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JOHDANTO
Suomen ev.lut. kirkon rippikoulusuunnitelma 2001 (RKS 2001) tuli voimaan 1.10.2001.
Hyväksyessään RKS 2001:n piispainkokous on samalla velvoittanut seurakunnat tekemään
rippikoulun paikallissuunnitelman (RPS). Jämsän ja Jämsänkosken seurakuntaliitos tapahtui
1.1.2009. Samalla Kuoreveden kappeliseurakunta-asema loppui. Vuonna 2018 Jämsän seurakunta
koostuu kolmesta alueesta: Jämsä, Jämsänkoski ja Kuorevesi sekä kahdesta kirkkopiiristä:
Länkipohja ja Koskenpää. Tämä on ensimmäinen uuden Jämsän seurakunnan rippikoulun
paikallissuunnitelma.
Rippikoulun paikallissuunnitelma on luonteeltaan työntekijöiden välinen sopimus. Sitä ei alisteta
seurakunnan toimielimien hyväksyttäväksi. RPS annetaan luottamushenkilöille tiedoksi
toimikausittain. Rippikouluasioista päättäessään RPS on luottamushenkilölle hyvä
taustamateriaali. RPS:n tavoitteena on koota yhteen ja luoda Jämsän seurakunnan yhteisesti
sovitut toiminnalliset ja sisällölliset linjaukset rippikoulun toteuttamisesta. RPS Jämsä on
ensisijaisesti tarkoitettu rippikoulutyötä tekeville työntekijöille pohjaksi yksittäistä rippikoulua
suunniteltaessa. RPS:n avulla kuka tahansa saa kattavan kuvan seurakunnassamme tehtävästä
rippikoulutyöstä.
RKS 2001
Valtakunnallinen puitesuunnitelma

RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
Paikalliset kehykset

PAIKALLISSUNNITELMA (RPS)
Paikallinen ympäristö, sisältö ja
pelisäännöt

VUOSISUUNNITELMA
Vuotuiset resurssit ja työnjako

YKSITTÄISEN RIPPIKOULUN
TOTEUTUSSUUNNITELMA

YKSITTÄISEN RIPPIKOULUN
TOTEUTUS
RPS Jämsän tulisi:
1. Taata, että Jämsän seurakunnan rippikoulut ovat riittävän tasalaatuisia
Rippikoululainen ja hänen vanhempansa voivat luottaa, että mikä tahansa seurakunnan
rippikoulu tarjoaa riittävän samanlaatuisen kokemuksen.

Palvella perehdyttämisen välineenä
Uudet työntekijät ja kausityöntekijät saavat suunnitelmasta riittävän perustiedon, kuinka
rippikoulu toteutetaan Jämsän seurakunnassa.
3. Olla rippikoulutyön arvioinnin väline
Suunnitelmaa käytetään apuna rippikoulutyön säännöllisessä arvioinnissa ja kehittämisessä.
Itse suunnitelmaa arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat päivitykset.
2.

JÄMSÄLÄINEN RIPPIKOULULAINEN
Yleistä Jämsästä
Jämsä kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja Keski-Suomen maakuntaan. Kunnassa on noin 21 000
asukasta (31.8.2017 asukkaita 21 055). Suurimat taajamat ovat Seppola (keskustaajama),
Jämsänkoski, Halli (Kuoreveden keskustaajama), Koskenpää, Länkipohja ja Kaipola. Suurimmat
työnantajat Jämsän kaupungin lisäksi ovat UPM Kymmene Oyj, Patria konserni, Jokilaakson
Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy, Elonen Oy, Himoksen matkailukeskus, Jämsän
Ammattiopisto, Genencor International Oy ja Jyki Oy.
Jämsän työttömyysaste (14,6 % huhtikuu 2017) on maan keskitason yläpuolella (11,6 %). Kunnan
tarjoama palvelutaso on hyvä.
Jämsän evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluu 15 824 jäsentä (31.12.2017) eli 75,3 %
jämsäläisistä. Kunnan jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Seurakunnan
jäsenmäärä puolestaan laski 418 hengellä (2,6 %).
Jämsän väestörakenne ja rippikoulun ikäluokka
(Lähde: Jämsän kaupungin oppilasmäärät ja oppilasennusteet sekä seurakunnan tilastot)
Arvioitu rippikoulujen määrä vuoteen 2032 osoittaa laskevaa suuntausta ikäluokkien vähitellen
pienentyessä (tilanne tammikuu 2018):
Vuosi
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Oppilasmäärät kouluissa ja
alle kouluikäisten määrä
202
213
201
204
227
207
208
217
200
202
165
156

