteistyötahoja:viranomaisia,
leirikeskus,vakuutukset, kuljetusliike – ei
yhteystietoja

Kannelmäki
Lauttasaari
Korso

ei mainittu
ei mainittu
Laaja linkkipankki ympäristötoimijoihin, päihdetyön
yksikkö yhteystietoineen, sosiaali- ja kriisipäivystys.

Lapinjärvi
Loviisa

112- ei muuta
Erityisrpk lähiseurakuntien kanssa, rpk vastaavan
muistilista kuljetukset, viranomaiset, työsuojelupiiri,
kuluttajavirasto – ei yhteystietoja mihinkään näistä

Meilahti
Mellunkylä

ei mainittu
Light Cafe yökahvila, uskonnonopettajain liitto,
erittelemätön valokuvaaja, erittelemätön
kuljetusliike, vakuutusyhtiö erittelemätön – ei
yhteystietoja

Hki/ Mikael

Light Cafe yökahvila, uskonnonopettajain liitto,
erittelemätön valokuvaaja, erittelemätön
kuljetusliike, vakuutusyhtiö erittelemätön – ei
yhteystietoja

Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski

ei mainittu
ei mainittu
Kuljetusliike, erittelemätön – ei yhteystietoja
Suomen lähetysseura – ei yhteystietoja
Leirikeskukset, turvallisuusvastaavan muistilistasta:
viranomaiset – ei yhteystietoja
Pornainen
Kaaviossa mainittu erittelemätön yhteistyö
järjestöihin, päiväkoti – ei yhteystietoja
Pukkila
ei mainittu
rvkerpk = Rovastikunnallinen yhteistyö erityisrippikoulujen osalta
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Liite 15. Rippikoulumuodot Oulun hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.

Rippikoulumuodot Oulun hiippakunnan seurakunnissa
Seurakunnat
Siikalatva

Leiri
x

Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.

x
x
x

Siikasalo

x

Utajärvi
Tyrnävä
Tornio

x
x
x

Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas

x
x
x
x
x
x
x
x

Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi

x
x
x

Päivä
Ilta
Erityis RPK
Muu, mikä?
Tarvittaessa Tarvittaessa Yhteistyössä aikuisripari, tarvittaessa
koululla.

x

x

Yhteistyössä Yksityis
Yhteistyössä Yksityis
Laskettelu, vaellus,
Prepparirippikoulu,ulkomaan
RPK

Erä, Hiihtoloma = laskettelu

Yksityis, maatila
Yhteistyössä Yksityis, Euro =
Haaparanta/Tornio

x

Yhteistyössä Joustava RPK*
Hiihto/ratsastus
Yhteistyössä Aikuis RPK

x
x

Yhteistyössä Yksityis
Yhteistyössä Aikuis RPK, Mukautettu RPK

Yhteistyössä
x

Aikuis RPK
Liikunta, harraste, vaellus,
ulkomailla, yksityis, aikuis,
viittomakieliset, dysfaattiset,
kehitysvammaiset, mamu,
Esari

Oulainen
x
x
x
Yhteistyössä Aikuis RPK
* Joustava RPK = Henkilökohtaisesti räätälöity rippikoulu erityistarpeisiin

96

Liite 16. Rippikoulumuodot Helsingin hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa.

Rippikoulumuodot Helsingin hiippakunnan paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari

Leiri
x
x
x
x
x
x
x

Päivä
x
x

Ilta

Korso

x

x

Yhteistyössä Viro, hiihto,
laskettelu

Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä

x
x
x
x

x
x

Yhteistyössä Yksityis

Hki/ Mikael

x

Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski

x
x
x
x
x

Pornainen
Pukkila

x
x

x

ErityisRPK

Muu, mikä?
Talvi
Yhteistyössä Talvi
Kaupunki
Kaupunki

x
Laskettelu,
vaellus

x

x
Kaupunki,
laskettelu,
musiikki,
Lappi
Kaupunki,
laskettelu,
musiikki,
Lappi
Lappi

Yhteistyössä
x
Yhteistyössä

x

x

Aikuis RPK,
yksityis RPK

x
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Liite 17. Työmuotojen läsnäolo rippikoulussa Oulun hiippakunnan seurakuntien
paikallissuunnitelmissa.

