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JOHDANTO
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma uudistettiin vuonna 2017. Sille annettiin nimeksi Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017. Elämää Jumalan
kasvojen edessä. Siihen kuuluu luku rippikoulun paikallisesta suunnittelusta. Luvussa todetaan,
että seurakunnan työntekijät pystyvät itse parhaiten arvioimaan paikallisia tarpeita ja resurssien
riittävyyttä. Tämän vuoksi seurakunnissa laaditaan paikallinen rippikoulusuunnitelma; yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat perustuvat siihen. Paikallissuunnitelma ohjeistetaan laatimaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Todetaan myös, että paikallissuunnitelman hyväksyy seurakunta- tai kirkkoneuvosto. Jämsässä paikallisen suunnitelman laatiminen on jo tuttu asia.
RPS Jämsän tavoitteena on koota yhteen seurakunnan yhteisesti sovitut toiminnalliset ja sisällölliset linjaukset rippikoulun toteuttamisesta Jämsän seurakunnassa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti
seurakunnan työntekijöille, jotka tekevät rippikoulutyötä. Samalla se on hyvä taustamateriaali
luottamushenkilöille. Sen avulla myös muut asiasta kiinnostuneet saavat kattavan kuvan seurakunnan tekemästä rippikoulutyöstä.
RKS 2017
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.
2. palvella perehdyttämisen välineenä
Uudet työntekijät ja kausityöntekijät saavat suunnitelmasta riittävän perustiedon siitä, miten
rippikoulu toteutetaan Jämsän seurakunnassa.
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3.

olla rippikoulutyön arvioinnin väline
Suunnitelmaa käytetään apuna rippikoulutyön säännöllisessä arvioinnissa ja kehittämisessä.
Itse suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja siihen tehdään tarvittavat päivitykset.

JÄMSÄLÄINEN RIPPIKOULULAINEN
Yleistä Jämsästä
Jämsä kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja Keski-Suomen maakuntaan. Kaupungissa on alle 21 000
asukasta (31.12.2018 asukkaita 20 608). 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 (12,6 % helmikuu 2019) on maan keskitason yläpuolella (7,0 % maaliskuu
2019). Kunnan tarjoama palvelutaso on hyvä.
Jämsän evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluu 15 421 jäsentä (huhtikuu 2019) eli n. 75 %
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 2033 osoittaa laskevaa suuntausta ikäluokkien vähitellen
pienentyessä (tilanne maaliskuu 2019):
Vuosi

Oppilasmäärät kouluissa ja
alle kouluikäisten määrä

Seurakunnan jäseniä
ikäluokassa

Rippikouluryhmiä

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

210
200
210
224
202
208
209
209
204
163
162
161
136
117

191
181
187
196
181
194
187
178
170
138
133
139
114
96

7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
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2033

128

106

4

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. Nämä rippikoulut järjestetään Jämsän seurakunnan tilojen ulkopuolella (Jämsän Kristillinen Kansanopisto).
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. Syksystä 2019 lähtien Jämsänkoskella toimii Mäntykallion yhtenäiskoulu.
Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti rippikouluinfojen yhteydessä. Syyskuun aikana
jokaisella Jämsän yläkoululla pidetään infotilaisuus, jossa kerrotaan rippikoulusta, eri
vaihtoehdoista ja ilmoittautumisesta rippikouluun. Lisäksi jokaisella koululla käy säännöllisesti
ns. koulupäivystäjänä nuorisotyön tiimiin kuuluva seurakunnan työntekijä. Häneen voi olla
yhteydessä myös rippikouluihin liittyvissä asioissa.
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RIPPIKOULUN VUOSIKALENTERI
Syys-Lokakuu

1) Rippikouluinfot
2) Ilmoittautuminen
3) Rippikoulutyöntekijöiden sopiminen
4) Ryhmäjaot
5) Tutustumisjakso kotiseurakuntaan alkaa
6) Kotikirkko-opetuksia








Yläkouluilla 8-luokkalaisille
Ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan
sivuston kautta netissä
Ryhmäjakojen tekeminen
Kaikille yhteinen Silmät ristissä
-tapahtuma / -konsertti
Nuortenillat, oloillat
Jumalanpalvelukset

Marraskuu

1) Tutustumisjakso

2) Kesätyöntekijöiden haas- 
tattelut ja valinnat

Nuortenillat, oloillat
Jumalanpalvelukset

Joulukuu

1) Tutustumisjakso




Nuortenillat, oloillat
Jumalanpalvelukset

Tammikuu

1) Tutustumispäiviä

2) Vanhempainillat ryhmä- 
kohtaisesti

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

Helmi-maaliskuu

1) Tutustumispäiviä

2) Vanhempainillat ryhmäkohtaisesti

3) Hiihtolomarippikoulu

Seuraavan vuoden rippikouluryhmien
määrän varmistaminen (koulu + virasto)
Leirikeskuspaikkojen lopullinen varaaminen

Huhti-toukokuu

1) Seuraavan vuoden rippi- 
kouluista päättäminen
2) Isosten haku ja valinta

3) Ryhmäkohtaiset oloillat

Hiihtolomarippikoulun konfirmaatio ja
muisteluilta (= jatkis)
Isoset osaksi rippikoulutiimiä

Kesä-elokuu

1) Kesän rippikoulut ja kon- 
firmaatiot
2) Rippikoulun päiväkirjojen laadinta

Konfirmaatiot mahdollisimman
leirien jälkeen (ei juhannuksena)

