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JOHDANTO
Ylivieskan seurakunta on lähes 14000 jäsenen yhteisö. Vuoden 2006 alussa jäsenmäärä kasvoi
runsaalla tuhannella hengellä, kun seurakuntaan liitettiin Merijärven kappeliseurakunta. Merijärven
kappeliseurakunta tuo oman vivahteensa Ylivieskan seurakunnan rippikoulujen suunnitteluun.
Merijärvisille on tärkeää, että heille tarjotaan rippikoulua omalla kotipaikkakunnalla ja että nuorilla
on mahdollisuus tulla konfirmoiduksi Merijärven kirkossa. Merijärvisten vanhempien ja nuorten
toiveita ja ajatuksia pyritään huomioimaan rippikouluja suunniteltaessa.
Seurakunnan hengelliseen ilmastoon vaikuttavat edelleen vanhat voimakkaat herätysliikkeet:
Herännäisyys,

Lestadiolaisuus

ja

Rauhan

Sana.

Myös

Evankelisilla,

Uusheräyksellä

ja

Kansanlähetyksellä on toimintaa Ylivieskan alueella. Herätysliikkeiden rippileireille osallistutaan
Ylivieskasta aktiivisesti, noin 1/3 rippikoulun käyvistä nuorista käy herätysliikkeiden rippileireillä.
Rippikoulun tavoitteena on, että nuori ”vahvistuu siinä uskossa, johon hänet on pyhässä kasteessa
otettu” ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulun tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään
omaa hengellisyyttään, jumalasuhdettaan. Rippikoulussa opetellaan pysähtymistä, hiljentymistä,
rukousta ja hengellisyyttä. Rippikoulun aikana opitaan, että rukous ja muu hengellinen elämä on
luonteva osa ihmisenä olemista. Yhtä tärkeää on, että nuori tulee kohdatuksi ja voi kokea, että
seurakunta on tukemassa häntä nuoren elämänsä keskellä. Rippikoulusta muodostuukin monelle
ainutkertainen elämys; isoset, muu ryhmä ja leirillä oleminen tekevät siitä ikimuistoista. Se on
ajanjakso, jota muistellaan vielä vanhanakin. Siksi sen kehittäminen ja ajanhermoilla pysyminen on
tärkeää.
Ylivieskan seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelma on laadittu piispainkokouksen hyväksymän
rippikoulusuunnitelman

mukaisesti.

Malliohjesääntöä

noudattaen

Ylivieskan

seurakunnan

rippikoulun ohjesääntö edellyttää rippikoulun kolmitasoisuutta:
1) rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat
Ylivieskan seurakunnassa Suuri Ihme 2017 rippikoulu uudistukseen on kouluttauduttu rippikoulutyötä
tekevien työntekijöiden kanssa. Sen tarjoamista mahdollisuuksista seurakunnan rippikouluihin on
yhdessä tehty ajatustyötä ja sovittu muutoksista. Se on tuonut mukanaan uusia käytänteitä ja
nostattanut rippikoulutyön tekemisen iloa. Se on kehittänyt rippikoulua yhä nuorilähtöisemmäksi.
Nuoret ovat rippikoulussa subjekteja, joiden osallisuutta ja kuulluksi tulemista tulee tietoisesti
vahvistaa. Nuorten toiveista ja tavoitteista rippikouluajalle halutaan tulla yhtä tietoisemmiksi.
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Suurimmat muutokset Ylivieskan seurakunnan rippikouluissa ovat olleet rippikoulukortin
poistuminen, mahdollisuus osallistua ehtoolliselle rippikoulun aikana, talviryhmien konfirmaation
siirtyminen hiihtolomalta toukokuulle ja ulkoläksyjen vähentäminen. Käytöstämme poistettu
rippikoulukortti on korvattu ryhmäkohtaisilla tapaamisilla nk. teemapäivillä. Ryhmät kokoontuvat
kevään aikana erilaisissa tilaisuuksissa, joiden tarkoitus on tutustuttaa seurakuntaan ja sen
toimintaan, mutta myös vähentää jännitteitä ryhmän sisällä ennen leiri- ja päiväopetusjaksoa.
Järjestörippikoululaisten kohtaaminen on vahvistunut ja samalla myös ohjaajat ovat tutustuneet
nuoriin paremmin.
Rippikoulu on ehtoolliskoulu. Näin myös nuoret saavat rippikoulun aikana osallistua ehtoolliselle
yhteisissä jumalanpalveluksissa rippikoulunsa ohjaajien kanssa, edellyttäen että sakramenttiopetus
on annettu. On suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle useamman kerran
rippikoulun aikana. Ehtoollinen perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen ja ehtoollispöytään voi
tulla myös ottamaan vastaan siunauksen.
Ylivieskan seurakunnassa rippikouluja suunnitellaan ja kehitetään vuosittain. Myös rippikoulun
teemapäiviä tarkastellaan vuosittain ja niiden sisältöä kehitetään. Suuri ihme -uudistusta pyritään
pitämään vahvasti mukana suunnittelutyössä. Rippikoulun suosiota pyritään ylläpitämään ja
vastaamaan

toimintaympäristössä

tapahtuviin

muutoksiin.

Ensisijaisesti

rippikoulun

paikallissuunnitelma on tarkoitettu Ylivieskan seurakunnan työntekijöiden käyttöön.
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RIPPIKOULUN SUUNNITTELU SEURAKUNNASSA
SUURI IHME-

Rippikoulujen

rippikoulusuunnitelma 2017

malliohjesääntö

Kirkkolaki
Kirkkojärjestys

RIPPIKOULUN KOLMIVUOTINEN

TOIMINTA JA

PAIKALLISSUUNNITELMA

TALOUSSUUNNITELMA
-

Ylivieskan seurakunnan

Ylivieskan seurakunnan

Ylivieskan seurakunnan

laaditaan joka

-

RIPPIKOULUN
OHJESÄÄNTÖ

paikalliset, kulttuuriset ja
seurakunnalliset lähtökohdat

vuosi

-

paikalliset kehittämishaasteet

3 vuoden

-

paikalliset tavoitteet

ajanjaksolle

-

rippikoulun toteutusperiaatteet

-

paikallinen yhteistyö mm. koulujen
kanssa

Ylivieskan seurakunnan
RIPPIKOULUTYÖN
VUOSISUUNNITELMA
-

rippikoulutyön toimintasuunnitelma
tavoitteista, resursseista ja toiminnan
arvioinnista

-

kirkkoneuvoston hyväksymä

-

tehdään joka vuosi

RIPPIKOULUN TOTEUTUSSUUNNITELMA
-

Yhden rippikoulun toteutussuunnitelma

-

rippikoulun rakenne (alku-, intensiivi - ja päätösjakso, teemapäivät) ja ryhmien ajankohdat

-

eri ryhmien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu (tavoitteet, sisällöt, toteutustavat ja arviointi)

-

vastuujaot, käytännön asioiden suunnitelmat

-

suunnittelusta vastaa opettajatiimi, mukana myös isoset

-

yhteistyö rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa kanssa

-

toteutussuunnitelmaa tarkennetaan rippikoulun aikana

Ylivieskan seurakunnan
TOIMINTAKERTOMUS
-

arviointi nuorisotyönjohtokunnassa/
luottamuselimissä

-

tehdään joka vuosi

RIPPIKOULUJEN PÄIVÄKIRJAT
-

palaute, arviointi ja johtopäätökset

-

palautepalaveri syksyisin kaikkien
rippikoulun ohjaajien kanssa
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IKÄLUOKAN SUURUUS, VÄESTÖRAKENNE
Ylivieska
Ylivieskan kaupungin asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 15.193. Väki-luku kasvoi edellisestä
vuodesta 154 uudella asukkaalla. Vuosina 2012–2014 asukasluku kasvoi yli 200 asukkaalla
vuodessa. Vuosien 2015 ja 2017 aikana asukasluvun kasvu on hidastunut. Vuoden 2017
lopussa ylivieskalaisia arvioidaan olevan noin 15 250. (Lähde: Ylivieskan kaupungin
taloussuunnitelma 2018 – 2021)
TILASTOKESKUKSEN ENNUSTE 15-VUOTIAIDEN MÄÄRÄSTÄ YLIVIESKASSA VUOSINA 2019–2023
Väestöennuste 2015 muuttujina Alue, Vuosi, Ikä ja Sukupuoli
15 vuotiaat
Molemmat sukupuolet
Miehet
Naiset
2019
212
100
112
Ylivieska
2020
214
105
109
2021
198
112
86
2022
216
115
101
2023
224
121
103
Lähde: Tilastokeskuksen tietokanta. Oheinen väestöennuste on tehty vuonna 2015. Ennustetta
tehdään kolmen vuoden välein, ja vuoden 2019 syksyllä valmistuu alueellinen väestöennuste.