Seurakunnan jäseniä
ikäluokassa
193
194
178
192
190
189
188
189
170
161
139
132

Rippikouluryhmiä
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
4

2030
2031
2032

158
131
115

129
114
78

4
4
3

Muutosten ennakointi on vaikeaa:
1. Miten kirkosta eroaminen kehittyy Jämsässä? Heijastuuko tämä rippikoululaisten määrään
jatkossa?
2. Mikä tulee olemaan kokonaiskirkollinen rippikoulujen kehityssuunta verovarojen
todennäköisesti vähentyessä?
3. Tuleeko kuntaliitoksia tai seurakuntarakenteiden muutoksia?
Rippikoulujen määrä on arvioitava vuosittain.
Jämsän seurakunnan alueella järjestetään lisäksi Rauhanyhdistyksen rippikouluja. Viime vuosina
Rauhanyhdistys on järjestänyt viisi rippikoulua vuosittain, missä jokaisessa on kaksi opetusryhmää.
Nämä rippikoulut järjestetään Jämsän seurakunnan tilojen ulkopuolella. Konfirmaatiot ovat
Jämsän kirkoissa kuitenkin niin, etteivät ne tule päällekkäin Jämsän seurakunnan muun
rippikoulutoiminnan kanssa.
Yhteydet kouluihin
Jämsässä on kolme yläkoulua: Paunu (Seppola), Kankarisvesi/Auvila (Jämsänkoski) ja Kuoreveden
koulu.
Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti ripari-infojen yhteydessä. Syyskuun aikana
jokaisella Jämsän yläkoululla pidetään infotilaisuus, missä kerrotaan rippikoulusta, eri
vaihtoehdoista ja ilmoittautumisesta rippikouluun.
Lisäksi jokaisella koululla käy säännöllisesti ns. koulupastorina/koulupäivystäjänä nuorisotyön
tiimiin kuuluva seurakunnan työntekijä. Häneen voi olla yhteydessä myös rippikouluihin liittyvissä
asioissa.

RIPPIKOULUN VUOSIKALENTERI
Syys-Lokakuu

1) Ripari-infot
2) Ilmoittautuminen
3) Rippileirivetäjien valinta




Yläkouluilla 8-luokkalaisille
Ilmoittautuminen tapahtuu
seurakunnan sivuston kautta netissä

Marraskuu

1) Ryhmäjaot
2) Tutustumisjakso
kotiseurakuntaan alkaa
3)
Jumalanpalvelusopetuksia







Ryhmäjakojen tekeminen
Kaikille yhteinen Silmät ristissä tapahtuma/konsertti
Rippisillat Kelhällä
Nuortenillat, oloillat
Jumalanpalvelukset

Joulukuu

1)
Jumalanpalvelusopetuksia
2) Kesätyöntekijöiden
haastattelut ja valinta




Nuortenillat, oloillat
Jumalanpalvelukset

Tammikuu

1) Tutustumispäiviä
2) Vanhempainillat
ryhmäkohtaisesti




Nuortenillat, oloillat (koko kevät)
Jumalanpalvelukset (koko kevät)

Helmi-maaliskuu

1) Tutustumispäiviä
2) Vanhempainillat
ryhmäkohtaisesti
3) Hiihtolomarippikoulu



Seuraavan vuoden rippikouluryhmien
määrän varmistaminen
Leirikeskuspaikkojen lopullinen
varaaminen

1) Seuraavan vuoden
rippikouluista päättäminen
2) Isosten haku ja valinta
3) Urku- ja
hautausmaaopetukset
4) Ryhmäkohtaiset oloillat



Huhti-toukokuu





Kesä-elokuu

1) Kesän rippikoulut ja

konfirmaatiot
2)
Rippikoulun
päiväkirjojen laadinta

Syyskuu

1) Rippikoulun
paikallissuunnitelman
päivitys
2) Rippikouluryhmien
muisteluillat

Hiihtolomarippikoulun konfirmaatio ja
muisteluilta (=jatkis)
Isoset osaksi rippikoulutiimiä

Konfirmaatiot mahdollisimman pian
leirin jälkeen (ei juhannuksena)