Syyskuu

1) Rippikoulun paikallissuunnitelman päivitys
2)
Rippikouluryhmien
muisteluillat

pian
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RIPPIKOULUN TOTEUTTAMISPERIAATTEET
Yleistä
Kirkkoneuvosto ohjaa ja valvoo kaikkea seurakunnan toimintaa, myös rippikoulutyötä.
Rippikoulua toteutetaan RKS 2017 -puitesuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa pyritään huomioimaan erilaiset oppijat ja erilaiset oppimistavat. Oppimisvaikeuksista (esim. lukihäiriö, dysfasia, ADHD) huoltaja ilmoittaa rippikoulun ohjaajille ilmoittautumislomakkeessa ja turvallisuuslomakkeessa.
Jokaisessa rippikoulussa tulee käyttää Raamattua, virsikirjaa ja Katekismusta. Muiden rippikoulun oppikirjojen pitää olla piispainkokouksen hyväksymiä.
Ulkolukuläksyinä opetellaan: Uskontunnustus, 10 käskyä, Isä meidän -rukous, Herran siunaus,
pienoisevankeliumi (Joh. 3: 16) ja kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28: 18−20).
Talousarvion puitteissa rippikoulussa voidaan käyttää ulkopuolisia ohjelmapalveluita.
Leirijakso
Leirijakso järjestetään seurakunnan leirikeskuksessa Särkisaaressa. Leiri voidaan pitää myös
muualla kuin oman seurakunnan leirikeskuksessa (esim. Viron Saarenmaa).
Rippikoulun leirijaksoon kuuluu yleensä seitsemän leirivuorokautta.
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 vuosittain yksi rippikoulu päiväkoulumuotoisena. Tiedon päivärippikoulun
ajankohdasta saa seurakunnan nettisivuilta.
Yksityisrippikoulu
Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikoulu on useimmiten yksityisrippikoulu. Yksityisrippikoulussa esimerkiksi luetaan kirjoja ja keskustellaan papin kanssa uskon tärkeimmistä
asioista. Myös nuori voi käydä yksityisrippikoulun. Yksityisrippikoulusta sovitaan kasvatuksen
toimialapapin kanssa.
Pienryhmärippikoulu
Erityistä tukea tarvitseville (kehitysvammaisille ja autistisille nuorille) järjestetään tarpeen mukaan Keski-Suomen seurakuntien yhteinen pienryhmärippikoulu, jossa opetus on mukautettua.
Vanhemmat voivat tiedustella asiaa oman seurakunnan kasvatuksen toimialapapilta tai suoraan
Keski-Suomen seurakuntien yhteiseltä kehitysvammaistyön papilta Maarit Nuopposelta (p.
045 657 5715; maarit.nuopponen@evl.fi). Jämsässä kysyä voi myös diakoniatyöntekijä Helena
Salmiselta (p. 040 8050 040; helena.salminen@evl.fi).
Muualla rippikoulun käyvä
Muille kuin Jämsän seurakunnan järjestämille rippikouluille meneville nuorille järjestetään seurakuntaan tutustuminen omassa seurakunnassa sen mukaisesti kuin heitä on rippikoulun järjestä-
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jän puolesta ohjeistettu. Seurakuntaan tutustuminen tarkoittaa sitä, että nuori osallistuu kotiseurakuntansa toimintaan saamiensa ohjeiden mukaisesti. Nuoret osallistuvat tarvittaessa myös kotikirkko-opetukseen. Nuoret saavat kotiseurakunnastaan oman Raamatun.
Rippikoulumaksut

Päivärippikoulu
Särkisaari
Viron Saarenmaa

Jämsän seurakunnan jäsen
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 oloiltakokoontumisen 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, hänen rippikoulumaksunsa on 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 aikana nuorille tarjotaan mahdollisuus 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 ohjaajina ja
iltaohjelmien toteuttajina. (Ks. Liite 3.) Isosten ohjaajana voi olla ISO (=isosten isonen). Jos leirin
ohjaajat niin harkitsevat, leirillä voi olla mukana yövalvoja. Hän osallistuu leirin päivälliseen ja
sen jälkeiseen ohjelmaan. Hänen tehtävänään on huolehtia leirin sisäisestä nukkumisrauhasta
sekä katsoa, ettei leirin ulkopuolisia tule alueelle.
Leiri suunnitellaan hyvissä ajoin ja vedetään tiimityöskentelynä. Leiriohjelman valmistelevat yhdessä pappi ja nuorisotyönohjaaja. Nuoren rippikoululeirin mahdollisesta keskeyttämisestä ja
opetuksen myöhemmästä jatkumisesta ollaan yhteydessä kirkkoherraan.
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Kasvatuksen toimialapapin 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
 Konfirmaatiokierrosten auton tilaaminen
 Valokuvauksen tilaaminen
 Syyskuun palautekeskustelun koollekutsuminen
 Tarvittavien yövalvojien etsiminen yhdessä nuorisotyönohjaajien kanssa
 (Asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten koostaminen)
Papin tehtäviin kuuluvat:
 Jumalanpalvelusopetus
 Musiikki-, diakonia- ja lähetysoppituntien ajankohdista sopiminen
 Leirin lukujärjestyksen puhtaaksikirjoittaminen
 Rippikoulukorttien tarkastaminen ja korvaustehtävien järjestäminen
 Yhteydenpito kausityöntekijään hyvissä ajoin ennen leiriä
 Kummikirjeen laatiminen
 Rippikoulutodistuksista huolehtiminen ja mahdolliset viime hetken
muutokset niissä (pääsääntöisesti niin, että esim. kirkon kesäopas kirjoittaa todistukset)
 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
 Ruusujen hankkiminen konfirmaatiokierrosta varten
 Muisteluillan paikan ja ajan varaaminen
Turvallisuusvastaavan tehtävät:
 Turvallisuusasiakirjan teko ja asianmukaisten allekirjoitusten hankkiminen siihen
 Leirikirjeiden ja turvallisuuslomakkeiden valmistelu
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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 ohjaajille
Leirin alussa pidettävästä sääntö- ja turvallisuusoppitunnista vastaaminen
Leiriläisten tilapäisistä poissaoloista sopiminen leirin aikana yhdessä
opetuksesta vastaavan papin kanssa.
(Asiakastyytyväisyyskyselyn lähettäminen sekä nuorelle että huoltajalle
noin viikko konfirmaation jälkeen)