Työmuodot rippikoulussa Oulun hiippakunnan seurakuntien

Diakonia

Nuorisotyö

Lapsityö

x
x
x
x
_
_
x
x
_
x
_
_
x
x
x
x
x

Musiikki

x
_

Lähetys

Seurakunnat
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

Turvallisuus vastaava

Tehtävänkuvaus/vastuut

paikallissuunnitelmissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
_
x
x
x
x
_

x
_
x
x
_
_
_
x
_
x
x
*
_
_
_
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
_
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
*
x
x
x
x
x
x
x
x

_
_
_
_
_
_
x
_
_
x
x
*
_
x
_
_
_
_
_
_

*”Lumijoen seurakunnasta leirille lähtee kolme työntekijää”
Suunnitelmasta ei selviä työntekijöiden virka-asemaa.
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Liite 18. Työmuotojen läsnäolo rippikoulussa Helsingin hiippakunnan
seurakuntien paikallissuunnitelmissa.

Työmuodot rippikoulussa Helsingin hiippakunnan seurakuntien

Turvallisuus vastaava

Lähetys

Musiikki

Diakonia

Nuorisotyö

Lapsityö

Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila

Tehtävänkuvaus

paikallissuunnitelmissa

_
x
x
x
x
x
_
x
_
x
x
_
_
_
x
x
_
x
x
x*

_
x
x
x
x
x
_
x
x
x
x
x
x
x
x
x
_
x
x
x

_
x
_
_
_
_
_
****
_
x
**
_
_
x
_
_
_
***
_
_

x
x
x
x
_
x
_
****
x
x
**
x
x
x
x
x
x
***
x
x

x
x
_
x
_
_
_
****
x
x
**
_
_
x
_
x
x
***
x
x

x
x
x
x
_
x
x
****
x
x
**
_
_
x
x
x
_
x
x
x

_
_
_
_
_
_
_
****
_
_
**
_
_
_
_
x
_
***
_
x

** Meilahti: ”Rippikoulun muut opettajat osallistuvat oppimiskokonaisuuksien
toteuttamiseen erikseen laaditun työnjaon mukaisesti” Suunnitelmasta ei selviä
keitä nuo ”muut” ovat.
*** Vantaankoski: ”Kaupunkipäivillä voidaan tutustua seurakunnan alueeseen ja
eri työmuotoihin---” Suunnitelmasta ei selviä mitkä ovat työmuodot.
**** Korso: ” Kirkon rippikoulusuunnitelma (RKS 2001) korostaa seurakunnan
kokonaisvastuuta rippikoulun toteuttamisesta. Eri työaloista koostuvat tiimit
tuovat osaamisensa ja tietämyksensä rippikoulutyöhön” Suunnitelmasta eivät
selviä yhteistyömuodot yksiselitteisesti.
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Liite 19. Paikallissuunnitelmien synty Oulun ja Helsingin hiippakuntien
seurakunnissa.

Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

x
x*
x*
x
x*
x*
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
x
x
x
x
x

Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila

Ei kuvausta

Yksittäinen
työntekijä

Tiimityö

Ei kuausta

Yksittäinen
työntekijä

Tiimityö

Seurakunnat

Paikallissuunnitelmien syntyprosessi

x
x
x
x*
x
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x**
x
x
x
x***
x
x***
x****

* Yksittäisen rippikoulun laatii tiimi RKS 2001:n ja paikallissuunnitelman
pohjalta.
** Paikallissuunnitelma tehty tiimissä, päivitys yksittäisen henkilön
*** Suunnitelman syntyprosessia ei kuvata, mutta hyväksytty työntekijä
kokouksessa.
**** "rippikoulussa pyrimme siihen, että nuori tuntisi kotikirkkonsa ja ottaisi sen
kodikseen" Lauseen monikko muodosta voi päätellä, että tiimi on suunnitelman taustalla
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Liite 20. Paikalliset tavoitteet rippikoulun paikallissuunnitelmissa Oulun
hiippakunnan seurakunnissa.