Merijärven väestörakenne ja ikäluokan suuruus
Syntyvyys on Merijärvellä ollut perinteisesti asukaslukuun nähden korkea, tosin syntyneiden
määrässä on suuria vuosittaisia vaihteluita. Luonnollinen väestönlisäys on viimevuosina ollut
pääosin positiivista. Kuntien välinen nettomuutto painaa kuitenkin kunnan väkiluvun
miinukselle, niin myös vuonna 2017. Väkiluku 31.12.2017 oli 1131.

Kunnan ikärakenteessa nuorten ikäluokkien (0-19 v.) osuus väestöstä on edelleen suuri ja
syntyvyys on pysynyt korkeana. Poismuuton ongelmat kärjistyvät niissä ikäluokissa, jotka
valmistuvat ammattiin ja perustavat perheen. Erityisenä haasteena on saada juuri ikäluokkiin
20–40 v. kuuluvia muuttamaan perheineen kuntaan. Nuorten paluumuuttohalukkuutta on
ollut havaittavissa jonkin verran. Kunnan tulee pystyä tarjoamaan heille tarpeeksi erilaisia
mahdollisuuksia asumiseen. (Lähde: Merijärven talousarvio 2018)
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TILASTOKESKUKSEN ENNUSTE 15-VUOTIAIDEN MÄÄRÄSTÄ MERIJÄRVELLÄ VUOSINA 2019–2023
Väestöennuste 2015 muuttujina Alue, Vuosi, Ikä ja Sukupuoli
15 vuotiaat
Molemmat sukupuolet
Miehet
Naiset
2019
14
7
7
Merijärvi
2020
21
12
9
2021
17
7
10
2022
18
6
12
2023
14
7
7
Lähde: Tilastokeskuksen tietokanta. Oheinen väestöennuste on tehty vuonna 2015. Ennustetta
tehdään kolmen vuoden välein, ja vuoden 2019 syksyllä valmistuu alueellinen väestöennuste.
RIPPIKOULUUN OSALLISTUVIEN NUORTEN MÄÄRÄARVIO VUOSILLE 2019–2023
2019

2020

2021

2022

2023

Tytöt

119

113

97

101

107

Pojat

104

114

114

116

122

Yhteensä

223

227

211

217

231

lähde: Kirkkoherranvirasto. 15 vuotiaat kirkkoon kuuluvat nuoret. tarkistettu 6.9.2017
Arvioitu rippikouluryhmien määrä vuosille 2019 –2023
Vuosi
Rippikoulujen
määrä
Ylivieskassa

2019

2020
7

2021
8

2022
7

2023
7

8

Rippikoululaisten määrässä ei näyttäisi tapahtuvan oleellisia muutoksia seuraavan kolmen vuoden
aikana nykytilanteeseen verrattuna. Rippikouluryhminä 15 vuotiaiden määrä merkitsee 7-8
rippikouluryhmää Ylivieskan seurakunnassa vuosittain. Tämän lisäksi rippikoulun käy vuosittain
merkittävä määrä nuoria seurakunnan ulkopuolella eri kristillisten järjestöjen leireillä, joille tarjotaan
oma ryhmä seurakunnan toimintaan tutustumisen ajaksi.
Rippikoululla on vahva asema paikkakunnalla. Rippikouluun osallistuvien määrä kaikista 15- vuotta
täyttävistä vaihtelee vuosittain, mutta seurakunta on edelleen luonnollinen osa paikkakunnan
elämää. Rippikoulun käyminen kuuluu edelleenkin vahvasti luonnollisena osana paikallista kulttuuria.
Rippikoululla on Ylivieskassa positiivinen imago nuorten keskuudessa. Arviolta noin kymmenkunta
ikäryhmästä ei osallistu rippikouluun. Heistä osa ei kuulu kirkkoon ja osa siirtää rippikoulun
myöhemmäksi. Osan kohdalla henkilökohtainen elämäntilanne ei mahdollista rippikoulun käymistä
oman ikäryhmänsä mukana. Vain pieni osa rippikouluikäisistä nuorista jättää rippikoulun käymättä
sen vuoksi, että se ei kiinnosta.
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PAIKALLISET ERITYISPIIRTEET
Merijärven kappeliseurakunta
Ylivieskan seurakuntaan on liitetty vuonna 2006 Merijärven kappeliseurakunta. Merijärviset nuoret
osallistuvat Ylivieskan seurakunnassa järjestettäviin rippikouluihin joko leireille Törmälään tai
Merijärvellä tarjottavaan päivärippikouluun. Merijärven rippikouluikäisten nuorten määrä vaihtelee
vuosittain 15–25 nuoren välillä. Suurin osa Merijärvisistä rippikouluikäisistä nuorista osallistuu
herätysliikkeiden järjestämiin rippikouluihin. Rauhanyhdistyksen toiminnalla on Merijärvellä vahva
asema, mikä näkyy Ylivieskan seurakunnan rippikouluihin osallistuvien nuorten määrässä.
Merijärvellä tarjottava kappelirippikouluryhmä toteutetaan paikkakunnalla vuosittain, jos
ilmoittautuneita on vähintään kahdeksan (8). Kappelirippikoulun toteutukseen osallistuvat vuosittain
pappi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja sekä isoset.
Herätysliikkeet
Seurakunnan hengelliseen ilmastoon vaikuttavat edelleen vanhat voimakkaat herätysliikkeet:
Herännäisyys,

Lestadiolaisuus

ja

Rauhan

Sana.

Myös

Evankelisilla,

Uusheräyksellä

ja

Kansanlähetyksellä on toimintaa Ylivieskan alueella.

Rippikoululaisten ikäryhmästä noin 1/3 osallistuu rippikouluun muualla kuin Ylivieskassa. Nuoria
ohjautuu pääsääntöisesti herätysliikkeiden rippileireille, mutta myös harrasterippikouluihin.
Herätysliikkeiden rippikouluista nuoria suuntautuu rauhanyhdistyksen rippileireille Kallioon
(Haapajärvi) ja Reisjärvelle, mutta myös herännäisyyden rippileireille Aholansaareen. Tämä näkyy niin
Ylivieskan kuin Merijärvisten nuorten ikäryhmässä. Laskennallisesti Ylivieskan seurakunnan
rippikouluun ilmoittautuvista nuorista noin 50–60 nuorta osallistuu järjestörippikouluihin vuosittain.

Järjestörippikouluihin

osallistuvat

nuoret

ilmoittautuvat

myös

Ylivieskan

seurakunnan

rippikouluryhmään, joka on tarkoitettu kaikille järjestörippikoulun käyville nuorille herätysliikkeestä
riippumatta. Nämä nuoret osallistuvat kotiseurakunnan toimintaan ennen tai jälkeen rippikoulunsa
leirijakson, riippuen siitä osallistuuko nuori talvella vai kesällä järjestettävään rippileiriin.
Järjestörippikouluryhmälle nimetään oma pappi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja, jotka huolehtivat
ryhmän tapaamisista ja yhteydenpidosta nuoriin ja vanhempiin. Rippikoulukortin poistuttua
käytännöstä, työntekijät pitävät kirjaa siitä, kuka nuori on osallistunut tapaamisiin. Poissaolot tulee
korvata toisen ryhmän vastaavalla tapaamisella. Kun kaikki ryhmätapaamiset on käyty, nuori saa
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seurakunnalta todistuksen osallistumisestaan oman seurakunnan toimintaan. Tämän todistuksen hän
vie rippikoululeirille mukanaan.

Lastensuojeluyksiköt
Ylivieskan

seurakunnan

rippileireille

tulee

vuosittain

nuoria

alueella

vaikuttavista

lastensuojeluyksiköistä. Lastensuojeluyksiköistä rippikouluun ilmoittautuvat nuoret saavat osallistua
Ylivieskan seurakunnan rippikouluihin, mutta ensisijaisesti paikkoja tarjotaan Ylivieskan seurakunnan
jäsenille. Ilmoittautumisen jälkeen nuorille tarjotaan rippikoulupaikkoja, jotka jäävät jäljelle. Tämä
koskee myös ulkopaikkakunnalta Ylivieskaan ilmoittautuvia nuoria.