Johtotiimin jäsenet (pappi, nuorisotyönohjaaja ja kesätyöntekijä) eivät voi poistua leiriltä kuin
pakottavista syistä.
Rippikouluryhmien jakoperusteet
Alustavan ryhmäjaon tekee Katrina-ohjelma, jonka kautta rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu. Lopullisen ryhmäjaon suorittavat kasvatuksen toimialapappi ja toimialajohtaja.
 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 2017: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 aloittavassa Silmät ristissä -tapahtumassa / -konsertissa. Siihen tulee kerätä kymmenen
merkintää käynneistä erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Työntekijä antaa merkinnän, kun
nuori on vastannut tilaisuudesta esitettyihin kysymyksiin. Rippikoulukortin ”muu tilaisuus” tarkoittaa esimerkiksi kirkollista toimitusta, musiikkitilaisuutta tai vastaavaa. Seurakuntaan tutustumisen lisäksi rippikouluun kuuluu ryhmän omia kokoontumisia. Täytetty rippikoulukortti palautetaan oman ryhmän oloillassa; siihen mennessä merkintöjen tulee olla kunnossa.
Jumalanpalvelus- ja rukouselämä rippikoulussa
Rippikoulun jumalanpalvelus- ja rukouselämä on säännöllistä ja toistuvaa. Leirillä pidetään jumalanpalveluksia, rukoushetkiä ja hartauksia. Näissä yhteyksissä harjoitellaan samalla ulkoläksyjä.
Ruokarukous tai -laulu ovat osa rippikoulun hartauselämää. Rippikoulussa huomioidaan myös
kirkolliset toimitukset.
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Päätösjakso
Konfirmaatioharjoitukset pidetään pääsääntöisesti Jämsän seurakunnan kirkoissa viimeisenä leiripäivänä. Koko leiri osallistuu harjoituksiin.
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 ja
isosiin sekä saadaan tietoa nuoren rippikoulusta.
Rippikoululaisen perheenjäsenet ovat tervetulleita leirijakson aikana mahdollisesti järjestettävään ehtoollisjumalanpalvelukseen. Huoltajien muista vierailusta rippikoululeirin aikana tulee
sopia turvallisuusvastaavan kanssa.
Konfirmaatiokäynnit ovat lyhyitä onnittelukäyntejä kotona tai juhlapaikassa.
Rippikoulutyön arviointi
Rippikoululaisen oppimisen arvioinnista päättää ohjaajatiimi. Jokaisen ohjaajatiimin vastuulla on
tavalla tai toisella arvioida opetetun aineksen sisäistämistä. Mahdollisia keinoja ovat muun muassa oppimispäiväkirja ja eri tavoin toteutettu loppukoe.
Ohjaajatiimin tulee omalta osaltaan arvioida 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 huoltajalle lähetettävän sähköpostin sisältämän linkin kautta.
Rippikoulun kehittämiskohteita
Tutustumisjaksoon sopisi hyvin diakoniaan liittyvä etukäteistehtävä, joka linkittäisi diakoniaopetuksen nykyistä paremmin oikean elämän tilanteisiin. Etukäteistehtävänä voisi olla esimerkiksi
palvelukeskuskäynti, osallistuminen Yhteisvastuutempaukseen tai kotikäynti.
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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 mukana rippikoulussa. Rippikoulun musiikkiopetuksesta vastaa kanttori.
Hengelliseen musiikkiin tutustuminen alkaa Silmät ristissä -tapahtumasta / -konsertista, jonka
ohjelmassa on gospelmusiikkia (sekä paikallisia bändejä että muualta tulleita). Kanttori on mukana kotikirkko-opetuksessa. 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.
Diakonia
Diakonia on kristinuskoon perustuvaa palvelu- ja avustustyötä. Se on yksi kirkon perustoimintamuodoista jumalanpalveluselämän ja lähetystyön ohella. Rippikouluopetuksessa painottuu se,
että 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; siinä isoset ovat tärkeässä roolissa rastihenkilöinä. Diakoniaan tutustuminen voidaan toteuttaa myös eri diakoniakohteissa. Toiminnallisen osuuden
palautepurku nuorten kanssa on tärkeää.
Lähetystyö ja kansainvälinen työ
Rippikoulu perustuu Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt 28:18−20). Rippikoulu on täten
lähetystyötä itsessään: käsky ”opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt
teidän noudattaa” toteutuu siinä. Lähetysopetuksessa tuodaan esille lähetystyö kirkon ja jokaisen
kristityn tehtävänä. Rippikoulun lähetysoppitunneista vastaa lähetyssihteeri. Tunteja on vähintään kaksi. Opetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan Jämsän seurakunnan nimikkolähettejä tai muita lähetyksen ammattilaisia.
Lähetysopetuksessa käydään läpi lähetyskäsky, kirkon lähetysjärjestöt, lähetystyöhön lähteminen sekä oman seurakunnan nimikkolähetit. Pohditaan myös sitä, mikä voisi olla kunkin oma
paikka lähetystyössä. Toiminnallisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi ruokailu ja rastit.
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Rippikoulun kuluessa lähetystyö tuodaan mukaan esimerkiksi rippikoulun jumalanpalvelus- ja
hartauselämässä ottamalla se huomioon esirukouksissa. Hartauksiin voi ottaa mukaan kuulumisia
lähetyskentiltä, ja 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 turvallisuusvastaaja 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 toimitettavassa leirikirjeessä. Jokainen leiriläinen täyttää turvallisuuslomakkeen, joka on huoltajan allekirjoittama. Jokaisen leirin alussa turvallisuusvastaava pitää turvallisuusoppitunnin, jolla koko leiri on läsnä.
Seurakunta on vakuuttanut kaikki rippikouluun osallistuvat.
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. Esimerkiksi 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 on yleensä kerätty hiljaisuuden alkaessa. Jos ne kerätään, ne säilytetään suljetussa tilassa ja palautetaan takaisin aamulla. Käytännön avulla pyritään takaamaan rippikoululaisille nukkumisrauha. Rippileirin turvallisuusvastaavalla on kännykkä auki ympäri vuorokauden.
Erityisruokavaliot ja leiriläisten erityiset tarpeet
Leiriläinen tai huoltaja ilmoittaa suoraan leirikeskuksen emännälle ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot leirikirjeen ohjeiden mukaisesti.
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Rippikoululaisen terveyteen liittyvistä erityistarpeista neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Energiajuomat
Energiajuomat ovat rippileireillä kiellettyjä. Leirin turvallisuuden vuoksi on tärkeää, ettei nuori
käytä mitään keinotekoisia piristeitä. Paras keino pysyä virkeänä on nukkua öisin.
Tupakointi, nuuska 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 (poikkeuksena paluu tutustumispäivästä omin
kyydein). Yksityiskohdat kerrotaan leirikirjeissä.
Hätätapauksessa käytetään ambulanssia. Lievän tapaturman tai vastaavan sattuessa leiriläinen
voidaan kuljettaa ensiapuun ohjaajan omalla autolla, jos tähän on turvallisuuslomakkeessa annettu lupa huoltajilta. Tällaisessa tilanteessa asiasta keskustellaan ensin huoltajan kanssa, jos se
suinkin on mahdollista. 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.
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OHJEET JA LIITTEET
Kausityöntekijöiden työhönoton perusteet
Jämsän seurakunta noudattaa kausityöntekijöiden työhön ottamisessa seuraavia periaatteita:
1. Kausityöntekijät perehdytetään tehtäviin (Rippikoulun paikallissuunnitelma, ensimmäisen
työpäivän perehdytykset).
2. Työlista tehtävistä lähetetään ajoissa ennen työn alkua.
3. Työntekijä on määräaikaisessa virkasuhteessa, jonka pohjalta kirjoitetaan työtodistus.
4. Virkasuhteen voimassaoloaikana kesätyöntekijälle maksetaan matkakustannukset työpaikalta
käsin.
5. Työpaikka on Jämsän seurakunnan seurakuntakeskus.
6. Kesäkauden virkasuhde päättyy mahdollisimman pian työtehtävien päätyttyä. Vapaa- ja lomapäiviä ei makseta rahana.
Isosohjeistus ohjaajille
Tapaamiset ennen leiriä
*on lupa tarjota syötävää seurakunnan laskuun
*tarkoituksena on ryhmäyttää isosia ja luoda yhteishenkeä isosten ja ohjaajien välille
*käydään läpi leirikohtaiset toimintatavat
Isosten huomioiminen leirillä
*joka päivä isospalaveri
*isosten hengellisen kasvun tukeminen (esim. raamatturyhmien alustaminen, yhteinen rukous)
Isosten kiittäminen
*isosille voidaan antaa pieni kiitoslahja leirin päätteeksi
Yövalvojat
Leirimuotoisella rippileirillä voi olla yövalvoja. Yövalvojan tarve kartoitetaan, ja sopiva henkilö
etsitään yhdessä leirin ohjaajien ja kasvatuksen toimialapapin kanssa.
Yövalvoja otetaan töihin viranhaltijapäätöksellä.
Yövalvoja osallistuu päivälliselle ja sen jälkeiseen leirin toimintaan. Näin hän ei jää vieraaksi leiriläisille. Yövalvojan tehtävänä on huolehtia nukkumisrauhasta hiljaisuuden alettua. Hänen on
myös huolehdittava, ettei leirialueelle pääse ulkopuolisia häiritsijöitä. Yövalvojan on oltava tehtävässään vähintään klo 03.00 asti, tarvittaessa myöhempään. Yövalvojalle on järjestettävä riittävän rauhallinen nukkumispaikka muun leirin herättyä.
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Liite 1: Salassapitosopimus vapaaehtoisille
Jämsän seurakunta

