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1. Johdanto
Keuruun, Multian ja Petäjäveden seurakuntien kirkkoneuvostot päättivät keväällä 2018, että
seurakunnat järjestävät yhteisen rippikoulun vuodesta 2019 lähtien. Päätökset olivat osa
prosessia, joka alkoi elokuussa 2017 Multian kirkkoneuvoston kutsuttua koolle Petäjäveden ja
Keuruun luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat yhteistyön tiivistämiseksi.
Yhteisen rippikoulun eduiksi nähtiin nuorten valinnanvapauden lisääntyminen erityisesti
Petäjävedellä ja Multialla. Lisäksi eri paikkakuntien nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa. Etua
yhteisestä rippikoulusta on myös ikäluokkien pienentyessä.
Rippikouluja järjestetään ikäluokan määrän mukaan tarvittava määrä. Näin saadaan
kohtuullisen kokoiset ryhmät ja joka ryhmään tarvittava määrä työntekijöitä. Joka vuosi
järjestetään päivärippikoulu, vaellusrippikoulu, sekä leirit Isohiekassa, joista yksi on
hiihtolomalla.
Rippikouluikäluokat vuosina 2019-2022:
Vuosi

Keuruu

Multia

Petäjävesi

Yhteensä

2019 (s. 2004)

101

22

46

169

2020 (s. 2005)

76

17

52

145

2021 (s. 2006)

74

15

46

135

2022 (s. 2007)

82

14

56

152

Rippikouluja järjestetään seuraavasti:
Vuosi

Päivärippikoul Vaellus
u

Isohiekka

Yhteensä

2019

1

1

4

6

2020

1

1

3

5

2021

1

1

3

5

2022

1

1

4

6

2. Suuri ihme –rippikoulusuunnitelma, rippikoulu ja isoset, rippikoulun
ryhmäjako
Rippikoulusuunnitelma 2017
Rippikoulussa toimitaan, ja kukin rippikoulu suunnitellaan vuoden 2017 ’Suuri ihme’ rippikoulusuunnitelman mukaisesti, mikä merkitsee nuorilähtöisyyttä ja nuoren osallisuutta.
Nuoren osallisuus merkitsee, että myös rippikoululaiset ja isoset ovat suunnittelemassa,
toteuttamassa ja arvioimassa rippikoulua työntekijöiden lisäksi. Nuorten kotien kanssa tehdään
yhteistyötä rippikoulun aikana.
Rippikoulun yleistavoite nousee kirkkojärjestyksestä: Rippikoulun tavoitteena on, että
rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa
otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.
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(Kirkkojärjestys 3:3). Rippikoulun oppikirjana on Raamattu, jonka rippikoululainen saa lahjaksi
kotiseurakunnaltaan.