RIPPIKOULUN TOTEUTTAMISPERIAATTEET
Yleistä
Kirkkoneuvosto ohjaa ja valvoo kaikkea seurakunnan toimintaa, myös rippikoulutyötä.
Rippikoulua toteutetaan RKS 2001 - puitesuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa pyritään
huomioimaan erilaiset oppijat ja erilaiset oppimistavat. Oppimisvaikeuksista (esim. lukihäiriö,
dysfasia, ADHD) huoltaja ilmoittaa rippikoulun ohjaajille ilmoittautumislomakkeessa.
Jokaisessa rippikoulussa tulee käyttää Raamattua, virsikirjaa ja Katekismusta. Muiden rippikoulun
oppikirjojen tulee olla piispainkokouksen hyväksymiä. Virikekirjana saatetaan käyttää kirjaa Joh
3:16, Auvinen.
Ulkolukuläksyinä opetellaan: Uskontunnustus, 10 käskyä, Isä meidän –rukous, Herran siunaus,
pienoisevankeliumi ja kaste- ja lähetyskäsky.
Talousarvion puitteissa rippikoulussa voidaan käyttää ulkopuolisia ohjelmapalveluita.
Leirijakso
Leirijakso järjestetään seurakunnan Särkisaaren leirikeskuksessa. Leiri voidaan pitää myös
muualla kuin oman seurakunnan leirikeskuksessa (esim. Viron Saarenmaa).
Rippikoulun leirijaksoon kuuluu vähintään kahdeksan leirivuorokautta. Hiihtolomalla
järjestettävän leirin pääjakso on vuorokauden lyhyempi.
Rippikoululaisen väliaikainen poissaolo leiriltä täytyy aina sopia leirin johtajien kanssa.
Pääsääntöisesti voidaan hyväksyä yhden vuorokauden poissaolo painavan perusteen takia.
Poissaolo korvataan tekemällä ylimääräisiä tehtäviä.
Päivärippikoulu
Jämsässä järjestetään yksi rippikoulu päiväkoulumuotoisena. Vuonna 2018 pääjakson ajankohta
on juhannusviikolla ja sitä edeltävällä viikolla.
Aikuisrippikoulu
Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikoulu on useimmiten yksityisrippikoulu.
Yksityisrippikoulussa luetaan kirjoja ja keskustellaan papin kanssa uskon tärkeimmistä asioista.
Myös nuori voi käydä yksityisrippikoulun.
Pienryhmä rippikoulu
Erityistä tukea tarvitseville (kehitysvammaisille ja autistisille nuorille) järjestetään tarpeen mukaan
Keski-Suomen seurakuntien yhteinen pienryhmärippikoulu. Vuonna 2018 pienryhmärippikoulu
järjestetään Jyväskylän Koivuniemen leirikeskuksessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla,
tutustumisviikonloppu huhtikuussa (mukaan pääsee nuoria muualtakin, jos ryhmä ei täyty
jyväskyläläisistä). Maakunnallinen leiri on Jämsän Särkisaaren leirikeskuksessa 15.-21.7.2018,
konfirmaatio leirin päätteeksi la 21.7. klo 11.30 Jämsän kirkossa. Tutustumisviikonloppu 26.27.5.2018.
Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä oman seurakunnan rippikoulutyöstä vastaavaan pappiin tai
soittaa suoraan Keski-Suomen seurakuntien yhteisen kehitysvammaistyön papille Maarit
Nuopposelle p. 045 657 5715, maarit.nuopponen@evl.fi. Kehitysvammaiset ja autistiset nuoret
osallistuvat näille leireille, missä heillä on mahdollisuus olla pienemmässä ryhmässä ja saada

mukautettua opetusta. Jämsän rippikoulusta voi kysellä myös diakoniatyöntekijä Helena
Salmiselta 040 8050040.

Muualla rippikoulun käyvä
Muille kuin Jämsän seurakunnan järjestämille rippikouluille meneville nuorille järjestetään
seurakuntaan tutustuminen omassa seurakunnassa sen mukaisesti kuin heitä on rippikoulun
järjestäjän puolesta ohjeistettu. Seurakuntaan tutustuminen tarkoittaa sitä, että nuori osallistuu
kotiseurakuntansa toimintaan saamiensa ohjeiden mukaisesti. Nuoret osallistuvat tarvittaessa
myös jumalanpalvelusopetukseen. Nuoret saavat kotiseurakunnastaan oman Raamatun.
Rippikoulumaksut
Jämsän seurakunnan jäsen
Päivärippikoulu
Särkisaari
Viron Saarenmaa