Salassapitosopimus vapaaehtoisille
KN 10/23.10.2013 § 155 liite 15

Sitoudun siihen, että toimiessani vapaaehtoisena Jämsän seurakunnan palveluksessa tai
hoitaessani jotain tehtävää seurakunnan toimeksiannosta en paljasta sivulliselle asiakirjojen salassa pidettävää sisältöä enkä muutakaan tietoon saamaani seikkaa, josta lailla tai
asetuksella on säädetty vaitiolovelvollisuus.
Salassapidon piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi useat henkilötiedot, kuten henkilötunnus. Arkaluonteisina henkilötietoina salassa pidettäviä ovat etnistä alkuperää, uskonnollista
ja poliittista vakaumusta, henkilön terveydentilaa, seksuaalista suuntautumista sekä sosiaalihuollon tarvetta koskevat tiedot.
Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa myös vapaaehtoistehtävän tai toimeksiantosuhteen päätyttyä.
Olen perehtynyt minulle esitettyihin vaitiolovelvollisuussäännöksiin. Sitoudun noudattamaan
kulloinkin voimassa olevia ohjeita tai määräyksiä.

Olen lukenut yllä olevat salassapidon periaatteet ja sitoudun niitä noudattamaan.

________________________________________________________________________
Paikka ja päiväys

________________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Liite 2: Turvallisuusoppitunnin sisältö

TURVALLISUUSOPPITUNTI
Leireille

YLEISTÄ
Oppitunnin tavoitteena on, että nuori ymmärtää turvallisuuden olevan yhteinen asia, joka luo
leirille ja retkelle viihtyvyyttä. Oppitunnilla tulee antaa toimintaohjeistus ainakin tulipalon ja
tapaturman sattuessa, sekä antaa selkeät ohjeet vesiaktiviteetteihin.
Oppitunti on hyvä pitää välittömästi majoittautumisen ja järjestäytymisen jälkeen ja sitä voi seurata suunniteltu toimintaharjoitus.
1. Leiriorganisaatio
- leiriohjaajien ja henkilökunnan esittely
- leirin turvallisuudesta vastaava työntekijä esitellään
- leiri- ja päiväohjelman esittely
2. Leirialueen maantieto
- leirialueen rajat, miten merkattu
- leirialueen sijainti
- mahdollisten rakennusten sijainti (sauna, wc:t, majoitus, saarikirkko…)
- vaaralliset ja kielletyt alueet, miten merkattu?
3. Vesillä liikkuminen
- leirin käytössä olevat veneet
- käyttöoikeus, Isonen mukaan veneeseen
- yleiset vesiturvallisuusohjeet (pelastusliivit…)
4. Uiminen
- yleiset uimaturvallisuusohjeet
- uimavalvonta
- uimapaikka, miten merkattu
- ohjelman mukaiset uima-ajat
5. Tulen käsittely
- pelastautumissuunnitelma (kokoontumispaikka lentopallokentällä)
- yleiset tuliturvallisuusohjeet
- palohälytyksen tapahtuessa toimitaan aina kuin olisi oikea tilanne. (Hälyttimet
ovat herkkiä, jopa vesihöyry voi laukaista.)
6. Muu turvallisuus
- toiminta tapaturmatilanteessa. (ilmoitus, EA, 112)
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- henkinen turvallisuus (kiusaaminen, varastaminen, toisen kunnioittaminen)
- nettiturvallisuus (kuvien, videoiden ja tallenteiden julkaisu tekijänoikeuskysymys
= lupa.)
- leirin aikana sosiaaliseen mediaan laitetut kuvat ja päivitykset ovat siellä ikuisesti.
Kehotus harkintaan!
- vierailijat
- päihteet

Leiriläisillä ja isosilla on ilmoitusvelvollisuus työntekijöille, jos he
havaitsevat turvallisuusriskin
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Liite 3: Isossopimus

Jämsän seurakunnan ISOSSOPIMUS
ISOSEN TIEDOT
Nimi:____________________________________
Osoite:___________________________________
Puhelin:__________________________________
Sposti:___________________________________
Leirin ajankohta:___________________________

LEIRIN OHJAAJAN TIEDOT
Nimi:__________________________
Puh:___________________________
Sposti:_________________________

Isosena tehtäviini ja velvollisuuksiini kuuluu:
-

osallistua ohjaajan kanssa sovittuihin rippikoulun tapaamisiin, suunnitteluihin, tehtävänjakoon leirillä ja konfirmaatioon koko rippikoulun ajan
olla tasapuolinen ja luottamuksellinen leiriläisiä kohtaan
tutustua kaikkiin, olla tukena ja kuunnella
puhua asioista avoimesti ja asiallisesti ristiriitatilanteissa
ohjata raamatturyhmiä, vapaa-ajan pelejä ja leikkejä sekä iltaohjelmaa
osallistua tarvittaessa opetustilanteisiin ohjaajan apuna
pitää hartauksia, leirikioskia, toimia uimavalvojana yhdessä vetäjien kanssa
noudattaa leirin yöhiljaisuutta
noudattaa leirisääntöjä
on käyttämättä kännykkää hiljaisuuden aikana
noudattaa vaitiolovelvollisuutta myös leirin jälkeen
olla osallistumatta leiriläisten kokoontumisiin, joissa on mukana päihteitä
toimia kristityn nuoren esimerkkinä rippikoulussa ja sen jälkeen