Rippikoulutyön Paikalliset tavoitteet Oulun hiippakunnan
paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Siikalatva

Paikalliset tavoitteet
Rippikoulutyön päätavoite on saattaa päätökseen lapsen kasteen
yhteydessä annettu lupaus huolehtia hänen kristillisestä kasvatuksesta ja
opetuksesta (Matt. 28:18-20). RPK työ auttaa nuorta uskomaan
kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämän uskon
elämänkokonaisuuteensa sekä ohjaa kasvamaan nuorta rakkaudessa
lähimmäiseen. Nuori tutustuu oman seurakunnan toimintaan RPK:n
aikana. Yhteisenä tavoitteena on Jumalan Sanan kuuntelemiseen ja
hiljentymiseen oppiminen. Kirkkomusiikin tavoitteena on saada nuoret
laulamaan virsiä ja kokemaan ne läheisiksi. Diakonian tavoitteena on
hyväksyvä ja tukeva kohtaaminen, yhteyteen saattaminen sekä
diakoniakasvatus. Nuoret ymmärtävät mitä diakonia on ja omaksuvat
lähimmäisen rakkauden omaksi toimintatavakseen. Lähetystyön
tavoitteena on, että nuori sisäistää lähetystyön perustan ja haluaa toimia
itse Kristuksen lähettiläänä. Isoskoulutuksen tavoite: Nuori kasvaa ja
vahvistuu uskossa, nuori löytää paikkansa seurakunnassa.

Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo

RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite
Siikasalon seurakunnan rippikoulutyötä ohjaavat kirkkomme
rippikoulusuunnitelma 2001:n lähtökohdat: Elämä, usko ja rukous.
Rippikoulutyössä seurakunta pyrkii toimimaan strategiansa mukaisesti.
Näin myös rippikoulutyötä ohjaavat seuraavat keskeiset periaatteet:
Raamattu ja sen kertomukset, Ihmisen kunnioittaminen ihmisenä,
Uskottavuus, yhteisvastuullisuus, perhelähtöisyys.

Utajärvi

”Leirin tavoitteena on, että seurakunnan työntekijät, jumalanpalvelus ja
seurakunnan toimintaan liittyvät keskeiset asiat kuten Raamattu ja
rukous tulee nuorille tutuksi, jonka jälkeen heidän on helppoa lähteä
tutustumaan itsenäisesti seurakunnan toimintaan. Toinen keskeinen
tavoite on saada ryhmä tutuksi toisilleen ja työntekijöille, eli ns. ”saada
porukka ryhmäytymään.” = RKS 2001 osatavoite.

Tyrnävä

RKS 2001 yleistavoite
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Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä

Kittilä

RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite, rohkaistaan vanhempia tuomaan lapsia JP:hen,
Palvella seurakuntalaisten hengellisiä ja inhimillisiä tarpeita.
RKS 2001 yleistavoite
• Rippikoululainen tuntee jumalanpalveluksen omakseen
• Rippikoululainen tuntee jumalanpalveluksen ”perusteet”
• Miksi jumalanpalvelus – mitkä ovat jumalanpalveluksen raamatulliset
juuret
• Miksi juuri tällainen jumalanpalvelus: Temppeli-/synagogapalvelus –
pääsiäisaterialta alttarille – mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu – mitä
messun osat tarkoittavat – mitä on kahden suuntainen kohtaaminen
• Rippikoululainen saa kosketuksen symboliikkaan ja oppii kuuntelemaan
puhuvaa hiljaisuutta
• Rippikoululainen oppii tietämään, mitä yhteistä on jumalanpalveluksella
ja pyhillä toimituksilla ja tietää, mitä on otettava huomioon
toimitusmusiikkia valittaessa ja toimituksia suunniteltaessa
• Rippikoululainen saa kosketuksen seurakunnan yhteiseen
rukouselämään
• Rippikoululainen oppii kirkon musiikin eri lajit(”esityskokoonpano”)
• Rippikoululainen tuntee virren merkityksen /muu kirkon musiikki
(historia ja asema)
• Rippikoululainen oppii keskeisiä virsiä ja ”paikallisesti merkittäviä” virsiä
• Rippikoululainen rohkaistuu laulamaan ja käyttämään omaa
musikaalisuuttaan
• Rippikoululainen saa kosketuksen kuoro- ja urkumusiikkiin ja avaa
korviaan niille
• Rippikoululainen oppii laulamaan liturgista musiikkia – messun osia ja
haluaa laulaa niitä
• Rippikoululainen tietää mitä ovat herätysliikkeet ja saa kosketuksen
niiden lauluperinteeseen
Rippikoulu antaa nuorelle rauhoittumisen ja sekä henkisen että
hengellisen kasvun kokemuksia. Opetuksen ja yhdessä elämisen kautta
nuoret voivat kokea seurakunnan ryhmänä, johon on hyvä ja turvallista
kuulua. suhtautua maailmaan ja elämään. Rippikouluaika antaa nuorelle
mahdollisuuden vahvistaa kristillistä näkemystä. = Yleistavoite