50 €
135 €
280 €

Muun kuin Jämsän seurakunnan
jäsen
100 €
270 €
560 €

Leirimaksuun voi hakea vapautusta seurakunnan diakoniatoimiston kautta. Viron
rippikoulumaksuun voi saada osavapautusta. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä
mainitun laskutussähköpostiosoitteen verkkomaksulinkin kautta. Se lähetetään kunkin ryhmän
oloilta kokoontumisen aikoihin huhti-toukokuussa.
Rippikoulua aloittaessaan väestörekisteriin kuuluva nuoren, jonka tarkoituksena on liittyä
Jämsän seurakunnan jäseneksi rippikoulun käymisen yhteydessä, rippikoulumaksu on
seurakunnan jäsenen suuruinen. Jos nuoren ei ole tarkoitus liittyä Jämsän seurakunnan jäseneksi,
on hänen rippikoulumaksu sama kuin muun seurakunnan jäsenen maksu.
Kaste rippikoulun käymisen yhteydessä
Nuori, jota ei ole ennen rippikoulun käymistä kastettu, voidaan kastaa joko rippikoulun
pääjakson aikana tai pääjakson ja konfirmaation välisenä aikana. Olennaista on, että nuori on
saanut ennen kastetta riittävän kristillisen opetuksen kasteeseen liittyen.
Ehtoollinen rippikoulun käymisen yhteydessä
Rippikoulun pääjakson aikana voidaan osallistua leirin papin johdolla ehtoollisen viettoon. Tätä
ennen nuorille on opetettu perusasiat ehtoollisesta.
Eri työntekijäryhmien vastuut
Rippikoulun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaan rippikoulutiimiin kuuluvat papit,
nuorisotyönohjaajat, musiikkityöstä vastaava kanttori, diakoniatyöstä vastaava
diakoniatyöntekijä ja lähetyssihteeri. Päävastuussa on rippikoulutyöstä vastaava pappi.
Yksittäisen rippikouluryhmän johtotiimiin kuuluvat pääsääntöisesti pappi, nuorisotyönohjaaja ja
kausityöntekijä (teologiopiskelija tai kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija). Rippikoululeiriä
johtaa kirkkojärjestyksen (KJ 3:3) mukaisesti pappi. Hän vastaa opetuksesta.

Turvallisuusvastaavana on pääsääntöisesti nuorisotyönohjaaja. Isoset toimivat muun muassa
pienryhmien vetäjinä ja iltaohjelmien toteuttajina. Ks. liite 3. Isosten ohjaajana voi olla ISO
(=isosten isonen). Leirillä voi olla mukana yövalvoja. Yövalvoja osallistuu leirin päivälliseen ja sen
jälkeiseen leirin ohjelmaan. Hänen tehtävänä on huolehtia leirin sisäisestä nukkumisrauhasta sekä
katsoa ettei leirin ulkopuolisia tule alueelle.
Leiriä valmistellaan hyvissä ajoin ja vedetään tiimityöskentelynä. Leiriohjelman valmistelevat
yhdessä pappi ja nuorisotyönohjaaja. Nuoren rippikoululeirin mahdollisesta keskeyttämisestä ja
opetuksen myöhemmästä jatkumisesta ollaan yhteydessä kirkkoherraan.

Rippikoulutyöstä vastaavan papin tehtävät:
 Rippikouluinfojen sopiminen
 Silmät ristissä tapahtuman/konsertin kokonaisvastuu
 Tilojen ja rippikouluun tarvittavien kyyditysten varaaminen
 Oppimateriaalihankinnat
 Leiri-ilmoittautumisten organisointi, vastaanotto ja ryhmien
muodostaminen
 ryhmävaihtojen, jälki-ilmoittautumisten ja rippikoulusta poisjäämisten
hoitaminen
 Lehti-ilmoittelu ja nettimainokset
 Kausityöntekijöiden haun järjestäminen
 Kausityöntekijöiden perehdyttäminen ja työlistojen tekeminen
 Konfirmaatiokierrosten auton tilaaminen
 Valokuvauksen tilaaminen
 Syyskuun palautekeskustelun koollekutsuminen
 Tarvittavien yövalvojien etsiminen yhdessä nuorisotyönohjaajien kanssa
 (Asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten koostaminen)
Papin tehtäviin kuuluvat:
 Jumalanpalvelusopetus
 Sopii musiikki-, diakonia- ja lähetysoppituntien ajankohdat
 Kirjoittaa puhtaaksi leirin lukujärjestyksen
 Rippikoulukorttien tarkastaminen ja korvaustehtävien järjestäminen
 Yhteydenpito kausityöntekijään hyvissä ajoin ennen leiriä
 Kutsukirje kummeille –kirjeen laatiminen
 Vastaanottaa virastosta valmiiksi kirjoitetut rippikoulutodistukset mutta
huolehtii viime hetken muutokset todistuksissa
 Omaan opetukseen liittyvät opetusmateriaalit
 Rippikoulun päiväkirjan laadinta

Nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluvat:
 Oman ryhmän oloillan järjestäminen
 Yhteydenpito isosiin ennen leiriä
 Isosten verokorttien vastaanottaminen ja palkanmaksusta huolehtiminen
viivyttelemättä






Leiritavaroiden (levyt, soitin, videotykki, virikemateriaali isosille ym.)
huolehtiminen leirikeskukseen
Omaan opetukseen liittyvä opetusmateriaali
Ruusujen hankkiminen konfirmaatiokierrosta varten
Muisteluillan paikan ja ajan varaaminen

Turvallisuusvastaavan tehtävät:
 Turvallisuusasiakirjan teko ja siihen asianmukaisten allekirjoitusten
hankkiminen
 Leirikirjeiden ja turvallisuuslomakkeiden postitus
 Turvallisuuslomakkeiden säilyttäminen muutamia kuukausia leirin
jälkeen
 Raportointi vaara- ja läheltä piti -tilanteista
 Yhteydenpito huoltajiin turvallisuusasioissa
 Yhteydenpito leirikeskukseen etukäteen (ruokailuvaraukset,
päiväohjelma, käytännön asioista sopiminen)
 Nuorten erityistarpeista tiedottaminen muille vetäjille
 Leirin alussa pidettävän sääntö- ja turvallisuusoppitunnista vastaaminen
 Sopii leiriläisten tilapäisestä poissaolosta leirin aikana yhdessä
opetuksesta vastaavan papin kanssa.
 (Lähettää n. viikko konfirmaation jälkeen asiakastyytyväisyyskyselyn
sekä nuorelle että huoltajalle.)
Johtotiimin jäsenet eivät voi poistua leiriltä kuin pakottavista syistä.
Rippikouluryhmien jakoperusteet
Alustavan ryhmäjaon tekee Katrina-ohjelma, minkä kautta rippikouluihin ilmoittautuminen
tapahtuu. Lopullisen ryhmäjaon suorittaa rippikoulutyöstä vastaava pappi.
 Ilmoittautumiskaavakkeessa tulee laittaa leirit suosituimmuusjärjestykseen.
 Nuori pyritään sijoittamaan ryhmään, johon hän on ensisijaisesti hakenut. Käytännössä
ryhmäjaossa joudutaan kuitenkin tekemään kompromisseja. Ryhmäjaon perusteena ovat
seuraavat asiat tärkeysjärjestyksessä:
1. Ryhmätoive
2. Kaveritoive (kaveriparit, jotka ovat toivoneet toisiaan)
3. Ryhmäkoko (RKS 2001:n suositus 25 nuorta/leiri)
4. Sukupuolijako
Vain harvoin joudutaan nuori sijoittamaan muille kuin 1., 2. tai 3. toivomalleen leirille.
 Myöhässä ilmoittautuneet sijoitetaan niihin ryhmiin, joissa on vielä tilaa.
Seurakuntaan tutustuminen
Leiriviikon lisäksi rippikouluun sisältyy tutustuminen omaan seurakuntaan. Tämä tapahtuu
osallistumalla omatoimisesti seurakunnan tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Rippikoulukortti jaetaan
rippikoulun aloitustapahtumassa Silmät ristissä –tapahtumassa/konsertissa. Ennen oman ryhmän
oloiltaa passissa tulee olla kymmenen merkintää. Työntekijä antaa allekirjoituksen kun
täytettävissä kohdissa on merkinnät. Rippikoulukortin ”muu tilaisuus” kohdat tarkoittaa mitä
tahansa ev. lut. seurakunnan järjestämää tilaisuutta. Seurakuntaan tutustumisen lisäksi

