RIPPIKOULUN
TODELLISUUS
Toimittaneet
Tapani Innanen & Kati Niemelä

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 107

Kirkon tutkimuskeskus
Tampere 2009

ISBN 978-951-693-294-4
WS Bookwell Oy
Porvoo 2009
Kansi: Matti Berg
Kuva: Malcolm Hanes / Etsa / Corbis / Skoy

SISÄLLYS

Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kati Niemelä

I RIPPIKOULUN KEHITTÄMINEN JA TAVOITTEET . 15
1. Rippikoulun opetussuunnitelma ja asema
uskontokasvatuksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tapani Innanen

2. Rippikoulun paikallissuunnitelmat Helsingin ja
Espoon hiippakunnissa . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Jarmo Kokkonen

II RIPPIKOULUN OPETUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3. Miten rippikoulussa opetetaan?. . . . . . . . . . . . . 62
Lassi Pruuki

4. Rippikoulun toteutustavat Euroopassa . . . . . . . . . 78
Kati Niemelä & Lassi Pruuki

5. Havainnointitutkimus rippikoulun iltaohjelmasta:
puujalkojen kaatopaikka vai tärkeä oppimistilanne? . . 91
Riikka Hämäläinen

6. Puhetta Jumalasta vai puhetta Jumalan kanssa?
Rippikoulun hengellinen elämä . . . . . . . . . . . . 112
Mari Chaulagai

7. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja ihanteet
sotilasrippikoulussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Mari Liimatainen

III RIPPIKOULU OPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA . . . 145
8. Onnistunut rippikoulu ja rippikoulunopettajien
pedagoginen ajattelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Hans Tuominen

9. Elämä, usko, rukous – ja musiikki . . . . . . . . . 167
Suvi Tamminen, Jenni-Kristiina Liiri, Eija Väkeväinen &
Johannes Saarinen

10. Yksi osa elämää – Seksuaalikasvatuksen
haasteellisuus ja ihanuus rippikoulukoulussa. . . . . 193
Kira Ertman

11. Hankalia tapauksia vai valmiuksien puutetta?
Rippikoulun opettajien valmiudet opettaa nuoria,
joilla on käyttäytymishäiriö . . . . . . . . . . . . . . 210
Elina Hynynen

12. Eettiset ongelmat rippikoulussa . . . . . . . . . . . . 225
Kirsi Tirri

IV RIPPIKOULU NUOREN ELÄMÄNKULUSSA . . . . . 239
13. Rippikoululaisten vanhempien käsitys kotien
arvo- ja uskontokasvatuksesta . . . . . . . . . . . . . 240
Satu Suonperä

14. Äidit uskontokasvattajina ja perinteenvälittäjinä . . . 254
Noora Tapiainen

15. Nuoren jumalakäsityksen muuttuminen rippikoulussa . . 266
Aino-Elina Kilpeläinen

16. Nuorten uskonnollinen tausta ja uskonnollisuuden
muutos rippikoulun aikana seitsemässä Euroopan
maassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Kati Niemelä

17. Rippikoulusta seurakunnan vapaaehtoistyöhön
- Isoseksi haluamisen motiivit ja odotukset . . . . . 311
Jouko Porkka

18. Rippikoulun merkitys nuoren aikuisen
uskonnollisessa elämänkaaressa . . . . . . . . . . . . 329
Sari Murtonen

V TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU
JA POHDINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
19. Elämän, uskon ja rukouksen opettamista
ja oppimista 2000-luvun alussa . . . . . . . . . . . . 352
Tapani Innanen

Epilogi
”Vain se, mikä valloittaa sydämen, voi viedä
eteenpäin”- oppiminen ja kasvu erään tarinan
todellisuudessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Jarmo Kokkonen