Rippikoulu on tiimityötä. Yksittäisen rippikoulun suunnittelee ja toteuttaa edellisen vuoden
toukokuun yhteisessä kokouksessa sovittu rippikoulutiimi. Tiimit koostuvat jokaisen
seurakunnan työntekijöistä, olemassa olevien resurssien mukaan, sekä suhteutettuna leiriläisten
määrään.
Joka rippikoulusta kerätään palautetta arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Syksyllä,
rippikoulunpitäjien yhteisessä palaverissa arvioidaan kulunutta rippikoulukautta ja arvioinnin
pohjalta suunnitellaan tulevaa. Palautetta kerätään rippikoululaisilta ja isosilta siten, että he
vastaavat Kirkon tutkimuskeskuksen itsearviointilomakkeeseen netissä.
Rippikoulu ja isostoiminta
Rippikoulua ja isostoimintaa kehitetään yhtenä kokonaisuutena, mikä tulisi näkyä siinä, että
myös isoset ovat osallisina niin isostoiminnassa kuin rippikoulussa suunnittelusta lähtien.
Yhdessä sovitaan myös, miten isoset ovat osallisia seurakuntayhteydestä. Joka seurakunta
järjestää oman isoskoulutuksensa, mutta seurakuntien isoset osallistuvat yhteiseen leiripäivään
syksyllä ja yhteisille leireille keväällä. Isoskoulutusta voidaan yhdistää myös niin, että
isostoiminnan työntekijät pitävät yhdessä saman tapahtuman erikseen kullakin paikkakunnalla.
Kevään wanhojen - ja uusien isosten leireillä mukana ovat perinteisesti myös Toivakan ja
Mänttä-Vilppulan seurakunnat.
Rippikouluryhmään (ryhmän koko 20-25) otetaan 6-7 isosta, joista kaksi on vanhaa isosta. Jos
leiriläisiä on yli 25, niin isosia otetaan 7-8. Mikäli nuorissa ilmenee tuen tarvetta, voidaan isosia
ottaa leirille enemmänkin. Rippikoululeireillä on yövahti, jona voi toimia 18 vuotta täyttänyt
isonen tai siihen voidaan palkata henkilö leirin ulkopuolelta. Yövalvojan hankkimisesta vastaavat
Ke-Mu-Pe- rippikouluvastuulliset.
Isoshaku on maaliskuun alussa ja isoset leireille valitaan yhteistyössä jokaisen seurakunnan
alueelta.
Ilmoittautuminen rippikouluun
Koulussa, joka kahdeksannessa luokassa pidetyn rippikouluinfon (tiedot leireistä myös lehteen ja
kotisivuille) jälkeen nuoret ilmoittautuvat rippikouluun. Ilmoittautunut nuori pyritään
sijoittamaan siihen ryhmään, johon hän on ensisijaisesti hakenut. Mikäli se ei onnistu,
katsotaan, että kaveritoive toteutuisi. Ryhmien enimmäiskokona pidetään 25 nuorta.
Tapauskohtaisesti ryhmät voivat olla vähän suurempia. Ryhmiä tehtäessä kiinnitetään huomiota
myös siihen, miten rippikoululaiset käytännössä pääsevät liikkumaan ryhmän kokoontumisiin.
Samaan rippikouluun olisi hyvä saada enemmän kuin yksi nuori samalta paikkakunnalta.

3. Turvallisuus
Jokainen tiimi tekee oman, leirikohtaisen turvallisuussuunnitelman, missä on mainittu
turvallisuudesta vastaava henkilö, sekä leirin tarkempi ohjelma ja säännöt. Rippikoululaisen
tulee täyttää osallistujakortti ennen leiriä yhdessä huoltajan kanssa, mistä käy ilmi mahdolliset
turvallisuuteen sekä leiriohjelmaan vaikuttavat tekijät.
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4. Yhteydet huoltajiin
Jokainen rippikoulutiimi suunnittelee itse, miten yhteydet huoltajiin hoidetaan. Kaikkien ryhmien
huoltajille yhteisiä ovat kuitenkin rippikoulustartti, johon osallistuvat myös nuoret sekä marraskuun
vanhempien kokoontuminen .

5. Seurakunnassa toimiminen rippikoulun aikana
Jokaisessa seurakunnassa suunnitellaan itsenäisesti, miten rippikoululainen osallistuu
seurakuntansa toimintaan rippikoulujakson aikana. Seurakunta huolehtii, että kotisivulta ym.
löytyy infoa tästä toiminnasta. Lisäksi mainitaan, että myös toisten seurakuntien kotisivuilta
löytyy infoa näiden toiminnasta, johon myös voi osallistua. Riparipassissa pitäydytään, ellei
yhteisesti sovita jotain muuta järjestelyä. Riparipassi antaa jokaiselle kolmelle seurakunnalle
yhteiset raamit.

6. Kuljetukset
Isohiekkaan leireille ei ole yhteiskuljetusta, vaan kuljetuksesta vastaavat nuoren huoltajat.
Seurakunta järjestää kyydin leirin jälkeen kirkkoon konfirmaatioharjoitukseen (jos harjoitus on
syytä pitää heti leirin jälkeen ) , josta huoltajat hakevat nuoren. Vaellusrippikoulussa linjaautokyyditys Kuusamoon ja takaisin.