Isosena vapauksiini ja oikeuksiini kuuluu:
-

olla tehtävässäni luottamuksen arvoinen ja hyväksytty omana itsenäni
oikeus epäonnistua ja olla epävarma
esittää mielipiteitä ja varmistua siitä, että niitä kuunnellaan
saada riittävän selkeät ohjeet tehtävistäni ja odotuksista minua kohtaan, saada tietoa muutoksista
antaa ja saada palautetta, rakentavasti esitettynä
saada tukea, ohjausta ja palautetta tehtävässäni
tuntea varmuutta siitä, että ohjaajalla on viimeinen vastuu asioista
oikeus käyttää ja soveltaa omia vahvuuksia opetus- ja ohjaustehtävissä
nukkua riittävän pitkä yöuni ja saada välillä lepohetkiä ja omaa aikaa
mahdollisuus kasvaa kristittynä

Sitoudun toimimaan isosena hoitaen ja
noudattaen mainittuja tehtäviä ja velvollisuuksia.

Sitoudun toimimaan leirin ohjaajana
varmistaen mainittujen vapauksien
ja oikeuksien toteutumisen.

___________________________________________________________
Isosen allekirjoitus ja nimenselvennys

________________________________________________________________________
Leirin ohjaajan allekirjoitus ja nimenselvennys

_________________________________
Paikka ja aika
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Liite 4: Yhteiset leirikäytännöt ja pelisäännöt Särkisaareen
Yhteiset leirikäytännöt ja pelisäännöt Särkisaareen
*Oman seurakunnan leirien aikana Särkisaaressa saattaa olla muitakin ryhmiä. Tila- ja aikatauluasiat sovitaan hyvissä ajoin leirin papin kanssa ja pyritään joustoon puolin ja toisin. Yöajat haluttaisiin rauhoittaa
pelkästään leirien käyttöön. Ensisijaisesti leirien ajaksi ei toivota leirikeskukseen ulkopuolisia käyttäjiä,
mutta erityistilanteissa etukäteen sopimalla jousto on mahdollista.
*Päivällisellä tarjoillaan tukevampi ruoka ja lounas on kevyempi. Päivällisaika on viimeistään klo 17. Iltapalan laittavat tarjolle leirihenkilökunta ja isoset, joten sen ajankohtaa voi pohtia leirikohtaisesti.
*Tilojen siivous: Leiri nostaa lounaalle lähtiessään tuolit luokkatilan pöydille, jotta luokkatilan siivous on
mahdollista lounastauon aikana. WC- ja majoitustilat siivotaan oppituntien aikana päiväohjelman mukaan.
*Saunat: leireillä voidaan saunoa joka toinen ilta, saunaillat varataan leirikohtaisesti hyvissä ajoin, jotta
saunarakennusta voi vuokrata myös muiden käyttöön leirien aikana.
*Kioski: Isoset myyvät kioskin tuotteet keittiön tiskiltä. Emäntä hoitaa kioskin myytävät Särkisaareen.
*Nuotiopuut ja takkapuut haetaan itse, saunat hoidetaan lämpimäksi ja kiukaat pois päältä itse. Leirin
ohjelma- ja turvallisuusvastaava huolehtii kiukaiden lämmityksestä.
*Rippileiriohjelmat kesää varten tehdään ”raakileina” huhtikuun loppuun mennessä, jotta erityistä huomioimista vaativat suunnitelmat ovat tiedossa hyvissä ajoin.
*Toimistojen kaapit: Hoidetaan seurakunnan tavaroiden kaappien ja arkkujen lukot kuntoon, jotta ei tarvitse huolehtia, että tavarat lähtevät ulkopuolisten matkaan.
*Saarikirkoista vastaava pappi hoitaa kirkon istumajärjestyksen ja tuolit pois tarvittaessa.
*Ulkoilupelit ja leikkikalut ym. viedään uuden puolen alavarastoon, josta ne ovat näppärästi käytettävissä
pelikentällä.
*Uusista toimintamalleista muistetaan kysellä, muistutella ja käydä palautekeskustelua, jotta vältytään
väärinkäsityksiltä ja pahalta mieleltä.
*T-aseman pelisääntölistaa päivitetään tarvittaessa.
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Liite 5: Leirikirjemalli

Mallista ilmenevät leirikirjeessä esille tulevat asiat. Leirin ohjaajat muokkaavat kirjettä
kunkin leirin tarpeita vastaavaksi.
TERVETULOA!
Olet tulossa Särkisaari 3 -rippileirille. Leirimme alkaa tiistaina
11.6.2019.
Yhteiskuljetus Särkisaareen lähtee Jämsänkosken Nesteeltä klo
11.15
ja
Jämsän kirkonmäeltä klo 11.30. Leiri päättyy keskiviikkona 19.6. Jämsänkosken kirkossa pidettäviin
konfirmaatioharjoituksiin. Ne ovat ohi n. klo 14.
Välttämättömät varusteet leiriviikolle ovat:
 leirikirjeen mukana tullut turvallisuuslomake täytettynä
 rippikoulukortti täytettynä (ellet olet vielä palauttanut sitä)
 aluslakana, pussilakana ja tyynyliina (ei makuupussia)
 pyyhe ja peseytymisvälineet, (uikkarit) sekä henkilökohtaiset lääkkeet
 ulkovaatteet, mukavat sisävaatteet sekä tarpeeksi vaihtovaatteita ja -kenkiä
 muistiinpanovälineet
Halutessasi voit ottaa mukaan hieman rahaa kioskiostoksia varten.
Kännykän sallittu käyttöaika on päiväohjelman ulkopuolinen vapaa-aika. Yöksi (n. klo 22−10) ne kerätään pois rauhaisan yöunen turvaamiseksi. Tarvittaessa nuoreen saa yhteyden myös ohjaajien kautta.
Ethän ota mukaan seuraavia:
 päihteitä (johtavat automaattisesti leirin keskeytymiseen) tupakkatuotteita tai nuuskaa.
 energiajuomia
 irtokaiuttimia tms. viihde-elektroniikkaa (Leirillä on riittävästi ohjelmaa, emmekä voi valvoa,
että kallis elektroniikka säilyy ehjänä ja tallessa.)
Leirillämme vietetään ehtoollisjumalanpalvelusta sunnuntaina 16.6. klo 18. Leiriläisten perheet ovat tervetulleita mukaan. Messun jälkeen leiri palaa normaaliin päivärytmiinsä.
Rippikoulun KONFIRMAATIOMESSU on sunnuntaina 30.6. klo 10.00 Jämsänkosken kirkossa. Konfirmoitavien nuorten pitää olla kirkossa klo 9, jotta ehdimme valmistautua juhlaan ja osallistua valokuvaukseen. (Kuvausliike Nevalaisen kuoret toimintaohjeineen on jaettu tämän leirikirjeen liitteenä)
Ilmoita mahdolliset ruoka-aineallergiasi tai erityisruokavaliosi suoraan leirikeskuksen emännälle sähköpostilla osoitteeseen arja.nieminen@evl.fi tai p. 040-8050045. (Toimi näin vaikka olisit kertonut niistä jo
ilmoittautuessa ja kirjannut ne turvallisuuslomakkeeseen. Emännät vastaavat ruokailujen suunnittelusta ja
toteutuksesta, lisäksi heillä saattaa olla jotain kysyttävää ruokavalion huomioimisesta)
Leirimaksulinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen toukokuun
aikana.
Käännä ->
Leiriin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä leirin nuorisotyönohjaajaan
(+turvallisuusvastaavaan) Elina Airaksiseen 0408050023 elina.airaksinen@evl.fi tai leirin
pastori Sanna Loimusaloon 0408050074, sanna.loimusalo@evl.fi
Mukana leirillä ovat myös kesätyöntekijä Lauri Heikkilä, joukko isosia ja yövalvoja sekä
vierailevat opettajat.
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Liite 6: Leirin turvallisuuslomake
RIPPILEIRIN TURVALLISUUSLOMAKE