Lähteet ja kirjallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Johdanto

Kati Niemelä

Johdanto
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoja rippikoulun nykytilasta Suomessa ja Euroopassa. Mitä rippikoulussa todella tapahtuu?
Miten suomalainen rippikoulu eroaa muiden maiden rippikouluista ja
miten suomalaisen rippikoulun käytänteet vastaavat rippikoulusuunnitelman sille asettamia tavoitteita ja ihanteita? Tutkimus pohjautuu
laajaan kansainväliseen ja kansalliseen tutkimusaineistoon.
Tämä raportti kokoaa yhteen tutkimusprojektin, jolle alkusysäyksen antoi eläkkeelle jäämässä olleen rippikoulusta vastaavan työalasihteerin Antero Rissasen ehdotus vuonna 2004. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulu oli saanut muutama vuotta aiemmin
uuden suunnitelman: ”Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001”1. Kehittämistyö ja uudistaminen olivat tuoneet mukanaan kysymyksen siitä, mitä merkitystä uudistuksella on ollut ruohonjuuritasolla ja missä määrin arjen käytänteet vastaavat uudistusten
ihanteita.
Tutkimushanke sai työnimeksi ”Nuoret, rippikoulu ja tulevaisuus”. Tutkimusprojektin tavoitteena oli ensin yksinkertaisesti aktivoida ja koordinoida rippikouluun liittyvää tutkimusta yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen avulla oli tavoitteena saada
tietoa rippikoulusuunnitelman vaikutuksesta ja käyttöönotosta sekä
selvittää mitä rippikouluissa todella tapahtuu eri osallistujien näkökulmasta ja missä määrin rippikoulun käytänteet vastaavat rippikoulusuunnitelman tavoitteita.
Tutkimushankkeen ohjausryhmään kuuluivat lehtori Jouko Porkka
(DIAK), lehtori Elina Laakso (Sibelius Akatemia), professori Kirsi
Tirri (Helsingin yliopisto), dosentti Lassi Pruuki (HY), pastorit Hans
Tuominen ja Terhi Paananen, työalasihteeri Jarmo Kokkonen (Kirkon
kasvatus ja nuorisotyö), dosentti Tapani Innanen (Joensuun yliopisto,
nyk. HY) sekä puheenjohtaja ja kokoonkutsujana dosentti Kati Niemelä (Kirkon tutkimuskeskus). Lisäksi KT Martin Ubani (HY) kutsuttiin myöhemmin mukaan ryhmään.

1

Teoksen nimi lyhennetään artikkeleissa RKS 2001, viitteissä käytetään suunnitelman nimeä Elämä – usko – rukous 2001.
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Nuoret, rippikoulu ja tulevaisuus -tutkimushanke alkoi kansallisena hankkeena ja osoittautui tehokkaaksi rippikoulua koskevan tutkimuksen aktivoijaksi Suomessa. Vuonna 2007 hankkeessa oli
mukana yhteensä noin 20 opiskelijaa Joensuun ja Helsingin ylipistoista, Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja Sibelius Akatemiasta. Painopiste oli ennen kaikkea laadullisessa, havainnointiin ja haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessa ja siihen pyrittiin samaan elementtejä
etnografisesta tutkimusotteesta.
Vuonna 2007 projekti linkittyi osaksi kansainvälistä rippikoulututkimushanketta.2 Tübingenin yliopiston aloitteesta käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa eri maiden rippikouluista ja niiden käytänteistä ja rippikoulun merkityksestä nuorten elämässä ja
osana kirkkojen elämää. Vertailevaa tutkimusta eri maiden rippikouluista ei aiemmin ole tehty. Huolimatta rippikoulun keskeisestä merkityksestä osana kirkkojen kasvatustyötä, monessa maassa rippikoulua ei ole juuri tutkittu edes kansallisella tasolla. Tutkimushankkeeseen tulivat mukaan seuraavat maat: Saksa, Suomi, Ruotsi, Norja,
Tanska, Itävalta ja Sveitsi ja tutkimuskohteena olivat niiden luterilaisten (Sveitsissä reformoidun) kirkkojen rippikoulut. Vuosina
2007–2008 seitsemästä maasta kerättiin mittava tilastollinen kyselyaineisto, johon vastasi yhteensä noin 20 000 rippikoululaista ja yli
2 000 rippikoulun opettajaa.
Käsilläsi oleva kirja on rippikoulua koskevan tutkimushankkeen
loppuraportti. Se kokoaa keskeiset tulokset niin kansallisesta kuin
kansainvälisestä tutkimushankkeesta. Teoksen artikkelit ovat käyneet
läpi vertaisarvioinnin (referee). Jokainen artikkeli on kahden alan
asiantuntijan arvioima. Kirjoittajat ja kirjan toimittajat ovat annettujen arviointien pohjalta muokanneet artikkeleita julkaisukelpoisiksi.

Tutkimuksen aineisto
Teoksen useassa artikkelissa käytetään hyväksi tämän tutkimushankkeen piirissä yhteisesti koottuja tutkimusaineistoja. Näitä ovat suomalaisista rippikouluista kerätty havainnointiaineisto sekä kansainvälisen rippikoulututkimuksen seitsemästä eri maasta kerätty kyselyaineisto. Näiden lisäksi artikkelit pohjautuvat yksittäisten tutkijoiden

2

Hankkeesta tarkemmin, ks. www.confirmation-research .eu.
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omiin tarpeisiin keräämiin aineistoihin, joista kerrotaan kussakin
luvussa.