Kaustinen

Nuori kohtaa RPK:ssa Jumalan rakkauden ja häntä kannustetaan
rakastamaan ja kunnioittamaan itseään. = RKS 2001:n osatavoite.

Haukipudas

Kristinopin opettaminen niin, että nuori ymmärtää kristillisen uskon
pääasiat. Rohkaisu omakohtaiseen uskoon uskontunnustuksen
mukaisesti. Nuori löytää paikkansa seurakunnasta. Vanhempien
kasvatustyön tukeminen.

Haapavesi

RKS 2001 yleistavoite + perheiden tukeminen
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Haapajärvi
Rovaniemi

Oulainen

RKS 2001 yleistavoite, Diakonia & Lähetystyöntekijät voisivat viipyä koko
päivän leirillä.
Tämän paikallissuunnitelman tavoitteena on auttaa kaikkia Rovaniemen
seurakunnan rippikoulu-työssä mukana olevia toimimaan niin, että kaikki
se, mitä rippikouluissa tehdään tai opetetaan, palvelee rippikouluille
kirkkolaissa ja rippikoulusuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ja tehtäviä
sekä ohjaa rippikoulut keskenään riittävän vertailtaviksi ja tasalaatuisiksi.
Näin rippikoululainen ja hänen vanhemmat voivat luottaa siihen, että
osallistuminen mihin tahansa seurakuntamme rippi-kouluun tarjoaa
mahdollisuuden riittävän samankaltaiseen ja -laatuiseen
rippikoulumatkaan. Tavoitteena on myös, että tämä suunnitelma tukee
omalta osaltaan rippikoulutyön arviointia
ja kehittämistä sekä auttaa pysymään seurakuntasuunnitelman ( 20062010 ) tavoitteessa, että rippikoulun kävisi vuosittain vähintään 90 %
rippikouluikäluokasta. Tavoitteena on, että kirkkomusiikin kirjo on
rippikoulussa tasapuolisesti esillä. Virret, hengelliset laulut, nuorten
laulut, kuorolaulu, urkumusiikki ja gospel muodostavat luontevan
kokonaisuuden. Seurakunnan oma musiikkitoiminta sekä hengellisen
musiikin tarjonta viestimissä on tarpeen tehdä tutuksi.
Diakoniatyön tavoitteet Rippikoulurallissa:
- Diakonian käsite: ”Diakoniatyö auttaa…”, diakonian juuret ovat jo
Jeesuksen opetuksessa ja esimerkissä
- Vastuumme lähimmäisestä: rakkauden kaksoiskäsky, ”kultainen sääntö”
- Diakonian virka seurakunnassa
- Mitä diakoniatyö tekee seurakunnassa?
- Kansainvälinen diakonia ja Yhteisvastuukeräys
- Kutsu auttamaan ja vapaaehtoistyöhön
Rovaniemen seurakunnassa lähetystyön tavoite on läpäistä kaikki
seurakuntatyön muodot. Siksi sen toivotaan olevan esillä myös
rippikoulutyössä.
RKS 2001 yleistavoite
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Liite 21. Paikalliset tavoitteet rippikoulun paikallissuunnitelmissa Helsingin
hiippakunnan seurakunnissa.