Lastensuojeluyksilöistä rippikouluihin ilmoittautuvien nuorten elämäntilanteesta on hyvä keskustella
yksikön, nuoren omanohjaajan sekä nuoren kanssa. Tapauskohtaisesti nuoren kanssa voidaan tavata
ja keskustella, onko nuoren elämäntilanne sellainen, että rippikouluun osallistuminen on mahdollista
ja se koetaan hyväksi ja voimauttavaksi kokemukseksi. Yhteiset pelisäännöt tulee sopia kaikkien
osapuolten kanssa. Tapaamisessa nuorella on mahdollisuus itse kertoa omasta elämäntilanteestaan
ja lähtökohdistaan osallistua rippikouluun, jolloin lastensuojeluyksikön henkilökunta ei joudu
vaikeaan tilanteeseen antaessaan tietoa nuorista. Taustatiedot palvelevat myös rippikouluaikana, kun
rippikoulunohjaajat ovat perillä nuoren elämäntilanteesta. Ymmärrys monessa asiassa lisääntyy.

Lastensuojeluyksiköistä rippikouluun ilmoittautuville nuorille voidaan tarjota myös yksityisrippikoulu
mahdollisuutta. Jos samana vuonna useampi nuori ilmoittautuu samasta yksiköstä Ylivieskan
seurakunnan rippileireille, heille voidaan tarjota pienryhmämuotoista rippikouluopetusta omassa
yksilössä. Myös yksityisrippikoulunkäyntiä voidaan tarjota. Yksityisrippikoulusta vastaa Ylivieskan
seurakunnan papisto ja sen kesto on vähintään 20 tuntia.

Muuttoliike
Ylivieska on kasvava kaupunki, ja vuosittain paikkakunnalle muuttaa uusia perheitä. Viime vuosina
lapsiperheet ovat selvästi suurimmat väestöryhmät Ylivieskaan muuttavista. Ikäryhmistä 0-10 ja 20–
30 -vuotiaat muodostavat yhdessä noin ⅔ kaikista muuttavista. Ylivieskasta muuttaa eniten pois 15–
24 vuotiaista, jotka lähtevät joko opiskelemaan tai saavat työpaikan muu-alta. (lähde: Ylivieskan
kaupungin

talouslaskelma

2018–2021).

Rippikoulujen

osallistujamäärään

poismuuttavalla

ikäryhmäotannalla ei kuitenkaan ole ollut huomattavaa vaikutusta. Voidaan ajatella, että rippikoulu
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halutaan käydä tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten kanssa, ennen paikkakunnalta pois
muuttamista.
Rippikoulut alkavat Ylivieskan seurakunnassa ilmoittautumisella, joka tapahtuu lokakuussa. Jos
rippikoulukauden aikana (lokakuu – elokuu) paikkakunnalle muuttaa nuori joka haluaa osallistua
Ylivieskan seurakunnan rippikouluun, seurakunnan tulee selvittää onko nuori ilmoittautunut
rippikouluun edellisellä kotipaikkakunnallaan tai aloittanut rippikouluaan siellä. Jos ilmoittautuminen
on tapahtunut ja rippikoulu on aloitettu, nuori voi osallistua sinä vuonna Ylivieskassa järjestettävään
rippikouluun. Tällöin nuorelle katsotaan rippikouluryhmä, jossa on tilaa.
Tapauskohtaisesti arvioidaan, voiko nuori aloittaa rippikoulun kesken kauden, vai onko rippikoulu
syytä siirtää myöhemmäksi esim. Jos rippikouluilmoittautuminen/rippikoulun aloittaminen edellisellä
kotipaikkakunnalla on jäänyt tekemättä. Myös yksityisrippikoulua voidaan tarjota. Rippikoulun kesto
on 80 tuntia / puoli vuotta, ilmoittautumisesta intensiivijaksoon. Puolivuotisen jakson aikana nuorilla
on ryhmäkohtaisia tapaamisia, kaikki rippikoululaiset kokoavia tilaisuuksia sekä leiri/päiväopetusjakso
ja konfirmaatio. Niiden tärkeyttä ja mukana oloa tulee korostaa.
Kirkkotalakoot
Vietimme keväällä 2016 Ylivieskassa erilaista pääsiäistä. Yömessu muuttui messuksi kirkon raunioilla.
Ylivieskan kirkko tuhoutui täysin tulipalossa lauantaina 26.3.2016. Onnettomuuden seurauksena
syntyi kirkkotalakoot- keräys, jotta seurakunnan harras toive, uusi kirkkorakennus Ylivieskaan,
saadaan toteutettua. Rippikoulutyö haluaa olla mukana sitouttamassa rippikouluikäisiä nuoria
tulevaan kirkkohankkeeseen. Kesän 2016 rippikoululaisilta kerättiin toiveita ja ajatuksia uutta kirkkoa
varten. Nämä toiveet ja ajatukset on saatettu tiedoksi kirkkoneuvostolle jo ennen varsinaista
arkkitehdin valintaa.
Myös tulevia rippikouluryhmiä halutaan sitouttaa uuden kirkon rakentamishankkeeseen. Ajatuksena
on, että rippikouluikäiset nuoret voisivat olla mukana kirkkotalakoissa, ja näin olla mukana
rakentamassa itselle ja Ylivieskalle uutta kirkkoa. Rippikoululaisten sitouttaminen kirkkotalakoihin
hakee vielä muotoaan. Toiveena on että se voisi olla mielekästä ja merkityksellistä, ja ennen kaikkea
että nuoret itse kokisivat tekemisen tärkeäksi.
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TILAT JA MUUT RESURSSIT
Ylivieskan seurakunta järjestää leiri-ja päivämuotoisia rippikouluja sekä Ylivieskassa että Merijärvellä.
Ylivieskan seurakunnan leirikeskus Törmälä sijaitsee 17 kilometrin päässä Ylivieskan keskustasta.
Törmälässä majoituspaikkoja on 56 henkilölle, joka mahdollistaa sen, että toisinaan rippikouluryhmä
voi olla osallistujamäärältään suurempi.
Törmälän leirikeskus
Tiloina Törmälässä toimivat leirikeskuksen kolme rakennusta: ylätalo, keskitalo ja alatalo. Ylätalon
yläkerrassa sijaitsee leirikirkko ja hartaustila. Alakerrassa on opetustila. Keskitalolla on majoitustilat
ja ruokasali se yleisiä kokoontumispaikkoja. Alatalolla on leirikeskuksen kaksi saunaa ja isompi
kokoontumistila, joka voi rippileirin aikana toimia opetustilana, leirikirkkona ja isosten
iltaohjelmatilana.
Törmälän leirikeskuksen piha-alue on iso ja se tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen pelailemiseen
ja leikkimiseen. Piha-alueella sijaitsee myös leirikirkko, jota voidaan käyttää hartauksissa ja
hiljentymishetkissä. Leirikeskuksen lähimetsä tarjoaa loistavat puitteet pieneen vaellukseen
(n.4,5km) leirien aikana ja leirikeskuksen läheisyydestä löytyy myös pienimuotoinen hiljaisuuden
polku. Törmäjärvi tarjoaa mahdollisuudet ohjattuun melontaan, jota on toteutettu rippileireillä
yhteistyössä Ylivieskan ladun kanssa. Talvisin on voitu tehdä lumikenkäilyyn tutustumista. Törmälän
leirikeskusta ja sen aktiviteettejä kehitetään vuosittain.
Kesäisin Törmälän leirikeskus on lähes maksimaalisella käytöllä. Leirikeskuksella on satunnaisia
ulkopuolisia käyttäjiä ja myös talvikaudella siellä on aktiivista leiritoimintaa varhaisnuorten- ja
nuortenleirien osalta. Leirikeskuksen kuntoa on hyvä pitää yllä.
Päivämuotoiset rippikoulut Ylivieskassa ja Merijärvellä
Päivämuotoinen rippikoulu Ylivieskassa pidetään seurakunnan omissa tiloissa. Pääsääntöisesti tiloina
toimivat Toimitalo Pietarin nuorisotila Vitis, sekä kokoushuone Bäckman ja hartaustila Vitis.
Ruokailupaikkana toimii seurakuntakoti Maria. Myös Suvannon kappelia voidaan hyödyntää
rippikoulun aikana. Tilat kannattaa varata hyvissä ajoin.
Merijärven kappelirippikoulu järjestetään Merijärven seurakuntatalolla, joka on mahdollista jakaa
sekä opetus- että ruokailutilaksi. Merijärven kirkkoa voidaan hyödyntää myös opetustilana.
Tulevaisuudessa tilavaihtoehtoja voidaan miettiä laajemminkin esim. Ristivuoren tilat Merijärvellä.
Tiimityöskentely ja henkilöresurssit leirimuotoisessa rippikoulussa
Rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää on tiimityö. Seurakunnan rippikoulutyöllä on
käytettävissään tarvittavat resurssit. Henkilöstöä varataan leiriä kohti seuraavasti:
-

kokoaikaisia opettajia 3: leiristä vastaava nuorisotyönohjaaja, opetuksesta vastaava pappi
sekä musiikista vastaava kanttori. Rippileireillä voi olla mukana myös harjoittelijoita.
vierailevia opettajia ovat diakoniatyöntekijät ja lähetystyöntekijät sekä muut yksittäiset
yhteistyökumppanit.
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-

emäntiä 1-2
isosia 7 joista yksi on isostenisonen. Paikalliselta nimeltään kähmy.
yövalvojia 1

