Lohtajan seurakunnan Rippikoulun 3-vuotissuunnitelma 2020-2022
Rippikoululaisten määrä joka vuonna n. 30 henkilöä eli periaatteessa yksi
rippikouluikäluokka riittää. Todennäköisesti muutamat ilmoittautuvat jonkun muun
kuin oman seurakunnan leirille. Rippikoululaisia, jotka tulevat oman seurakunnan
leirille, voidaan diakonisin perustein avustaa.
Työntekijäresurssit
Kirkkoherra, nuorisotyönohjaaja, kanttori, lastenohjaaja, diakoniatyöntekijä, lähetyssihteeri.

Rippikoulun vuosikello ja runko
Rippikouluun kutsuminen ja ilmoittautuminen
•

Kouluvierailu syys-lokakuussa: Rippikoulun kutsukirje koulun kautta tai kirjeitse ja
ilmoittautuminen Katrina-järjestelmän. Ilmoittautumisen jälkeen luodaan WhatsAppryhmä tiedotuskanavaksi.

Seurakuntajakso
1. Jumalanpalvelukset:
•
•
•
•
•
•
•

Aloitusmessu / perhemessu, infoa lähinnä seurakuntajaksosta, ”riparikorttien” jako.
Adventtiajan messu
Yksi joulunajan jumalanpalvelus
Yhteisvastuun sanajumalapalvelus
Yksi pääsiäisajan jumalanpalvelus (myös palmusunnuntai ja kiirastorstai mahdollisia)
Nuorten suunnittelema jumalanpalvelus/messu toukokuussa
Seurakuntajakson päätösjumalanpalvelus helatorstain ja helluntain tienoilla

Jumalanpalveluksissa riparilaiset paikalla ½ tuntia ennen alkua (muut paitsi aloitusmessu sekä
joulu- ja pääsiäisajan messut). Työntekijöiden johdolla orientoituminen teemaan ja pohdittaviin
kysymyksiin ”riparikorttia” täyttäen (vuorollaan nto, lo, diakoniatyöntekijä ja lähetyssihteeri).
Samaan aikaan vastuuryhmä valmistautuu tehtäviinsä sakastissa (pappi, kanttori, suntio).
Vastuuryhmän tehtävät esim.: virsitauluille numerot 1 hlö, kolehdin kantaminen ja laskeminen 2-4
hlöä, tervehtiminen ja kirjojen tms. jakaminen ovilla 3 hlöä, lukutehtävät 1-2 hlöä, rukoukset 1-3
hlöä. Vastuutyöntekijä rohkaisee rippikoululaisia ehtoolliselle / siunattavaksi ja työntekijän kanssa
osallistutaan yhdessä. Jp:n jälkeen lyhyt koonti yhdessä. Vastuuryhmän jäsenillä myös
mahdollisuus palautteeseen mm. tehtävästään. Vastuuryhmän tehtävät voidaan jakaa etukäteen
koululla kouluinfon yhteydessä pitkällä välitunnilla.
Kirkkoon tutustuminen ”kirkko tutuksi 5:llä aistilla” jossain tilanteessa.

2. Nuorten tapahtumat
•
•

Nuortenillat, joihin osallistutaan pienryhminä suunnitelman mukaan
Must-tapahtuma helmikuussa, kaikki yhdessä

3. Kinkerit
•
•

Osallistutaan omalla kylällä
Ulkoläksyjen ”kuulusteleminen”

4. Yksi tapahtuma valinnan mukaan
•
•
•

Konsertit
Kirkolliset toimitukset
Talkoot esim. Donkkis-avustaja

5. Diakoniapäivä
•

Koulun kanssa yhteistyössä toukokuulla

Teemapäivät
•
•

Starttipäivä: Vastuuryhmiin jakaminen, jumalanpalvelusopetus, ehtoollisopetus, työaloihin
tutustuminen, aloituskyselyyn vastaaminen ja Raamattujen jako.
2. teemapäivä, arki-ilta tai lauantai maalis-toukokuussa kaksi viikkoa ennen yhdessä
suunniteltavaa messua: Jumalanpalveluksen valmistaminen, mukana eri työalat,
rippikouluopetusta. Kutsutaan kummit osallistumaan messuun. Mainostetaan myös
nettijumalanpalvelusta.

Intensiivijakso / leiri
Ajankohta voi vaihdella, päätetään vuosikohtaisesti.
•
•
•
•
•

Kesäkuussa ennen juhannusta, jos leiripaikka löytyy,
Heinäkuun alkupuolella mahdollista nykyään Ohtakarin leirikeskuksessa tai jossain yhtymän
leirikeskuksista.
Talviloma (osa leiristä) tällöin konfirmaatio myöhemmin keväällä tai alkukesällä (osa
leiristä) ja konfirmaatio heti sen perään
Jos konfirmaatio syksyllä: 1 opetuspäivä tai vrk syksyllä ennen konfirmaatiota pe-la, su
konfirmaatio
Leirillä vierailijoita: mm. maahanmuuttajat ja lähetystyöntekijät

Vanhemmat
•
•
•
•
•

Aloitusmessu ja info (mahdollisesti lounas tai muuta tarjoilua), mahdollisuus WhatsAppryhmässä olemiseen
Vanhempienilta; mm. kooste vanhempien täyttämästä kyselystä ennen riparia, alustetaan
kirjeen kirjoittaminen omalle lapselle konfirmaatiopäivänä annettavaksi (apuna kirjepohja)
Jumalanpalvelukset; kutsutaan vanhempia osallistumaan rippikoulun seurakuntajakson
tilaisuuksiin, erityisesti jumalanpalveluksiin ja kinkereille.
Leirin vierailupäivä; kutsu leirikirjeessä
Konfirmaatio