Rippikoulutyön paikalliset tavoitteet Helsingin hiippakunnan
paikallissuunnitelmissa
Seurakunnat
Askola

Paikalliset tavoitteet
Alkujakson tavoitteena on, että nuori tuntee kuuluvansa ryhmään ja
suuntautuu yhteiseen oppimiseen ja RPK työskentelyyn sekä tuntee srk:n
toimintaa ja voi kokea elävänsä srk yhteydessä. Päätösjakson tavoitteena
on, että nuori arvioi ja jäsentää oppimaansa, liittää sen laajempiin
kokonaisuuksiin ja löytää sille merkityksen elämässään sekä valmistautuu
konfirmaatioon.= RKS:n tavoite

Hakunila

RPK:ssa pohditaan asioita syntymästä kuolemaan, maailmansynnystä
maailman loppuun. RPK:ssa nuori saa aineksia oman
elämänkatsomuksensa rakentamiseen. RPK haastaa puntaroimaan omia
asenteitaan ja käyttäytymistapoja. RPK:ssa tutustutaan uskon ja
kirkkomme opin ytimeen.

Herttoniemi

Musiikin merkitys, Uskon keskeinen sisältö tutuksi, Nuorten
elämäntilanteen kohtaaminen, Vastuullisuuteen kasvattaminen, Luonnon
kunnioitus, Hartaus & Rukous, Raamattu kuluu nuoren kädessä,
Diakoninen vastuu.

Huopalahti
Kallio
Kannelmäki

RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite
RPK työn perimmäisenä tavoitteena Kannelmäen srk:ssa on auttaa nuorta
sisäistämään, mitä se merkitsee, että hän on kristillisen srk:n jäsen. Tähän
tavoitteeseen liittyen pyritään K:mäen srk:ssa pitämään teologisesti
syvällisiä ja rippikoululaisen elämäntilanteisiin kiinteästi liittyviä
rippikouluja, jotka viitoittavat tietä pysyvään srk yhteyteen. RPK:ssa
puhutaan kirkon ikiaikaisesta uskosta nuorten omalla kielellä.

Korso

RKS 2001 yleistavoite. RPK työ on kristillistä kasvatusta. Ihminen on
Jumalan kuva, äärettömän arvokas, ainutkertainen ja armahdettu.
RPK:ssa pohditaan asioita syntymästä kuolemaan, maailmansynnystä
maailman loppuun. Rippikoulussa nuori saa aineksia oman
elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja nuorta tuetaan hänen
hengellisessä kasvussaan.

Lapinjärvi

RKS 2001 Yleistavoite

Loviisa
Meilahti

RKS 2001 yleistavoite
RPK:ssa tavoitteena nähdään rippikoululaisen elämän kokonaisvaltainen
rikastaminen. RPK:ssa pyritään toteuttamaan seurakunnan
kokonaistavoitetta. Jumala on läsnä-Ilosanomaa arkeen.
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Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi

Malmi

RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite
Nuorten tasapuolinen kohtaaminen. Kestävä kehitys ja ekologisuus,
kierrätys. Reilun kaupan periaatteisiin ja luomakunnan kunnioittamiseen
perehdytään niin, että ne ovat läsnä arjen toiminnassa.
Rippikoulutyön perimmäisenä tavoitteena Malmin seurakunnassa on
auttaa nuorta sisäistämään, mitä se merkitsee, että hän on kristillisen
seurakunnan jäsen. Tähän tavoitteeseen liittyen pyritään Malmin
seurakunnassa pitämään teologisesti syvällisiä ja rippikoululaisen
elämäntilanteisiin kiinteästi liittyviä rippikouluja, jotka viitoittavat tietä
pysyvään seurakuntayhteyteen. Rippikoulussa puhutaan kirkon
ikiaikaisesta uskosta nuorten omalla kielellä.