Rippikoulu ei ole erillinen saareke vaan seurakunnan ”yhteinen juttu.” Seurakunnan muut työntekijät
osallistuvat rippikoulujen toteuttamiseen ryhmien tutustumisjakson aikana. Rippikoululaisille
suunnatussa seurakuntapäivässä ovat mukana lähes kaikki työalat kertomassa omasta työalastaan.
Isoset
Isostoiminta on seurakunnassamme aktiivista. Tyttöjä ja poikia osallistuu vuosittain isoskoulutukseen
yhteensä noin 30–50 nuorta. Rippileireille on viime vuosina tullut valituksi pääsääntöisesti 3.vuoden
ja 2.vuoden isosia, mutta vuosittain myös 1.vuoden isosista muutamia valitaan kesän rippileireille.
Syynä tähän on suuri kysyntä rippileirien isospaikoista. Seurakunta pyrkii tarjoamaan lähtökohtaisesti
paikkoja aina niille isosille, jotka eivät vielä ensimmäisen isosvuoden jälkeen ole olleet rippileirillä
isosena.
25 leiriläistä kohden isosia on rippileirillä 6+1. Ryhmäkoko kuitenkin vaikuttaa isosten määrään. Jos
rippikouluryhmä on isompi/pienempi, isosia on suhteutettuna enemmän/vähemmän. Esimerkiksi
päivärippikoulussa isosten määrä voi vaihdella.
Isosilla on tärkeä rooli rippikoulujen suosion ja onnistumisen kannalta. He ovat mukana luomassa
ryhmähenkeä ja toimivat nuoren kristityn esimerkkinä. Isosten on tärkeää sitoutua yhteisiin
sääntöihin

ja

toimia

luottamuksen

arvoisesti

myös

rippikoulun/leirin

jälkeenkin.

Rippileirin/päivärippikoulun aikana rippikoululaisista annettuja tietoja ei saa kertoa rippikoulun
päättymisen jälkeenkään ulkopuolisille.
Rippikoulutyöntekijänä isosten osalta on hyvä muistaa, etteivät isoset ole valmiita kasvatuksen
ammattilaisia vaan nuoria, jotka etsivät paikkaansa ja itseään. He saavat kasvaa ja kehittyä isosena
toimiessaankin.
Päivärippikoulujen henkilöresurssit
Päivärippikouluissa henkilöresurssit ovat yhdenmukaiset leirimuotoisten rippikoulujen kanssa:
-

kokoaikaisia opettajia 3: nuorisotyönohjaaja, opetuksesta vastaava pappi sekä musiikista
vastaava kanttori. Päivärippikoulun aikana voi olla mukana myös harjoittelijoita.
vierailevia opettajia ovat diakoniatyöntekijät ja lähetystyöntekijät sekä muut yksittäiset
yhteistyökumppanit.
isosia 5-7 joista yksi on isostenisonen, eli kähmy
emäntiä 1-2, koskien myös Merijärven kappelirippikoulua
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ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT JA RIPPIKOULUSTA
TIEDOTTAMINEN
Ikäryhmän suuruus määrittelee sen, kuinka monta rippikouluryhmää Ylivieskassa tarjotaan kunakin
vuonna. Viime vuosina rippikouluryhmiä on ollut 5-7. Rippikouluryhmien määrissä tulee ottaa
huomioon myös järjestörippikouluihin osallistuvien nuorten lukumäärä ikäryhmästä, joka on noin
1/3. Ylivieskassa rippikoululaisia vuosittain on noin 200–220. Suosio rippikouluun on edelleen suurta.
Uudet rippikoulut aloittavat taipaleensa Ylivieskan seurakunnassa aina syys-lokakuussa;
tiedottamisella lehdissä, kirjeillä koteihin sekä rippikouluinfoilla Ylivieskassa Jokirannan ja Merijärvellä
Koivupuhdon koululla.
Yhteydet kouluihin
Rippikouluinfoilla Ylivieskan ja Merijärven kouluilla on pitkät perinteet. Johtavan opettajan kanssa
sovitaan ajankohta lokakuulle, jolloin seurakunta saa mennä pitämään koululle rippikouluinfoa.
Seurakunta on saanut käyttää nuorten kouluaikaa rippikouluinfon pitämiseksi.
Kouluilla nuorille kerrotaan miksi rippikoulua käydään, mitä se nuorelle antaa, rippikouluun
osallistumisen vapaaehtoisuudesta, leirien/päivärippikoulujen ajankohdista, rippikouluryhmiin
ilmoittautumisesta, rippikoulun hinnasta jne. Tämä tieto kerrotaan heille sekä suullisesti, että
painettuna tiedotteena, jonka nuoret saavat mukaansa infotilaisuuden jälkeen. Vuonna 2017
seurakunta teki rippikoulutyölle markkinointivideon, jota on voitu käyttää elävöittämään
rippikouluinfon pitämistä. Video on löydettävissä Youtubesta nimellä Ylivieskan seurakuntarippikoulut.
Kouluilla kerätään alustava tieto siitä, aikooko nuori osallistua kotiseurakunnan rippikouluihin, vai
osallistuuko hän järjestörippikouluun. Samalla nähdään, ketkä nuorista ovat olleet info tilaisuudessa
paikalla, ja ovat vastaanottaneet tiedotteen. Mikäli seurakunta ei tavoita nuorta infossa, eikä tämä
ilmoittaudu rippikouluun ilmoittautumispäivänä, pyritään nuoreen ottamaan yhteyttä
henkilökohtaisesti.
Rippikoulujen eteneminen ilmoittautumisesta konfirmaatioon
Tiedottaminen:
•
•
•
•
•

lehdissä/somessa/ netissä seurakunnan omilla verkkosivuilla
kirjeet koteihin
infot Ylivieskassa Jokirannan koululla ja Merijärvellä Koivupuhdon koululla
Kotiväenillat vanhemmille Ylivieskassa ja Merijärvellä
Ryhmäkohtaiset infot teemapäivistä marras-joulukuun aikana