rippikouluun kuuluu ryhmän omia kokoontumisia. Täytetty rippikoulukortti palautetaan oman
ryhmän oloiltaan.
Jumalanpalvelus- ja rukouselämä rippikoulussa
Rippikoulun jumalanpalvelus- ja rukouselämä on säännöllistä ja toistuvaa. Leirillä pidetään
jumalanpalveluksia, rukoushetkiä ja hartauksia, jotka liittyvät päivän teemaan.
Muistetaan myös
 kirkolliset toimitukset
 ruokarukous osana rippikoulun hartauselämää
 ulkoläksyt elämään
Päätösjakso
Konfirmaatioharjoitukset pidetään pääsääntöisesti Jämsän seurakunnan kirkoissa viimeisenä
leiripäivänä. Koko leiri osallistuu siihen.
Konfirmaatio on sunnuntaina (tai lauantaina) klo 10.00. Rippikoulun ryhmäkuva otetaan kirkossa
noin tunti ennen konfirmaatiota.
Mikäli mahdollista, ohjaajat ja isoset vierailevat pyydettäessä rippikoululaisten kodeissa
konfirmaatiokäynnillä. Kutsuun pyydetään laittamaan rippikoululaisen nimi, juhlapaikan osoite,
puhelinnumero ja kellonaika, jos siitä on erityistoiveita.
Yhteydet kotiin
Vuodesta 2018 alkaen ryhmäkohtainen vanhempainilta (noin 1½ tuntia) järjestetään tammihelmikuussa pidettävän tutustumispäivän lopuksi. Vierailuhetkessä tutustutaan ohjaajiin, isosiin
sekä saadaan tietoa nuoren rippikoulusta.
Huoltajien muista vierailusta rippikoululeirin aikana tulee sopia turvallisuusvastaavan kanssa.
Konfirmaatiokäynnit ovat lyhyitä onnittelukäyntejä kotona/juhlapaikassa, missä on mukana laulua
ja läheisten kohtaamista.
Rippikoulutyön arviointi
Rippikoululaisen oppimisen arvioinnista päättää ohjaajatiimi. Jokaisen ohjaajatiimin vastuulla on
tavalla tai toisella arvioida opetetun aineksen sisäistämistä. Mahdollisia keinoja ovat mm.
oppimispäiväkirja ja eri tavoin toteutettu loppukoe.
Ohjaajatiimin tulee arvioida omalta osaltaan rippikoulua. Leiriläisiltä ja isosilta voidaan kerätä
kirjallisesti palautetta leirin aikana. Yksi osa arviointia on päiväkirja, jonka kirjoittaminen on
rippikoulun papin vastuulla. Päiväkirja toimitetaan seurakunnan kirkkoherranviraston arkistoon
toimistosihteerin kautta.
Yhteinen arviointi kuluneesta rippikouluvuodesta on syyskuussa. Palautekeskusteluun kutsutaan
rippikoulutiimin lisäksi leirikeskusten työntekijät. Palautekeskustelun kutsuu koolle
rippikoulupappi. Samassa yhteydessä tehdään RPS Jämsän vuositarkistus.

Asiakastyytyväisyyskysely voidaan suorittaa sekä nuorelle että huoltajalla lähetettävän
sähköpostin sisältämän linkin kautta. Vuonna 2018 asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehdä.
Rippikoulun kehittämiskohteita
Tutustumisjaksoon sopisi hyvin diakoniaan liittyvä etukäteistehtävä, mikä linkittäisi diakonian
nykyistä paremmin oikean elämän tilanteisiin. Etukäteistehtävänä voisi olla esimerkiksi
palvelukeskuskäynti, osallistuminen Yhteisvastuutempaukseen ja kotikäynnit.
Leirillä voisi olla mukana lähetystyöhön painottuva iltaohjelma. Sen toteuttamiseen voisi osallistua
Jämsän seurakunnan nimikkolähetti ja/tai lähetyssihteeri. Lähetystyö voisi olla sisältönä myös
alkujakson etukäteistehtävässä.