Osallistujan henkilötiedot
Nimi

___________________________________________________________________________________

Henkilötunnus ___________________________________________________________________________________
Osoite

___________________________________________________________________________________

Puhelin

___________________________________________________________________________________

Vanhemman / huoltajan nimi

___________________________________________________________________________________

Vanhemman / huoltajan puhelinnumero
___________________________________________________________________________________
(josta tavoitetaan leirin aikana)

1. Onko nuorella jokin sairaus, allergia, oppimisvaikeus tai muu arkielämään vaikuttava asia, josta leiriohjaajien olisi
hyvä tietää.? Miten tämä pitää huomioida leirillä? (JATKA TARVITTAESSA KÄÄNTÖPUOLELLE.)

2. Mitä lääkkeitä nuorenne ottaa mukaan leirille? Mainitkaa tässä kaikki resepti- ja käsikauppalääkkeet ja selvittäkää
niiden käyttö.

3. Onko nuorella ruoka-aineallergioita tai erityisruokavalioita (esim. gluteeniton, kasvisruokavalio)? HUOM. Ruokaaine-allergia tai erityisruokavalio pitää tämän lisäksi ilmoittaa etukäteen suoraan leirikeskuksen emännälle sähköpostilla osoitteeseen arja.nieminen@evl.fi tai p. 040-8050045.

4. Saako nuorelle antaa reseptivapaata lääkettä tarvittaessa
Kyllä
Ei
(esim. päänsärky, flunssa, kuume)?
5. Saako nuorta kuljettaa tarvittaessa henkilökunnan autolla?
Kyllä
Ei
6. Osaako nuori uida?
Kyllä
Ei
7. Saako leirillä otettuja valokuvia tai liikkuvaa kuvaa, jossa nuorenne näkyy, julkaista seurakunnan verkkosivuilla,
sosiaalisessa mediassa, rippikouluesitteissä tai -tiedotteissa? Saako nuortanne haastatella tiedotusvälineisiin?
Kyllä
Ei
Käännä =>
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- Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan leirin sääntöjä. Säännöt löytyvät osoitteesta
https://www.jamsanseurakunta.fi/tule-mukaan/nuorille/leirisaannot
- Leiriläinen/ huoltaja on vastuussa järjestyssääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta johtuvista kustannuksista.
Nuoren allekirjoitus

___________________________________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus

___________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistanne! Vielä muistutamme, että jos on jotakin, mistä olisi hyvä keskustella ennen leiriä, ottakaa
yhteyttä leirin turvallisuusvastaavaan.
Tiedot kerätään leiriläisten turvallisuuden vuoksi. Oikeusperusteet tietojen keräämiseen tulevat Kirkkolain 4. luvun
ensimmäisestä pykälästä ja Kirkkojärjestyksen 3. luvun 1−3 pykälistä sekä Tietosuoja-asetuksen 6. artiklan kohdista
1c, 1d ja 1f. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kerätyt tiedot hävitetään vuoden loppuun mennessä.
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Liite 7: Kummikirje

Hyvä konfirmoitavan nuoren kummi!
Aika rientää… Hän, joka vasta äsken kastettiin, on jo kasvanut rippikoulua käyväksi nuoreksi. Pian on taas aika viettää yhdessä juhlaa.
Konfirmaatiossa nuorta vahvistetaan elämään siinä uskossa, johon hänet kasteessa liitettiin. Ehkä
tekin olitte kastejuhlassa yhdessä vanhempien, lähisukulaisten ja papin kanssa rukoilemassa ja
siunaamassa häntä.
Siunaus seuraa kristittyä koko hänen elämänsä ajan. Hän saa sen kasteessa, ripissä, ehtoollista
vietettäessä, avioliittoon vihittäessä ja lopuksi haudan lepoon siunattaessa. Myös aikuisuuden
kynnyksellä, konfirmaatiossa, seurakunnan jäsen siunataan.
Me iloitsemme siitä, että voitte tulla avustamaan meitä konfirmaatiojuhlan siunaamisessa. Kun
siunatessa kosketamme nuorta, niin se on hänelle merkki siitä, että hänestä välitetään. Mutta
siunauksessa ei välity vain meidän huolenpitomme. Ennen kaikkea kosketuksemme ja sanojemme kautta toimii Pyhä Jumala. Siunattaessa Jumalan huolenpito, hyväksyntä ja rakkaus välittyvät
meidän tavallisten ihmisten kautta.
Konfirmaatiossa nuorta ovat siunaamassa rippikoulun opettajat ja kummi.
Rippikoulumme nuori on valinnut kummeistaan juuri Teidät siunaajakseen. Te olette toimituksessa mukana kaikkien kummien ja läheisten edustajana. Siunauksessa pappi lausuu siunaussanat, jonka aikana pidämme käden siunauksen merkkinä kummilapsenne yllä.
Toivotamme Teidät tervetulleeksi konfirmaatiomessuun Jämsän kirkkoon päivämäärä. Konfirmaatiomessu alkaa klo 10.00. Kummien ei tarvitse istua kirkossa missään erityisessä paikassa.
Kutsun kummin siunaamistehtäväänsä itse konfirmaation yhteydessä.
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Mikäli Teillä on kysymyksiä konfirmaatiosta, vastaan niihin mielelläni. Matkassani on puhelin
numeroltaan
.
Terveisin

Kappalainen / seurakuntapastori
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Oheisen kirjeen voit lähettää sille kummille, jonka sinä konfirmoitavana olet vanhempiesi
kanssa valinnut. On hyvä jo edeltä käsin kysyä kyseessä olevalta kummilta, voiko hän ottaa tämän luottamustehtävän vastaan. Kummeja voi olla poikkeuksellisesti myös enemmän kuin yksi.
Jos kenellekään kummeista ei sovi, niin siunaaja voi olla joku muu valitsemasi läheinen ihminen,
konfirmoitu kirkon jäsen – myös leirimme isonen voi ottaa tehtävän vastaan.