Rippikoululaisten kotiväenillat Ylivieskassa ja Merijärvellä
Rippikoulu on yhteistyötä nuorten, isosten, työntekijöiden sekä nuoren kotien välillä. Kotiväelle
annetaan tulevaan rippikouluvuoteen liittyvää infoa: hinta, ajankohdat, maksuvapautusmahdollisuus,
tietoa nuorten ryhmäkohtaisista tapaamisista ja niiden merkityksestä, sekä tietoa sähköisestä
ilmoittautumisesta. Kotiväellä on illan aikana mahdollisuus esittää kysymyksiä nuoren rippikouluun
liittyen. Rippikoulutyön tavoitteena on tehdä rippikouluajasta koko perhettä koskeva matka.
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Sähköinen ilmoittautuminen
Rippikoululaiset ilmoittautuvat sähköiseen järjestelmään nettilinkin kautta, joka tulee näkyviin
Ylivieskan seurakunnan nettisivuille. Yksittäiseen rippikouluryhmään on paikkoja 25. Paikkoja on
varattu tytöille ja pojille suunnilleen yhtä paljon. Ilmoittautumisen yhteydessä nuorella on
mahdollisuus olla yhteydessä seurakunnan työntekijöihin, jotka päivystävät ilmoittautumisen aikana.
Jos nuori ei pääse toivomaansa ryhmään, häntä pyydetään ilmoittautumaan mihin tahansa
rippikouluryhmään jossa on tilaa, ja soittamaan seurakunnan työntekijälle välittömästi tämän jälkeen.
Usein ryhmävaihdoksia tapahtuu vielä monta kertaa ilmoittautumisen jälkeen, ja ne vaihdetaan
soittoaikojen perusteella. Tärkeintä ilmoittautumispäivänä on saada tieto kaikista Ylivieskan
seurakunnan rippikouluihin osallistuvista nuorista ja heidän yhteystietonsa.
Rippikoulun startti-ilta Vitiksessä
Kaikki rippikoululaiset kutsutaan ilmoittautumisen jälkeen saman viikon perjantaina Nuorisotila
Vitikseen. Illassa heille kerrotaan rippikouluun liittyvistä käytännönasioista, ja minkälaista toimintaa
Nuorisotila Vitiksessä on tarjolla. Illassa nuorilla on mahdollisuus keskustella epäselvistä asioista
työntekijöiden kanssa. Illassa on mukana rippikoulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja ja teologi,
sekä halutessaan muita työntekijöitä tekemässä tuttavuutta rippikoululaisten kanssa.
Työntekijätiimit rippikouluihin
Kaikissa rippikouluryhmissä on pappi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja. Lopulliset työntekijätiimit
pyritään muodostamaan vasta kun ilmoittautuminen on ohi, ja nähdään mitkä ryhmät toteutuvat.
Kunkin ryhmän työntekijätiimit määrittyvät työntekijöiden toiveiden ja loma-aikojen mukaan.
Vuosittain rippikouluissa on mukana harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Rippikoulutyönbudjetissa on
varattu rahaa mahdolliselle kesätyöntekijälle.
Uuden rippikoulusuunnitelman myötä, Merijärven ja Ylivieskan järjestörippikouluryhmille nimetään
oma pappi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja, jotka huolehtivat rippikoululaisten ryhmätapaamisista.
Työntekijöistä yksi tai useampi on ryhmätapaamisissa paikalla.
Ryhmäkohtaiset tapaamiset
Rippikouluryhmien kanssa kokoonnutaan vähintään kerran ennen vuoden päättymistä. Paikalla on
kutsuttuna olevat rippikoululaiset ja työntekijät pappi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja. Heidän
tehtävänään

on

jakaa

rippikoululaisille

tiedote,

josta

nuoret

näkevät

oman

ryhmän

teemapäivät. Varsinaiset rippikouluryhmien teemapäivät/ryhmätapaamiset on vuodenvaihteen
jälkeen, kun enimmät ryhmävaihdokset ja päivämäärät on saatu sovittua.
Kevään aikana kaikki rippikouluryhmät kokoontuvat vuorollaan alla mainittuihin tilaisuuksiin.
Ryhmien teemapäiviä ja niiden sisältöä tarkastellaan vuosittain ja niitä pyritään kehittämään. Osassa
teemapäivistä on mukana myös isoskoulutuksessa mukana olevia nuoria, sekä Ylivieskan
seurakunnan Nuorten Tiimin jäseniä.
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Rippikouluryhmien teemapäivät:
2 jumalanpalvelusta: Ryhmän kanssa osallistutaan Suvannon kappelissa/ Merijärven kirkossa
järjestettävään messuun. Ryhmällä voi olla jumalanpalveluksessa vastuutehtäviä:
kolehdinkanto, virsikirjojenjako, tekstinlukua tms. Toisen jumalanpalveluksen yhteydessä
ryhmälle voidaan pitää kanttorin tunti tai suntion työalanesittely. Rippikoululaiset saavat
osallistua ehtoolliselle oman ryhmänsä kanssa jos sakramenttiopetus on jo annettu.

1 iltakirkko + oloilta: toiminnallinen ryhmän tapaaminen ja vapaampi nuortenilta

1 seurakuntapäivä: tutustutaan seurakunnan toimintaan, työaloihin ja tiloihin toimitalo
Pietarissa

1 8-action + oloilta: riparilaisten ryhmäkohtainen toiminnallinen nuortenilta ja vapaampi
nuortenilta. Illassa on mukana isoskoulutuksessa mukana olevia nuoria, sekä nuorten tiimin
jäseniä.

1 konsertti/rippikoulukonsertti Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa huhtikuussa tai
vaihtoehtoisesti muu seurakunnan järjestämä konsertti.
Ylivieskan seurakunnan rippikouluihin tulevat nuoret osallistuvat pääsääntöisesti oman ryhmänsä
tapaamisiin, mutta Merijärvisten nuorten kohdalla tässä asiassa voidaan joustaa välimatkojen vuoksi.
Tällöin Ylivieskan leirimuotoisiin rippikouluihin osallistuvat Merijärviset nuoret voivat halutessaan
osallistua Merijärvellä järjestettäviin tilaisuuksiin, vaikka ne olisivat suunnattu kappelirippikoululaisille
ja/tai järjestörippikoululaisille.
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RIPPIKOULUN VUOSIKALENTERI
-

Rippikoulujen palautepalaveri

-

-

Tiedottamin lehdessä/netissä
Kirjeet koteihin

-

-

-

-

Rippikoulu – infot Jokirannan ja
Koivupuhdon koululla
Kotiväenillat Ylivieskassa ja Merijärvellä
Ilmoittautuminen netissä
Startti-ilta Vitiksessä

Marrasjoulukuu
Tammihelmikuu

-

Rippikouluryhmät kokoontuvat

-

-

Ryhmäkohtaisia teemapäiviä eri ryhmillä
Talven rippikoulujen suunnittelu

Maaliskuu

-

Huhtikuu

-

Ryhmäkohtaisia teemapäiviä eri ryhmillä
Isosvalinnat talviryhmille
Talviryhmien vanhempainillat
Hiihtolomalla talviryhmän lähijakso
Törmälässä ja kaupunkirippikoulun
lähijakso Vitiksessä
ryhmäkohtaisia teemapäiviä eri ryhmillä
TEEMAPÄIVÄ: Rippikoulukonsertti kaikille
ryhmille Akustiikassa/ Järjestö rippikoulun
käyvien konsertti Suvannon Kappelissa
sovittuna ajankohtana
TEEMAPÄIVÄ: Seurakuntapäivä kaikille
ryhmille Toimitalo Pietarissa
Talviryhmien konfirmaatiot
ryhmäkohtaisia teemapäiviä eri ryhmillä
Kesäryhmien vanhempainiltoja
Työntekijöillä palaveri leirielämään
liittyvistä säännöistä ja käytänteistä
(papit, kanttorit ja nuorisotyönohjaajat)
Kesäryhmien lähijaksot ja konfirmaatiot

Syyskuu

Lokakuu

-

-

Toukokuu

-

Kesä-heinäkuu

-

Elokuu

-

-

Työntekijöiden palaute
kuluneesta
rippikouluvuodesta
Seurakunnan jäsenille
Tietoa: ryhmävaihtoehdot,
paikat, hinnat, ripari-infon
ajankohta kouluilla,
kotiväenillan ajankohta,
ilmoittautumisen ajankohta
kouluilla 8 luokkalaisille;
annetaan rippikouluesite ja
kerätään nimilistan
perusteella tieto Ylivieskan
rippileireille ja
järjestörippileireille
osallistujista
Tiedote oman ryhmän
teemapäivistä
8action- illoissa
isoskoulutuksessa mukana
olevat nuoret ja nuorten
Tiimi
8action- illoissa
isoskoulutuksessa mukana
olevat nuoret ja Nuorten
Tiimi

-

8action- illoissa
isoskoulutuksessa mukana
olevat nuoret ja nuorten
Tiimi

-

Konfirmaatiot lauantaina
klo.10:00 ja 13:00
Suvannon Kappelilla

-

Konfirmaatiot klo.13:00
Suvannon Kappelilla

Isoskoulutuksen markkinoiminen ja
ilmoittautuminen
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RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT
Leirimuotoiset rippikoulut
Leirimuotoisia rippikouluja järjestetään Ylivieskan seurakunnassa vuoden aikana keskimäärin 4-6,
riippuen ikäryhmän suuruudesta ja päivärippikouluihin osallistuvien määrästä. Yksi leirimuotoisista
rippikouluista järjestetään talvella hiihtoloman aikaan, kuten myös Ylivieskassa pidettävä
päivärippikoulu. Loput rippileirit pidetään kesällä. Leirin pituus on 7 päivää ja sen hinta Ylivieskan
seurakunnan jäseniltä on 90€ ja ulkopaikkakuntalaisilta 150€. Rippikoulumaksuihin on mahdollista
hakea vapautusta kirkkoherranvirastosta saatavalla lomakkeella. Lomake on tämän asiakirjan
liitteenä.
Talvirippikouluryhmään

ilmoittautuneiden

nuorten

rippikoulu

alkaa

leirijaksolla.