RIPPIKOULUA LÄPÄISEVÄT OPPISISÄLLÖT
Musiikki
Rippikoululainen tutustuu mahdollisesti ensimmäistä kertaa elämässään syvemmin hengelliseen
musiikkiin rippikoulunsa aikana. Musiikin osuus on tärkeä monen nuoren kasvuprosessissa.
Hengellisen musiikin on siksi hyvä olla laaja-alaisesti rippikoulussa mukana. Rippikoulun
musiikkiopetuksesta vastaa kanttori.
Hengelliseen musiikkiin tutustuminen alkaa Silmät ristissä –tapahtumasta/konsertista, missä on
mukana gospelmusiikkia (sekä paikallisia bändejä että muualta tulleita). Kanttorin pitämä
urkuopetus tapahtuu ryhmittäin huhtikuussa. Rippikoulun pääjaksolla kanttori pitää neljä
oppituntia. Opetuksen sisältönä on jumalanpalveluksen ja toimitusten musiikki, virsikirja sekä
Jämsän seurakunnan musiikkitoiminta. Leireillä on musiikkia päivittäin. Painopisteinä ovat
virsikirjan käyttö ja hengellinen nuorisomusiikki (Nuoren seurakunnan veisukirja ja CD-levyt).
Diakonia
Diakonia on kristinuskoon perustuvaa palvelu- ja avustustyötä. Se on yksi kirkon
perustoimintamuodoista jumalanpalveluselämän ja lähetystyön ohella. Rippikouluopetuksessa
painottuu kuinka diakoniaa voi harjoittaa niin koulutettu diakoniatyöntekijä kuin kuka tahansa
seurakuntalainen yleisen diakonian piirissä. Rippikoulun diakoniaopetuksesta vastaa
diakoniatyöntekijä.
Rippikoulun pääjaksolla diakoniatyöntekijä pitää kaksi oppituntia. Diakoniatuntien tarkoituksena
on auttaa miettimään toisten ja itsensä arvostusta. Tunneilla tutustutaan Raamatusta nouseviin
diakonian perusteisiin sekä siihen, miten diakonia toteutuu Jämsän seurakunnassa. Diakoniaan
perehdytään usein rastiradan välityksellä, missä isoset ovat tärkeässä roolissa rastihenkilöinä.
Diakoniaan tutustuminen voidaan toteuttaa myös eri diakoniakohteissa. Toiminnallisen osuuden
palautepurku nuorten kanssa on tärkeää.
Lähetys- ja kansainvälinen työ
Rippikoulu perustuu Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt 28:18-20). Rippikoulu on täten
lähetystyötä itsessään: ”opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa” toteutuu. Opetuksessa tuodaan esille lähetystyö kirkon ja jokaisen kristityn tehtävänä.
Rippikoulun erityisistä lähetystunneista vastaa lähetyssihteeri. Lähetystunteja pidetään vähintään
kaksi oppituntia. Opetuksessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan Jämsän
seurakunnan nimikkolähettejä tai muita lähetyksen ammattilaisia.
Lähetysopetuksessa käydään läpi erityisesti: lähetyskäsky, kirkon lähetysjärjestöt, miten
lähetystyöhön pääsee kentälle, oman seurakunnan nimikkolähetit, mikä voisi olla oma paikka
lähetystyössä. Toiminnallisia mahdollisuuksia tuoda lähetystyö esille ovat esimerkiksi ruokailu ja
rastit.
Rippikoulun kuluessa lähetystyö tuodaan mukaan esimerkiksi rippikoulun jumalanpalvelus- ja
hartauselämässä ottamalla se huomioon esirukouksissa, hartauksiin voi ottaa mukaan kuulumisia
lähetyskentiltä. Musiikkivalinnoissa voidaan tukea teemaa.