Oulunkylä

Paikallinen rippikoulusuunnitelma on rippikoulun vetäjien apuväline.
Tavoitteena on, ettei ”pyörää tarvitse keksiä uudelleen”. Eli jokaisen
rippikoulutiimin ei tarvitse erikseen suunnitella ja pohtia tiettyjä asioita,
jotka on määritelty paikallisessa suunnitelmassa. Lisäksi uusikin työntekijä
voi tarkastaa siitä, mitä yksittäisen rippikoulun suunnittelussa ja
järjestelemisessä piti muistaa. RKS 2001 yleistavoite.

Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila

RKS 2001 yleistavoite
RKS 2001 yleistavoite, RKS 2001, 28, 30,25,27= RKS osatavoitteet
RKS 2001 yleistavoite.
"rippikoulussa pyrimme siihen, että nuori tuntisi kotikirkkonsa ja ottaisi
sen kodikseen"= RKS osatavoite
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Liite 22. Toimintaympäristön kuvaus Oulun ja Helsingin hiippakunnan
seurakuntien rippikoulun paikallissuunnitelmissa.

Toimintaympäristön kuvaus paikallissuunnitelmissa Oulun
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Toimintaympäristön
kuvaus
Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

On

Laajuus

x

1,5 sivua

Ei ole

x
x

0,5 sivua
x

x
x
x
x
x
x
x

muutama rivi
1 sivua
0,5 sivua
1 sivua
0,5 sivua
muutama rivi
0,5 sivua
x

x

0,5 sivua
x

x
x
x
x
x
x

0,5 sivua
muutama rivi
1,5 sivua
2 sivua
2 sivua
1 sivua

Toimintaympäristön kuvaus paikallissuunnitelmissa Helsingin
hiippakunnan seurakuntien paikallissuunnitelmissa
Toimintaympäristön
kuvaus
Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
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On

Laajuus

Ei ole
x

x

muutama rivi
x

x
x

1 sivua
muutama rivi
x

x
x
x
x

muutama rivi
muutama rivi
muutama rivi
1 sivua

Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila

x
x
x

1 sivua
muutama rivi
muutama rivi
muutama rivi
x

x
x
x
x
x

muutama rivi
0,5 sivua
0,5 sivua
1 sivua
1 sivua
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Liite
23.
Seurakuntayhteysjakso
paikallissuunnitelmien mukaan.

Oulun

hiippakunnan

seurakuntien

Siikalatva
Nivala
Reisjärvi
Oulun ev.lut.
Siikasalo
Utajärvi
Tyrnävä
Tornio
Pelkosenniemi
Raahe
Posio
Lumijoki
Kälviä
Kittilä
Kaustinen
Haukipudas
Haapavesi
Haapajärvi
Rovaniemi
Oulainen

Yhteensä

Nuorten tapahtuma/ilta

Lähetystapahtuma/ilta

Musiikki tapahtuma

Muu/määrittelemätön

Jumalanpalvelus

Seurakunnat

Diakonia ilta/tapahtuma

Rippikoulun seurakuntayhteysjaksossa suoritettavat tapahtumat
Oulun hiippakunnan paikallissuunnitelmissa

?
5
4

3
4

1

2
2

10
11
??
?

5
2
6
5

6
1
6
3

2

3

4
5

2
5

11
5**
12
11
10
5
8
8
10

2
3

1

1
?

5
3
5

4
5
3

5

4

1
1

10
2
10
1 10***
?
1
10

?
Määrittelemättömät tapahtumat, ei kertojen määrää
??
Yhtymän seurakunnissa vaihtelevat käytännöt
**
Suunnitelman mukaan 5 kertaa ovat itsenäisiä käyntejä. Tämän lisäksi erittelemätön määrä
yhteisiä käyntejä.
*** Haapajärven suunnitelmassa on ristiriitaisuuksia liitteen ja sivun 8 kuvauksen välillä.
Muu sarake sisältää vapaavalintaiset, kinkerit, kasuaalitoimitukset.
Taulukossa ei ole huomioitu rippikoulun aloitustapahtumaa, joka on monessa seurakunnassa messu
ja oppitunti.
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Liite
24.
Seurakuntayhteysjakso
paikallissuunnitelmien mukaan.