Talven

rippikouluryhmien ryhmätapaamiset käydään leirin jälkeen kevään aikana. Konfirmaatio on
toukokuussa.

Seurakunta

haluaa

vahvistaa

nuorten

osallistumista

syksyisin

alkavaan

isoskoulutukseen, jonka vuoksi ryhmätapaamiset ja konfirmaatio on uuden rippikoulusuunnitelman
myötä siirretty keväälle. Tällöin matka rippikoulun päättymisestä isoskoulutuksen alkamiseen jää
lyhemmäksi, ja rippikoulusta syntyneet hyvät muistot ja into ovat vielä tuoreessa muistissa.
Talven rippikoulujen eteneminen:
1. Ilmoittautuminen
2. Leirijakso Törmälässä /Päivärippikoulu Vitiksessä hiihtolomalla
3. Teemapäivät kevään aikana
4. Konfirmaatio toukokuussa
Kesän rippikoulujen eteneminen:
1. Ilmoittautuminen
2. Teemapäivät kevään aikana
3. Leirijakso Törmälässä kesällä
4. Konfirmaatio rippileirin jälkeisenä sunnuntaina
Leiristä tiedottamisesta ja suunnittelusta vastataan yhdessä leirin työntekijöiden kanssa.
Vastuutehtävät tilavarauksista, keittiöhenkilökunnan tiedottamisesta, vierailijakutsuista yms. jaetaan
yhteisvastuullisesti. Leirin ohjelma-ja turvallisuusvastaavaksi nimetty huolehtii turvallisuusasiakirjan
täyttämisestä ja siitä, että esimies, leirin muut opettajat ja isoset tietävät asiakirjan sisällön. Ohjelmaja turvallisuusvastaavan tehtävät löytyvät liitteistä.
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Päivärippikoulut
Päivämuotoisia rippikouluja tarjotaan vuosittain 2; yksi päivärippikoulu Ylivieskassa hiihtolomalla ja
toinen

kesällä

Merijärvellä

kappelirippikouluna.

Ylivieskassa

vähimmäisosallistujamäärä

päivärippikouluun on 13 ilmoittautunutta ja Merijärvellä 8. Päivärippikoulujen suosio on viimevuosina
kasvanut ja erityisesti Ylivieskan päivärippikouluryhmä on toteutunut poikkeuksetta. Päivärippikoulun
pituus on 7 päivää, joka muotoutuu 2 ennakkopäivästä ja 5 lähijaksopäivästä hiihtolomalla
Ylivieskassa/kesällä Merijärvellä. Päivärippikoulu hakee seurakunnassamme vielä muotoa sen
kasvaneen suosion myötä. Päivärippikoulun ohjelmasta ja laadukkuudesta vastaavat kaikki sen
ohjaajat. Vastuutehtävät tilavarauksista, keittiöhenkilökunnan tiedottamisesta, vierailija kutsuista
yms. jaetaan yhteisvastuullisesti.
Aikuisrippikoulu ja yksityisrippikoulu
Aikuisrippikoulua pidetään tarvittaessa. Aikuisrippikoulua käyvien määrä on niin pieni, ettei heille ole
mahdollista järjestää pienryhmäopetusta, vaan sitä käydään yksilötyöskentelynä sen papin
ohjaamana, jonka papisto on keskuudestaan nimennyt tuohon tehtävään. Yksityisrippikoulun
pitämisessä noudatetaan papiston kesken vuorotteluperiaatetta. Kokoontumiskerroista ja ajoista
sovitaan tapauskohtaisesti kunkin aikuisrippikoulua käyvän kanssa. Työskentelytavat, oppimateriaali
ja väliajan tehtävät vaihtelevat, mutta käytäntönä on ollut, että aikuisrippikoulua käyvä ja hänen
työskentelyään ohjaava pappi kokoontuvat noin kymmenen kertaa työskentelemään yhdessä.
Aikuisrippikouluun on mahdollista sisällyttää osallistumista sekä palvelutehtäviä seurakunnan
kokoavassa viikkotoiminnassa siten kuin siitä erikseen sovitaan. Tavoitteena on, että aikuisrippikoulua
käyvälle Raamatun, virsikirjan ja Katekismuksen keskeinen sisältö tulee tututuksi. Aikuisrippikoulu
päättyy osallistumiseen ehtoolliselle messussa erikseen sovittavana sunnuntaina. Tätä varten
asianomainen yksityisrippikoululainen ilmoittautuu sakastissa ennen messun alkamista. Hän voi
halutessaan pukeutua messun ajaksi rippialbaan. Messun päätyttyä hän saa rippikoulutodistuksen ja
Raamatun. Yksityisrippikoulun keston vähintään 20 tuntia.
Kehitysvammaisten rippikoulu
Ylivieskalaisen kehitysvammaisen nuoren on mahdollista osallistua Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunnan järjestämälle kehitysvammaisten rippikoululeirille Kalajoen kristillisellä kansanopistolla.
Leiri järjestetään vuosittain kesäkuussa leirille ilmoittautuvien leiriläisten määrän mukaisesti.
Kehitysvammaisten rippikoulun opetuksesta vastaa Oulun seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön
pastori.
Jokaisella leirillä olevalla nuorella on oma henkilökohtainen avustaja koko leirin ajan.
Vaikeavammaisen nuoren leiriavustajan palkan maksavat Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja
Ylivieskan

seurakunta

yhdessä.

Lievästi

kehitysvammaisen

nuoren

avustajana

toimii

tapauskohtaisesti valittava tehtävään soveltuva avustaja tai oman seurakunnan diakoniatyöntekijä.
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Ylivieskan seurakunnan diakoniatyö maksaa leiriläisen ja avustajan leiriviikon osallistumiskulut
Kalajoen kristillisellä opistolla. Leiriläiseltä peritään rippikoulusta omavastuuosuus, mutta tarvittaessa
siitä voidaan neuvotella vapautus normaalin maksuvapautuskäytännön mukaisesti.
Vaikeavammaisen nuoren on mahdollista käydä myös yksityisrippikoulu Oulun seurakuntayhtymän
kehitysvammaistyön pastorin ohjauksessa kotipaikkakunnallaan koulussa, toimintakeskuksessa tai
kotona. Yksityisrippikoulu suunnitellaan nuoren erityistarpeet huomioon ottaen.

TURVALLISUUS RIPPIKOULUSSA
Rippikoulun tulee olla nuorille turvallista kaikilla tasoilla. Se merkitsee yksilön ja hänen rajojensa
kunnioittamista kaikilla inhimillisillä tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, emotionaalisella,
seksuaalisella ja sosiaalisella tasolla. Turvallinen rippikouluryhmä on yhteisö, jossa nuori saa olla
luottaen siihen, että häntä kunnioitetaan, rakastetaan ja suojellaan juuri sellaisena kuin hän on.
Rippikoulun turvallinen ilmapiiri mahdollistaa kokemuksen Jumalasta elämän turvana.
Törmälän leirialueelta poistuminen rippileirin aikana ilman lupaa on kielletty. Ulkopuolisten
kutsuminen leirille ei myöskään ole sallittua. Pakollisista poistumisista on sovittava ohjelma- ja
turvallisuusvastuusta olevan työntekijän kanssa. Myös ulkopuolisista vieraista tulee sopia
työntekijöiden kanssa etukäteen.
Päihteet ja säännöt
Ylivieskan seurakunnan järjestämät leirit, joissa on alaikäisiä, ovat kirkkoneuvoston v. 2008 tehdyn
päätöksen mukaisesti savuttomia. Tämä koskee myös sähkötupakkaa ja nuuskaa. Seurakunnan
järjestämät leirit ovat myös päihteettömiä. Mikäli ohjetta rikotaan, tulee työntekijän olla yhteydessä
nuoren kotiin ja sopia jatkotoimenpiteistä rippikoulun suhteen.
Rippikoulu- ja nuorisotyön tiimin kanssa tehdyn yhteisen sopimuksen mukaan leirille ei saa tuoda,
eikä nauttia energiajuomia. Tarvittaessa ko. juomat takavarikoidaan leirin ajaksi työntekijöiden
toimesta.
Kaikissa ongelmatilanteissa pyrimme noudattamaan seuraavaa rippikoulun malliohjesääntöä:
Rippikoulun malliohjesääntö:
11 §
Mikäli rippikoululainen toistuvasti laiminlyö hänelle annettuja ohjeita tai häiritsee opetusta,
opettajien tulee auttaa häntä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Jos se ei johda tulokseen, rippikoulusta
vastaavan papin tai lehtorin tulee ottaa yhteyttä rippikoululaisen vanhempiin tai huoltajaan. Mikäli
myönteiseen ratkaisuun ei päästä, rippikoulun käynnin keskeyttämisestä ja sen siirtämisestä toiseen
ajankohtaan päättää kirkkoherra opettajien esityksestä.
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Poissaolot
Rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden on yhteisesti sovittu, että kaikki mahdolliset poissaolot
rippikoulusta minimoidaan. Tämän vuoksi rippikoululaisille pyritään antamaan teemapäiviin liittyvät
päivämäärät ja aikataulut ja leiriaikataulut mahdollisimman hyvissä ajoin. Erityisesti kokopäivän
poissaolot ja poissaolot, jotka osuisivat opetuksen kanssa päällekkäin, tulisi välttää.