Palauta rippikoulusi opettajalle rippileirin alussa.
Rippikoululaisen nimi _____________________________________________________________
Siunaajan nimi ___________________________________________________________________
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Liite 7: Malli internetissä tapahtuvaan ilmoittautumiseen
Jämsän seurakunta
Ilmoittautuminen rippikouluun
Rippikouluun ilmoittautuvan tiedot
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Koulu ja luokka
Huoltajan tiedot
Nimi
Henkilötunnus (laskutusta varten)
Lähiosoite (jos eri kuin nuoren)
Postinumero ja -toimipaikka (jos eri kuin nuoren)
Puhelin
Rippikouluryhmät
Merkitse leirin toive -kohtaan, kuinka monenneksi mielellään kyseiselle leirille haluat (täytä
kaikki kohdat). Ryhmäjaot tehdään käsin mahdollisimman pitkälle ajankohtatoiveiden mukaisesti.
Paikka

Paikka ja ajankohta

Konfirmaatio

Tavallisten rippikoululeirien leirimaksu on Jämsän seurakunnan jäseniltä 135 € ja muilta
270 €. Leirimaksusta voi painavien syiden johdosta anoa vapautusta diakoniatoimiston kautta.
Leiri, jolle ehdottomasti et voi tulla. Perustelu.
Yksi ystävä, jonka kanssa haluaisit samalle leirille. Kaveritoive voidaan ottaa huomioon, jos
kummallakin on ilmoittautumisessa toistensa nimet ja leiripaikkatoiveet ovat samat.
Jos nuorella on jokin terveyteen liittyvä asia, joka leiriohjaajien olisi hyvä tietää jo tässä vaiheessa, kerro siitä.
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Liite 9: Jämsän seurakunnan leirisäännöstö