7. Leirillä oleva ekstra-toiminta
Jokaisen rippikoulutiimin käytössä on tietty rahamäärä, jonka voi käyttää johonkin virkistävään
toimintaan.

8. Konfirmaatio
Perusajatuksena on, että Petäjäveden kirkossa järjestetään kahden rippikoulun konfirmaatiot,
Multian kirkossa yhden ja loput konfirmaatiot ovat Keuruun kirkossa. Seurakuntakohtainen
konfirmaatioiden määrä on riippuvainen kyseisen seurakunnan rippikoululaisten määrästä.
Konfirmaatioon kutsutaan jokaisen nuoren kummi osallistumaan nuorta siunaamaan.

9 . VUODEN 2020 RIPPIKOULU/KONFIRMAATIO AJANKOHDAT
Hiihtolomarippikoulu 22-29.2.2020, Konf. Su 8.3. Keuruun kirkossa klo 10 (130€)
Päivärippikoulu Keuruun srk.kesk. 1-7.6.2020, Konf Su 7.6. Keuruun kirkossa klo 10 (30€)
Vaellusrippikoulu 1-10.6.2020, Konf la 13.6. Keuruun kirkossa klo 12 (150€)
Isohiekan 1-ripari 4-11.6.2020, Konf su 14.6. Petäjäveden kirkossa klo 10 (130€)
Isohiekan 2-ripari 22-29.6.2020, Konf su 5.7. Multian kirkossa klo 10 (130€)
Rippikoulumaksusta voi hakea vapautusta ottamalla yhteyttä Diakoniatoimistoon . Myös eräpäivän
siirtäminen ja laskun maksaminen erissä on mahdollista ottamalla yhteyttä taloustoimistoon. Nämä
sopimiset vuoden 2019 loppuun mennessä.
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10.Rippikoulun
vuosikello
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SYYSKUU

Kuluneen vuoden
palautekokous (kaikki
rippikoulua pitäneet),
ripari-infot kouluissa
(rippikouluvastuulliset),
ilmoittautuminen
rippikouluun,
seurakuntakohtainen
diakonia/palvelutehtävän
pohdinta, sekä mukaan
seurakuntaan –
infolappusen valmistelut
(vastuulliset).

Nuorten leiri Isohiekassa
(siltana rippikoulun ja rippikoulun
jälkeisen nuorisotyön välillä, kutsutaan
toteuttamaan riparistarttimessua).

LOKAKUU

Ilmoittautuminen jatkuu,
ryhmiinjakopalaveri
(rippikouluvastuulliset),
rippikoulun starttimessu
Keuruulla.

Rippikoululaisten osallistuminen eri
tapahtumiin alkaa startin jälkeen ja
jatkuu koko rippikoulun ajan.

MARRASKUU

Pyhäinpäivän jälkeen
jumalanpalvelusopetus
ryhmittäin,
opetuspäivät, joko
jakautuen syksyyn ja
kevääseen tai
pelkästään kevääseen
(kunkin rippikoulun
tiimi hoitaa
itsenäisesti).

”Vanhempain miitti” -> kaikki
vanhemmat kutsutaan koolle.

JOULUKUU
TAMMIKUU

Wanhojen isosten leiri

HELMIKUU

Hiihtoloman leirijakso vko
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MAALISKUU

Seuraavana vuonna
alkavien rippikoulujen
suunnittelu
(rippikouluvastuulliset)
Isoshaku

HUHTIKUU

Uusien isosten leiri
Isosvalinnat
(rippikouluvastuulliset ja
leiritiimien edustajat)

Toukokuun kokouksen valmistelu:
Montako leiriä?
Konfirmaatioajankohdat- ja paikat,
Mihin vuodenaikaan? Syyskuun leirin ja
lokakuun Starttimessun ajankohta,
marraskuun vanhempien tapahtuman
ajankohdan ja paikan suunnittelu.
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TOUKOKUU

Kaikkien yhteinen
palaveri

KESÄKUU - ELOKUU

Kesä-elokuussa leirijaksot

Tiimien muodostaminen kullekin
seuraavan vuoden rippikoululle.