Isoset
•
•
•
•
•
•

Isosvalinnat huhti-toukokuussa
Isoset mukana 2. riparilaisten lähipäivässä mahdollisuuksien mukaan
Leirin suunnittelupäivä juuri ennen leiriä
Leirillä mukana isosten isonen
Konfirmaatio
Isoskoulutukseen kutsutaan uusia nuoria heti leirillä

Kummit
•

•

Rippikoululainen kutsuu kumminsa nuorten itsensä suunnittelemaan jumalanpalvelukseen.
Niitä kummeja, jotka eivät pääse paikalle muistutetaan nettijumalanpalvelukseen
osallistumisesta.
Osallistuminen konfirmaatioon sekä 1-2 kummia siunaamassa.

Ehtoollisenvietto rippikoulun aikana
•
•
•
•
•

Mahdollinen
Ripariopen kanssa messuissa
Riparilla
Ehtoollisopetus starttipäivässä
Vahvistaa osallisuutta ja osallistumista

Kirjeet
•

•
•

Kutsukirje riparilaisille ja vanhemmille, jossa kerrotaan koko rippikoulun kulku ja kutsutaan
ilmoittautumaan Katrina-järjestelmän kautta rippikouluun. Uutena sisältönä kerrotaan
mahdollisuudesta osallistua ehtoolliselle jo rippikoulun aikana. Kirje annetaan
kouluvierailun yhteydessä ja lähetetään kotiin niille, joita ei tavoiteta koulun kautta. Kirjeen
mukana erillinen kutsu vanhemmille ja koko perheelle aloitusmessuun ja lounaalle.
Rippikoulusta tiedotetaan ja kutsukirje liitetään myös seurakunnan nettisivuille.
Leirikirje lähetetään sähköisenä Katrina-järjestelmän kautta noin kuukausi ennen leiriä.
Lähetys varmistetaan tekstiviestillä. Kirjeessä kerrotaan kaikki mitä leirille tullessa pitää

•

tietää; mm. leirin käytännön asioista, turvallisuudesta, ulkoläksyistä, konfirmaatiosta.
Liitteenä on allekirjoituksin palautettava turvatietolomake.
Rippikoululainen kirjoittaa kirjeen omille vanhemmilleen. Annetaan vierailupäivänä.
Vanhemmat kirjoittavat omalle lapselleen. Annetaan konfirmaatiopäivänä.

Osallistujien kuuleminen
•
•
•

Monivalintalomake rippikoulun odotuksista ja toiveista ennen ja jälkeen rippikoulun
Huoltajille oma lomake aloitusinfon yhteydessä, (Katrinan kautta niille, jotka eivät ole
mukana). Palaute kaikille Katrinan kautta konfirmaation jälkeen.
Rippikoululaisille oma lomake rippikoulun alussa ja leirin lopussa.

Ulkoläksyt vahvistaen osallisuuteen
•
•
•
•

Kinkereillä; käskyt, apostolinen uskontunnustus, Herran siunaus, Isä meidän -rukous
Riparilla; edellisten lisäksi pienoisevankeliumi ja lähetyskäsky
”Suoritetaan” isosille tai ohjaajille leirillä
Tarvittaessa ”vierihoidolla opastaen”

Jatkoripari
•
•
•

Syyskuussa
Vuorokauden leiri tai päivä ennen konfirmaatiota, jos leiri talvella
Info isoskoulutuksesta

Konfirmaatio
•
•
•
•
•
•
•

Ajankohta heti riparin intensiivijakson perään sunnuntaina jumalanpalveluksen yhteydessä,
kun leiri kesällä
Ajankohta kesän alussa, jos leirijakso talvella
Suunnitellaan ja valmistellaan yhdessä riparilaisten kanssa leirillä
Riparilainen kutsuu 1-2 kummiaan siunaamaan
Osallistujille laaditaan käsiohjelma
Konfirmaatiotodistukset jaetaan heti jumalanpalveluksen loputtua
Yhteisvalokuva, joka lähetetään kotiin sen ennakkoon tilanneille.

Palaute / arviointi
•
•
•

Alkukysely vanhemmille aloitustapahtumassa ja rippikoululaisille starttipäivässä.
Leirillä on kullakin työntekijällä oma ryhmä, jonka kanssa käy yv:nä päivittäistä palautetta /
keskustelua
Loppupalaute linkin kautta (rippikoulun valtakunnallinen itsearviointilomake) ja /tai
palautekysely vastaavin kysymyksin kuin alkukyselyssä.

Kertaus / ”koe”
•

•
•

Ryhmähaastattelu, keskustelut kahdestaan sekä pienryhmissä tai kirjallisesti: ensin
vastataan yksityisesti ja sen jälkeen ryhmät kokoavat yhdessä vastaukset, koonti
kerskutellen.
Kirjallisia tehtäviä, esim. Sovitusradan jälkeen
Huomioidaan erityisoppijat

Laskutus
•
•

Laskutus Katrina-järjestelmän kautta leirin jälkeen
Avustusta leirimaksuun voi hakea diakoniatyön kautta

Rekisteröinti
•
•

Tiedot rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista rekisteröityvät automaattisesti Katrinajärjestelmän kautta.
Jos kirkkoon kuulumaton käy rippikoulun, hänen rippikoulutietonsa on säilytettävä
seurakunnassa mahdollista kirkkoon liittymistä ja konfirmaatioita varten, sillä ne eivät
rekisteröidy automaattisesti.