•

•

Perusteluita päätökselle:
o Jos samassa rippikouluryhmässä on viikon aikana useita eri harrastuksien
kisoihin/peleihin lähtijöitä, ryhmäytyminen ja ryhmähengen luominen rippikouluajalle
on haasteellista. Hyvän ryhmähengen luominen on tärkeä pohja turvallisuuden
tunteen luomiseksi rippileirille, ja siihen tarvitaan kaikkia leirin osallistujia.
o Rippikoulu käydään kerran elämässä.
o Opetuksesta poissaoleminen ei palvele rippikoulun tarkoitusta. ( ”..saa opetusta siitä
uskoon, johon hänet on kastettu”.)
Tapauskohtaiset poissaolot:
o Mahdolliset poissaolot leireillä ovat aina tapauskohtaisia. Opetus tapahtuu leirillä
klo.09–18:00 välillä (sisältäen luokkaopetusta, ryhmissä toimimista, päiväjumiksen,
raamiksen yms.) josta emme toivo kenenkään olevan poissa.
o klo.18–21:00 välillä tapahtuvat poissaolot voivat olla mahdollisia, sillä illat ovat
ohjelmaltaan kevyempiä.
o Sairauspoissaolot ovat aina asia erikseen!

RIPPIKOULUJEN ARVIOINTI
Rippikoulun arviointia varten pidetään päiväkirjaa ja se kirjoitetaan yhdessä rippikouluryhmän
työntekijätiimin kanssa. Isosten kanssa leirillä käydään arviointikeskustelua päivittäin ja
rippikoululaiset antavat rippikoulun päätyttyä palautetta leiristä. Myös leirin aikana rippikoululaiset
saavat antaa palautetta työskentelyistä, ilmapiiristä, ruoasta, ohjelmasta jne. oppimispäiväkirjojen,
päivänpeilien tai erilaisten somesovellusten muodossa. Työntekijätiimit voivat käyttää päivittäisessä
palautteen keräämisessä omaa luovuuttaan. Tärkeää on, että nuoret tulevat kuulluksi ja saavat
vaikuttaa.
Syksyisin

rippikoulutyötä

tekevien

pappien,

kanttorien,

nuorisotyönohjaajien

ja

diakoniatyöntekijöiden kanssa pidetään yhteinen rippikoulujen palautepalaveri, jossa arvioidaan koko
rippikouluvuotta ilmoittautumisesta konfirmaatioon. Keväisin sama tiimi kokoontuu kertaamaan
yhteisiä pelisääntöjä tulevia rippikouluja varten.
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RIPPIKOULUSSA KÄYTETTÄVÄT OPETUSMENETELMÄT JA
MATERIAALIT
Rippikouluopetuksesta vastaa rippikoulun pappi. Rippikoulutiimit suunnittelevat opetusaiheet
leiriohjelmaa suunniteltaessa. Samalla oppituntiaiheita myös jaetaan työntekijöiden kesken. Samalla
on hyvä keskustella siitä, millaisella opetusmenetelmällä kukin aikoo opettaa, jotta kaikki työskentelyt
eivät olisi perinteistä ”luento”- opetusta. Suositeltavia opetusmenetelmiä ovat ryhmätyöt,
keskustelut, lattiakuvat, rastiradat, bibliodraama, tekemällä oppiminen, valokuvaaminen, näytelmät,
maalaaminen, muovailu jne. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös älypuhelimia. Sen ei tule
kuitenkaan olla itsetarkoitus ja puhelimet on hyvä kerätä häiriköinnin estämiseksi välillä pois.
Opetuksessa puhelimia voidaan hyödyntää mm. palautteen antamisissa, tietokilpailuissa (Kahoot!) ja
tiedon keräämisessä (polleverywhere).
Rippikoulussa jaetaan kaikille Raamattu. Opetuksessa käytetään lisäksi virsikirjaa ja Nuoren
seurakunnan veisukirjaa. Opettaja voi tuntisuunnitelma tehdessään hyödyntää runsasta
opetusmateriaalia, josta löytyy vinkkejä erilaisten tuntien suunnitteluun.
Ylivieskan seurakunnan ulkoläksyt ovat Isä meidän – rukous, Herran siunaus, Kymmenen käskyä ja
Uskontunnustus. Nämä tulee olla suoritettuna ennen päivärippikoulun lähijakson tai leirin
päättymistä. (Liite)

Rippikoulussa käsiteltäviä aiheita
➢ Kuka minä olen, keitä me olemme
➢ Seurustelu, avioliitto ja perhe
➢ Elämän arvot ja valinnat
➢ Jumala, luoja ja ylläpitäjä
➢ Pyhä Henki
➢ Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus
➢ Kristittynä arjessa
➢ Taivas ja helvetti
➢ Jeesuksen elämä ja opetukset
➢ Synti ja armo
➢ Ystävyys ja ihmissuhteet
➢ Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
➢ Diakonia ja lähimmäisen rakkaus
➢ Rippi ja sielunhoito
➢ Käskyt ja omatunto

➢ Kristuksen kirkko ja minun
seurakuntani
➢ Vastuu luomakunnasta
➢ Raamattu
➢ Kärsimys ja kuolema
➢ Usko ja tiede
➢ Usko ja rukous
➢ Konfirmaatio
➢ Virret ja laulut
➢ Kuoromusiikki
➢ Urkumusiikki
➢ Toimitusten musiikki
➢ Seksuaalisuus ja sukupuolisuus
➢ Kaste ja kummius
➢ Tulevaisuus ja toivo
➢ Suhde muihin uskontoihin
➢ Lähetys ja kansainvälinen diakonia
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ERILAISET OPPIJAT RIPPIKOULUSSA
Miltei jokaisessa rippikouluryhmässä on mukana nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia. Erilaiset
oppimisvaikeudet pyritään kartoittamaan hyvissä ajoin jo ennen rippikoulua jaettavalla
ennakkotietolomakkeella, joka nuoren tulee täyttää yhdessä huoltajansa kanssa.
Ennakkotietolomakkeeseen nuoren ja huoltajien on hyvä kertoa nuoren oppimisvaikeuksista tai
hankalasta elämäntilanteesta, joka saattaa vaikuttaa oppimiseen rippikoulun aikana.
Ennen leiriä/päivärippikoulua järjestettävissä ryhmäkohtaisissa vanhempainilloissa pyritään
korostamaan oppimisvaikeuksista kertomista, jotta rippikouluajasta tulisi nuorelle mahdollisimman
mielekästä. Vanhempien kanssa on hyvä keskustella siitä, millaiset asiat aiheuttavat ongelmia juuri
tämän nuoren kanssa, ja missä olosuhteissa menee hyvin. Sen sijaan, että turhautuu jonkun
käytökseen ryhmässä, on tärkeää löytää suhtautumistapoja ja yksilöllisiä ratkaisuja, jotka toimivat
juuri tämän nuoren kohdalla. Joustavuus ja yksilöllisyys ovat hyödyksi jokaiselle rippikoululaiselle,
olipa hänellä erityisvaikeuksia tai ei. Hyvän kohtaamisen perusedellytys on nostaa esiin myönteisiä
puolia ja tarkkailla sitä, mikä toimii.
Ulkoläksyt annetaan nuorille hyvissä ajoin ennen rippikoulun alkamista, tai viimeistään
intensiivijakson alkaessa. Ulkoläksyjä voidaan yhdessä opetella; piirtämällä, yhteen ääneen
lausumalla, kertaamalla, kirjoittamalla jne. Erityisoppijoiden kohdalla voidaan olla joustavia. Tärkeintä
on, että nuori ymmärtää ulkoläksyjen merkityksen, ei se että ne osataan ulkoa.