Oulun

hiippakunnan

seurakuntien

Askola
Hakunila
Herttoniemi
Huopalahti
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Korso
Lapinjärvi
Loviisa
Meilahti
Mellunkylä
Hki/ Mikael
Munkkiniemi
Malmi
Oulunkylä
Myrskylä
Vantaankoski
Pornainen
Pukkila**

4
3

4
1

4
3
3
5
3

1
1
5
1

4
2
2

2
2

2
3
3
1
2
4-6

2

1

1

1

1

1
4
1
1
2

4

1
2

1
1
1

2
2

1
1

1
3

Yhteensä

Nuorten tapahtuma/ilta

Lähetystapahtuma/ilta

Musiikki tapahtuma

Muu määrittelemätön

Jumalanpalvelus

Seurakunnat

Diakoniatapahtuma/ilta

Rippikoulun seurakuntayhteysjaksossa suoritettavat tapahtumat
Helsingin hiippakunnan paikallissuunnitelmissa

8
9
E
8
7
5
10
6
?
E
8
4
4
?
4
6
?
4
8
6-8

E
?

Suunnitelmassa ei ole seurakuntayhteysjakson suorittamisesta mainintaa.
Määrittelemättömät tapahtumat, ei kertojen määrää.
** Pukkilan suunnitelman mukaan riippuu vuodesta, kuinka monta messukäyntiä tulee
suoritettavaksi.
Muu sarake sisältää vapaavalintaiset.
Taulukossa ei ole huomioitu rippikoulun aloitustapahtumaa, joka on monessa seurakunnassa messu
ja oppitunti.
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Liite 25. Rippikoulutyön vuosi Hakunilan seurakunnan paikallissuunnitelmissa.

Rippikoulutyön vuosi Hakunilan seurakunnassa
Rippikoulutyön vuosi
Syyskuu
Rippikouluesitteet valmiina ja postitukseen
Rippikouluinfot kouluilla alkaa
Nuorten messut alkavat
Isoskoulutus alkaa
Lokakuu
Rippikouluinfot kouluilla
Rippikouluilmoittautuminen
Ryhmien jako ja koodaus koneelle yhdessä viraston kanssa
Työntekijät valitaan leireille
Marraskuu
Tieto rippikoulupaikasta, listat kouluille
Mahdollisuus esittää toiveita ryhmien vaihdoista
Rippikoulukuljetusten tilaaminen (matkat leirikeskuksiin ja rinteisiin) ja
konfirmaatiokuvausten varaaminen
Kesätyöntekijöiden rekry
Joulukuu
Laskettelukeskuksen hintojen sopiminen hiihtoloma rippikouluille
Tammikuu
Rippikoulukirjeet koteihin kunkin riparin osalta
Yhteysjakso muualla rippikoulua käyville
Vapaapaikkahakemusten käsittely ja esittäminen diakoniatyölle
Rippikoulupyhä
Hiihtolomariparien kaupunkipäivät
Ripariralli
Helmikuu
Hiihtolomarippikoulut, konfirmaatioharjoitukset, konfirmaatiot
Maaliskuu
Rippikouluopettajien suunnittelu/koulutuspäivä
Huhtikuu
Toukokuu
Isosten siunaaminen nuorten messussa
Leirikeskusten varaaminen
Kesäkuu
Rippikoulut, kaupunkipäivät, konfirmaatioharjoitukset, konfirmaatiot
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Heinäkuu
Rippikoulut, kaupunkipäivät, konfirmaatioharjoitukset, konfirmaatiot
kutsu isoskoulutukseen
Elokuu
Rippikoulut, kaupunkipäivät, konfirmaatioharjoitukset, konfirmaatiot
Rippikouluopettajien palautepäivä
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