JÄMSÄN SEURAKUNNAN LEIRISÄÄNNÖSTÖ
-TURVALLISEN JA REILUN LEIRIN OHJENUORAKSI

Leirin rajat: Leirin rajat käydään läpi aina leirikohtaisesti leirin alussa järjestettävällä turvallisuusoppitunnilla.
Leirialueelta poistuminen: ainoastaan leirin turvallisuusvastaavan luvalla.
Poissaolot leiriltä: Poissa voi olla kerran koko leirin aikana tärkeästä syystä. Huoltajan on neuvoteltava poissaolosta hyvissä ajoin leirin turvallisuusvastaavan kanssa. Käymättä jääneet oppitunnit korvataan erikseen sovitusti.
Järjestyshäiriöt: Leireillä kunnioitamme toinen toisiamme. Epäasiallinen käytös ei ole tarpeen,
vaan ratkaisemme tilanteet asiallisesti keskustellen. Arkikielenkäytössäkään emme käytä kirosanoja. Erityisissä järjestyshäiriötilanteissa leirihenkilökunta neuvottelee ensin nuoren kanssa, jonka jälkeen ollaan yhteydessä leiriläisen huoltajaan. Jatkotoimenpiteistä neuvotellaan huoltajan
kanssa.
Vierailut tyttöjen/poikien puolella sekä toisten huoneissa: Majoituspuolilla annetaan peseytymis- ja pukeutumisrauha. Yhteiseen oleskeluun käytämme yhteisiä tiloja vapaa-ajallamme.
Kunnioitamme myös huonekohtaista rauhaa: jos ei ole lupaa olla toisen huoneessa, niin siellä ei
silloin tarvitse olla. Leirikohtaisesti sovitaan poikkeustilanteista turvallisuusoppitunnilla.
Veneen käyttö: Veneessä on oltava yksi isonen ja korkeintaan kaksi leiriläistä. Pelastusliivejä
käytetään aina veneillessä. Takaisintulosta pitää huolehtia tarkasti. Lähtiessä kysyttävä lupa turvallisuusvastaavalta ja paluusta ilmoitetaan hänelle.
Tulipalo: Tulipalon tai palohälytyksen sattuessa jokainen poistuu mahdollisimman pian ulos
kohtaamispaikalle, josta tiedotetaan leirikohtaisesti turvallisuusoppitunnilla. Lähtiessä ei jäädä
keräämään tavaroita, mutta kämppäkaverit herätetään tarvittaessa. Mikäli sisätiloissa on savua,
kuljetaan mahdollisimman lähellä maan pintaa. Kohtaamispaikalla kokoonnutaan omiin ryhmiin,
joissa isonen tarkistaa onko oma ryhmä paikalla. Leirin ohjaaja tai erityistilanteessa isonen soittaa
hälytyskeskukseen.
Sairaskohtaukset, allergiat ym.: On tärkeää, että leiriläinen ilmoittaa ainakin leirin turvallisuusvastaavalle perussairauksistaan. Toivottavaa olisi myös, että niistä kerrottaisiin huoneen ja ryhmän isoselle ja kerrottaisiin kuinka oireiden ilmetessä tulee toimia. Jos epäilet, että kyse on oireesta, niin hae paikalle heti apua. Toimi myös parhaasi mukaan auttaaksesi kaveria. Ruokailutilanteissa huolehdi myös itse, että olet ilmoittanut emännille erityisruokavaliosi ja saat sinulle
sopivaa ruokaa.
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Ensiapu ja lääkitykset: Jos sinulla on henkilökohtainen lääkitys, huolehdi lääkkeiden ottamisesta itse tai kerro lääkityksen ottamisesta turvallisuusvastaavalle tai huoneen isoselle. Jos sinulla on
lääkeitä, joita otetaan tarvittaessa, kerro asiasta leirin turvallisuusvastaavalle. Myös säännöllisestä
lääkityksestä on hyvä mainita turvallisuuslomakkeessa. Omia särkylääkkeitä on hyvä olla mukana, muita ensiaputarvikkeita saa tarvittaessa ohjaajilta.
Henkinen turvallisuus: Hyväksymme itsemme ja toisemme Luojan luomina ihmisinä, joilla on
oikeus yrittää, onnistua, mokailla ja yrittää uudelleen. Leikeissä, peleissä ja yhteisissä tekemisissämme emme valikoi ketkä saa osallistua ja ketkä ei. Jos jostain syystä toinen ihminen tai asia
harmittaa ja ottaa pannuun, niin siitä keskustellaan asiallisesti ja rauhallisesti suoraan kyseisen
henkilön kanssa. Ei takanapäin juoruillen tai haukkuen. On myös tärkeää, että pahasta olosta
jutellaan ohjaajan kanssa ajoissa, jotta siihen voidaan puuttua ja tilannetta muuttaa. Erittäin tärkeää on myös kertoa ohjaajalle, mikäli olet kokenut kohdanneesi epäoikeudenmukaisuutta miltä
taholta tahansa.
Uinti: Uimaan saa mennä vain sovittuna aikana, jolloin uimista on valvomassa joku leirin ohjaajista. Jokaista kymmentä leiriläistä kohti on yksi ohjaaja valvomassa. Hyppiminen on ehdottomasti kielletty, eikä uimaan saa mennä muualta kuin sille osoitetulta paikalta. Rannalla tai laiturilla oleskelee uintiaikana ainoastaan valvojat ja ne jotka ovat uimassa. Lisäinfoa leirikohtaisesti
turvallisuusoppitunnilla.
Ohjelman alkaminen: Jokainen pitää huolen siitä, että on sovitussa paikassa sovittuun aikaan.
Tässä tehtävässä auttaa päivystävä isonen, joka viheltää pilliin, kun ohjelma on alkamassa. Paikalle siirrytään ripeästi, sillä kaikki ylimääräinen vitkuttelu on pois vapaa-ajasta.
Uni: Illan hiljaisuus on leirillä jaksamista varten. Kun hiljaisuus alkaa, niin silloin jokainen varmistaa, että itse ja lähimmäiset saavat riittävän ja rauhallisen yölevon. Hiljaisuus ei siis ole valinnaista. Yöllä ilmenevissä ongelmatilanteissa voi tilannetta rauhallisesti ratkoa joko huoneen isosen tai
ohjaajan kanssa. Aamun herätys tarkoittaa sitä, että herätään, hoidetaan aamutoimet reippaasti ja
siirrytään ohjelmaan. Nämä säännöt koskevat kaikkia leirin öitä.
Ruokailu: Ennen leiriä kukin on velvoitettu ilmoittamaan hyvissä ajoin omat erityisruokavaliot
leirikirjeen ohjeiden mukaisesti leirikeskuksen ruokailusta vastaavalle henkilölle. Kaikki osallistuvat joka ruokailuun. Siivousryhmä siivoaa lopuksi, ja on siis paikalla koko ruokailun ajan, vaikka olisikin jo syönyt. Ruokailujärjestyksestä ja muista yksityiskohdista annetaan lisäinfoa leirikohtaisesti.
Päihteet: Leirimme ovat savuttomia, eikä leireillä käytetä myöskään nuuskaa, alkoholia tai huumeita. Päihteiden käyttämisestä ja hallussapidosta seuraa automaattisesti puhelu huoltajille sekä
tapauksesta riippuen virkavallalle. Päihteiden käyttö voi johtaa leirin keskeytykseen.
Energiajuomat: Emme tarvitse leirillä energiajuomia, sillä nukumme ja syömme hyvin ja saamme
niin tarvitsemamme energian.
Tavaroiden rikkominen: Kuka rikkoo, hän myös korvaa. Vahinkoja kuitenkin sattuu, ja on tärkeää tulla kertomaan leirin johtajille, jos jotain menee rikki.
Töhertely: Vääriin paikkoihin töhertely aiheuttaa jatkotoimenpiteitä, jotka määritellään leiri- ja
tilannekohtaisesti. Hölmöily leirillä voi aiheuttaa korvausvelvollisuuden.
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Soittimet: Leirille voi ottaa mukaan omia musisointivälineitä (kitara, viulu, huilu yms.), mutta ne
ovat omalla vastuulla. Leireillä on yleensä valmiina soittimia, kuten kitara, piano tai cajon /
djembe.
Vapaa-aika: Leireillä ei ole vapaa-ajalla tekemisen puutetta, sillä leireillämme on monenlaista
tekemistä. Mukana on aina lautapelejä, musiikkia, joukkuepelejä ym. kivaa yhdessä tekemistä.
Seurakunnan puolesta leireillä on gospel-musiikkia, josta varmasti löytyy jokaiselle sopivaa
kuunneltavaa. Omaa musiikkia ei siis tarvitse ottaa mukaan.
Puhelin: Kännykät voidaan kerätä yöksi. Tällöin ne palautetaan aamulla. Hätätapauksien varalta
ainakin ohjaajilla on aina kännykät mukana. Turvallisuussyistä myös isosilla on usein kännykät
saatavilla. Tämä ei kuitenkaan velvoita isosta lainaamaan kännykkäänsä leiriläiselle. Ohjelman
aikana kännyköitä ei käytetä. Leirikohtaisesti voidaan antaa lisäohjeita.
Muu elektroniikka: Tietokonetta, kuulokkeita, irtokaiuttimia, käsikonsoleita tms. viihdeelektroniikkaa emme tarvitse. Emme voi myöskään valvoa, että kallis elektroniikka säilyy ehjänä
ja tallessa. Laitteiden turvallisuuden vuoksi ne kerätään leirin johtajan huostaan. Tarpeettomia
ovat myös kahvinkeittimet yms. tavarat.
Valokuvaus, videointi ja sosiaalinen media: Kukaan ei kuvaa tai videoi toista ilman hänen lupaansa. Leirillä pitää myös kyetä heittäytymään tilanteeseen pelkäämättä, että joku kuvaa tilanteen ja julkaisee sen internetissä. Leirillä keskitymme kohtaamaan toinen toisemme kasvotusten,
emmekä sosiaalisen median kautta. Joskus esimerkiksi opetuksessa käytämme hyödyksi näitä
välineitä, jolloin niiden käyttöön on lupa. Näistä tilanteista ilmoitetaan tilannekohtaisesti leirillä.
Kulkuvälineet: Emme tarvitse emmekä käytä leirin aikana kulkuvälineitämme. Jos jostain syystä
sellainen kuitenkin on mukana, pitää lukitus muistaa, sillä emme vastaa niiden koskemattomuudesta.