LÄPÄISYPERITAATE RIPPIKOULUSSA
Spiritualiteetti rippikoulussa
Spiritualiteetti tarkoittaa hengellistä hoitamista. Uskonelämän hoitamiseen kuuluu Jumalan sanan
esillä pitäminen. Rippikoulupäivän aikana vietetään hengellisiä hetkiä 3-4 kertaa päivässä. Niitä ovat
aamuhartaudet, yhdessä valmisteltavat päiväjumalanpalvelukset, hiljentymishetket eli tankkaukset
sekä iltahartaudet. Ruokailujen yhteydessä veisataan ruokavirsi ja rippikoulupäivät päättyvät
sisaruspiiriin ja iltavirteen. Hartaudet toteutetaan nuorilähtöisesti, niin opettajien kuin isosten
toimesta. Hartaushetkissä on tärkeää huomioida monenlaiset aistit, jotka rauhoittavat sanan äärelle.
Jumalanpalvelus on olennainen osa rippikoulun intensiivijaksoa, mutta myös seurakuntaan
tutustumisjaksoa. Hengellisissä hetkissä on kuitenkin hyvä muistaa, että nuori vasta opettelee
hiljentymistä.
Diakonia rippikoulussa
Ylivieskan seurakunnassa diakoniatyö rippikoulussa toteutuu seuraavanlaisesti: Diakoniatyöntekijät
osallistuvat keväällä kaikille rippikoululaisille järjestettävään seurakuntapäivään. Seurakuntapäivässä
he esittäytyvät ja kertovat omasta työalastaan. Näin diakoniatyön tilat ja työntekijät tulevat nuorille
tutuiksi.
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Lisäksi jokaisessa rippikoulussa vierailee diakoniatyöntekijä pitämässä oppitunteja. Oppitunti voidaan
toteuttaa erilaisina rastiratoina tai luentotyyppisenä työskentelynä. Isoset ovat pyydettäessä mukana
työskentelyissä.
Diakoniatyöntekijän vierailupäivän teema on lähimmäisenrakkaus ja se näkyy myös päivän
raamiksessa, jossa tutustutaan Laupiaan Samarilaisen kertomukseen. Päivän aikana voidaan kertoa
myös Saapas toiminnasta, joka on nuorisodiakoniaa. Diakoniatyön tavoitteena rippikoulussa on, että
rippikoululaiset ymmärtävät, mitä diakonia on ja omaksuvat lähimmäisen rakkauden omaksi
toimintatavakseen.
Musiikki rippikoulussa
Musiikkikasvatus kuuluu keskeisenä osana rippikouluun. Musiikki haastaa nuoren pohtimaan musiikin
merkitystä itselleen, luo yhteyttä ja turvallista ilmapiiriä. Musiikin avulla nuori voi käsitellä vaikeitakin
asioita. Tavoitteena on että nuorelle avautuu rippikoulun aikana tilaisuus kokea hengellinen musiikki
valoisana elämän rikkautena.
Keskeinen haaste rippikoulun musiikkityöskentelyssä on saada kaikki mukaan tekemään jotakin
yhdessä musiikin keinoin-laulamaan ja soittamaan. Samalla se antaa valmiuksia työskentelemään
ryhmänä. Miten musiikki voi edistää ryhmäytymistä? Esimerkkinä voidaan mainita konfirmaatiolaulu
jonka nuoret esittävät konfirmaatiojumalanpalveluksessa. Sen valitseminen, harjoitteleminen ja
esittäminen ovat kaikki ryhmää koettelevia ja kasvattavia kokemuksia. Rippikoululaiset myös
suunnittelevat ja toteuttavat oman ryhmänsä kanssa leirijumalanpalveluksia kirkkovuoden aiheen
mukaisesti.
Ylivieskan seurakunnan rippikoulujen musiikinopetuksesta vastaavat kanttorit. Kanttorit ovat lähes
kaikilla leireillä ja päivärippikouluissa yhdessä teologin ja nuorisotyönohjaajan kanssa. Opetustunnit
jaetaan tiimin kesken kunkin opettajan vahvuuksien mukaan. Kanttorit ovat mukana ryhmien ensi
tapaamisista aina konfirmaatioon saakka.(mm. vanhempainillat, ryhmien alkuinfot, 8-actionit,
leiriohjelmien suunnittelu).
Rippikoululaiset osallistuvat teemapäivissä rippikoululaisille suunnattuun gospel-konserttiin
Ylivieskatalo Akustiikassa, jossa heidän on mahdollista tutustua sen hetken kovimpiin gospel
artistiin/artisteihin. Järjestörippikoululaisten on mahdollista korvata tilaisuus toisella seurakunnan
järjestämällä konsertilla.
Leirien musiikkitunneilla, jumalanpalveluksissa ja aamuhartauksissa käytetään pääsääntöisesti
virsikirjaa, iltaohjelmissa ja – hartauksissa nuoren seurakunnan veisukirjaa, taize-laulut ovat myös
käytössä. Musiikki on läsnä myös leirin arkisissa tapahtumissa, esimerkiksi ruokarukous tapahtuu
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laulaen ja monilla leireillä rippikoululaiset menevät nukkumaan ohjaajien ja isosten hyvän yön laulun
myötä. Iltaohjelmien musiikista vastaavat yleensä isoset. Jokainen päivä päättyy iltahartauden ja
sisaruspiirin jälkeen laulettavaan virteen 548.
Keskeisiä kanttorin pitämiä opetusaiheita ovat: 1) Johdatusta musiikkiin, 2) Miksi seurakunnassa
käytetään musiikkia, 3) Jumalanpalvelusten musiikki, 4) Toimitusten musiikki, 5) Virsikirja, 6)
Herätysliikkeiden laulukirjat ja Hengelliset laulut, 7) Kuoromusiikki, 8) Urkumusiikki. Tämän
rippikoulun isoset voivat pitää oppitunnin liittyen erilaiseen gospelmusiikkiin.
Opetusmateriaalia löytyy mm. Pekka Reku :TRIOLI Musiikki rippikoulussa, opettajan ja oppilaan kirja.
Käytännön vinkkejä rippikoulutyöhön löytyy Johanna Kinnusen tekemästä opinnäytetyöstä Kanttorit
rippikoulussa kts.LIITE
Lähetystyö rippikoulussa
Rippikoulu perustuu Jeesuksen lähetyskäskyyn, ”menkää ja tehkää, kastakaa ja opettakaa” (Matt.
28:18–20). Rippikoulu on siis lähetystyötä itsessäänkin. Rippikoulussa on kuitenkin tärkeää tuoda
esille se, että lähetystyö on koko kirkon ja jokaisen kristityn tehtävä.
Rippikoulun lähetysopetuksessa rippikoululaisten kanssa käydään läpi:
• lähetyskäsky
• kirkon lähetysjärjestöt
• oman seurakunnan nimikkolähetit
• kuka voi olla lähetystyöntekijä
• mitä lähetystyö on (lähetystyö/kehitysyhteistyö)
• mikä voisi olla oma paikka lähetystyössä
• miten lähetystyöhön voi hakeutua
Opetus toteutetaan oppitunteina ja / tai rastimuotoisena kokemuksellisena tehtävänä. Rastit voisivat
olla helposti käyttöönotettavat ja kestävät, jotta kuka tahansa rippikoulun opettaja voin niitä käyttää.
Lähetysopetuksesta vastaa kunkin rippikouluryhmän tiimi. Lähetyssihteeriltä voi pyytää materiaalia /
apua opetuksen valmisteluun. Rippikoulussa on myös mahdollista järjestää lähetys- ja diakoniapäivä,
jossa tutustutaan toimintaan ja auttamiseen sekä lähellä, että kaukana. Myös nimikkolähettien
vierailut rippikoulussa voivat olla mahdollisia.
Lähetystyö huomioidaan rippikoulun jumalanpalvelus- ja hartauselämässä ottamalla se mukaan
esirukouksissa ja iltahartaudessa. Musiikkivalinnoilla myös tuetaan teemaa.
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