RIPPIKOULUN TURVALLISUUS
Yleistä
Rippikoulun fyysinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus ovat perusedellytys rippikoulun
onnistumiselle.
Jokaisesta rippikoulusta tehdään turvallisuusasiakirja. Siihen kootaan tietoa mahdollisista riskeistä
ja niihin varautumisesta, vaaratekijöiden ennaltaehkäisystä sekä toimintatavoista onnettomuuden
satuttua. Vähintään yhdellä rippikoulun ohjaajalla tulee olla ensiapukoulutus tai vastaavat taidot.
Turvallisuusasiakirjan täyttämisestä vastaa rippikoulun turvallisuusvastuussa oleva ohjaaja yhdessä
muun ohjaajatiimin kanssa. Asiakirjan hyväksyy allekirjoituksellaan kirkkoherra ja ohjaajatiimi
sitoutuu siihen omilla allekirjoituksillaan. Turvallisuusasiakirja laaditaan kahtena kappaleena,
joista toinen säilytetään kirkkoherranvirastossa ja toinen leirillä.
Seurakunta ja sen työntekijät huolehtivat rippikoulun turvallisuudesta koko rippikoulun ajan
noudattamalla annettuja ohjeita ja säädöksiä. Rippikouluun tulevia informoidaan leirin
turvallisuusasioista kotiin lähetettävässä leirikirjeessä. Jokainen leiriläinen täyttää
turvallisuuslomakkeen, joka on huoltajan allekirjoittama. Jokaisen leirin alussa
turvallisuusvastaava pitää turvallisuusoppitunnin, missä koko leiri on läsnä.
Seurakunta on vakuuttanut kaikki rippikouluun osallistuvat.
Energiajuomat
Energiajuomat ovat rippileireillä kiellettyjä. Leirin turvallisuuden vuoksi on tärkeää, ettei nuori
käytä mitään keinotekoisia piristeitä. Paras keino pysyä virkeänä on nukkua öisin.
Uintivalvonta
Uintivalvojana toimii virkasuhteessa oleva ohjaaja. Valvojaksi ei käy ISO, vaikka hänellä olisi
ensiapukoulutus. Uintivalvojalla tulee olla rannalla mukana kännykkä avun hälyttämistä varten.
Uintivalvojan apuna rannalla on oltava isonen.
Rippikoulun ohjaajatiimi sopii yhteiset säännöt uimiseen ja souteluun liittyen. Esim. laiturilta
hyppiminen on kielletty. ISOlle ja isosille on syytä kertoa säännöistä jo ennen leiriä. Säännöistä
pidetään yhdessä kiinni ja ne selvitetään rippikoululaisille heti leirijakson alussa.
Kännyköiden yösäilytys
Rippikoululaisten kännykät kerätään hiljaisuuden alkaessa. Kännykät säilytetään suljetussa tilassa.
Kännykät palautetaan takaisin aamulla. Käytännön avulla pyritään takaamaan rippikoululaisille
nukkumisrauha. Hätätilanteissa voi ottaa yhteyttä riparin turvallisuusvastaavaan, jolla on kännykkä
auki ympäri vuorokauden.
Erityisruokavaliot ja leiriläisten erityiset tarpeet
Leiriläinen tai huoltaja ilmoittaa itse suoraan leirikeskuksen emännälle ruoka-aineallergiat ja
erityisruokavaliot leirikirjeen ohjeiden mukaisesti.
Rippikoululaisen terveyteen liittyvistä erityistarpeista neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Tupakointi ja muut päihteet
Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Jämsän seurakunnan rippikoulut ovat savuttomia. Tämä
pohjautuu kirkkohallituksen antamaan suositukseen nuorten tupakoimattomuuden edistämiseksi
(kirkkohallituksen yleiskirje 35/2007).
Mikäli nuori, rippikoulua käyvä tai isonen, rikkoo yhteisiä sääntöjä, rippikoulun
turvallisuusvastaava ottaa välittömästi yhteyttä kotiin. Huoltajien kanssa sovitaan, kuinka
toimitaan. Peruslähtökohta on, että toistuvasti sääntöjä rikkovan tai muuten huonosti käyttäytyvän
rippikoulu keskeytyy ja jatkuu yksityisopetuksena syksyllä.
Myös muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty (Alkoholilaki 6 luku, 34 §). Käyttö
johtaa leirin keskeyttämiseen.
Lastensuojeluilmoitus tehdään, jos nuori jää toistuvasti kiinni tupakanpoltosta tai käyttäytyy
jatkuvasti
ylimielisesti
ja
suhtautuu
välinpitämättömästi
yhteisiin
sääntöihin.
Lastensuojeluilmoitusta tehtäessä ollaan yhteydessä samalla nuoren kotiin.
Rippikoululaisten kuljetukset leirille
Seurakunta järjestää leireille yhteiskuljetukset. Yksityiskohdat kerrotaan leirikirjeissä.
Hätätapauksessa käytetään ambulanssia. Mikäli taksin tuloon kuluisi kohtuuttomasti aikaa, leirin
ohjaajalla on oikeus Suomen laissa määriteltyyn yleiseen auttamisvelvollisuuteen vedoten
kuljettaa rippikoululainen omalla/leiripaikan autolla. Huom! Mikäli nuoren huoltajat ovat leirin
aikana poissa (esim. lomamatka) on nimettävä joku läheinen yhteyshenkilöksi leirin ajaksi.
Rippikoululaisen kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat huoltajat:
1. mikäli nuori viedään hoitoon sairaustapauksen vuoksi (seurakunnalla on vain
tapaturmavakuutus leiriläisille)
2. mikäli nuori ei sopeudu leirin sääntöihin ja hänet joudutaan poistamaan rippikoululeiriltä