Havaintomateriaali Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli
saada tietoa siitä, mitä rippikouluissa todella tapahtuu ja missä määrin
käytänteet vastaavat rippikoulusuunnitelman tavoitteita. Tämän selvittämiseksi pyrittiin keräämään yhteisesti mahdollisimman monesta
rippikoulusta keskenään vertailukelpoista havainnointimateriaalia.
Tätä varten pyydettiin KT Martin Ubani suunnittelemaan yhdessä rippikouluprojektin ohjausryhmän kanssa strukturoidut havainnointilomakkeet, joiden avulla kerättiin tietoa rippikoulun työtavoista, hartaudellisista elementeistä, iltaohjelmista sekä päivän kokonaisrakenteesta.3
Rippikoulun työtapa -lomakkeet oli tarkoitettu oppituntien havainnointiin ja niiden ytimenä oli ennen kaikkea käytettävien opetusmetodien ja oppituntien kulun havainnointi. Tarkoituksena oli selvittää,
missä määrin opetus koostuu opettajakeskeisistä, oppilaskeskeisistä
ja yhteistoiminnallisista muodoista ja missä määrin muusta aineksesta. Luokittelu pohjautuu Matti Koskenniemen kehittämään luokitteluun opetusmenetelmille, jossa menetelmät on jaoteltu sen mukaan
kenellä kulloinkin on vastuu menetelmän käytöstä.4
Rippikoulun iltaohjelmien havainnointilomakkeilla kerättiin tietoa
ennen kaikkea siitä, mitä iltaohjelmissa tapahtuu ja ketkä ovat niissä
aktiivisia toimijoita. Rippikoulun hartaudellisuus -havainnointilomakkeilla haluttiin kerätä tietoa siitä, missä määrin rippikoulun päivän kulkuun kuuluu hengellisen elämän ja spiritualiteetin elementtejä. Lisäksi havainnoinnin yhteydessä havainnoitsijat ovat keränneet
rippikoulun päivien kulkuun liittyviä ohjelmia.
Havainnointiaineisto kerättiin kevään 2007, kesän 2007 ja kevään
2008 aikana. Havainnoitsijoina toimi opiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta sekä Joensuun ja Helsingin yliopistoista. Kaikkiaan
havaintoja keräsi 26 eri henkilöä. Havainnointi on aina subjektiivista
toimintaa, koska havainnoija valikoi ennakko-odotustensa pohjalta
aina tiettyjä asioita. Myös havainnoijan tekemät tulkinnat ovat sidoksissa hänen elämänkokemukseensa ja taustaansa. Havainnoija saattaa

3
4

Havainnointilomakkeet ovat olleet vapaasti saatavissa Kirkon tutkimuskeskuksen kotisivuilla http://www.evl.fi/kkh/ktk/uudistunutrippikoulu.htm.
Ks. esim. Koskenniemi & Hälinen 1978, 144–163; Uusikylä & Atjonen 2005,
118–121.
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vaikuttaa myös itse havainnoitavaan ilmiöön tai toimintaan.5 Havainnointi voidaan jakaa neljään eri tyyppiin sen mukaan minkälainen
rooli havainnoijalla on. Kysymyksessä voi olla havainnoija ilman
varsinaista osallistumista, havainnoija osallistujana, osallistuja
havainnoijana ja täydellinen osallistuja.6
Tässä tutkimuksessa osa havainnoitsijoista osallistui rippikouluun
yhtenä opetustiimin jäsenenä koko rippikoulun ajan. Osa havainnoitsijoista osallistui rippikoulun toteutukseen osittain. Osa puolestaan
oli mukana rippikoulussa vain vierailijoina ja sivullisina tutkijoina.
Havainnoitsijoille annetussa ohjeessa on kuitenkin korostettu, että
opetuskokonaisuuden opettaja ei voi itse toimia havainnoijana.7 Näin
ei ole yhdessäkään tapauksessa myöskään käynyt. Havainnoitsijoiden
rooli ei myöskään ole tässä tutkimuksessa erityisen merkittävä tekijä,
koska havainnoinnissa käytettiin valmiita kysymyksiä ja valmiiksi
strukturoitua havainnointilomaketta.
Tämä havaintomateriaali kerättiin 29 eri rippikouluryhmästä, 19
eri seurakunnasta. Useimmista rippikouluista havaintoja oli kerätty
useilta päiviltä. Tutkimuksessa mukana olleista rippikouluista kolme
pidettiin päivärippikouluna, 26 leirimuotoisena. Yksi rippikoulu oli
vaellusrippikoulu. Rippikoulujen intensiivijakson pituudet vaihtelivat
viidestä päivästä kymmeneen päivään. Suurin osa oli kahdeksan päivän mittaisia (12 rippikoulua, kaikki leirimuotoisia). Keskimääräinen
pituus oli seitsemän päivää. Havainnointimateriaalia esitellään tarkoituksenmukaisilta osin lisää aineistoon pohjautuvissa luvuissa.8

Kansainvälinen kyselyaineisto Tutkimuksen toinen keskeinen
aineisto on kansainvälisen vertailututkimuksen laaja kyselyaineisto.
Seitsemästä maasta koottu kyselyaineisto tarjoaa ensimmäistä kertaa
5
6
7
8

Eskola & Suoranta 1998, 103–104.
Metsämuuronen 2006, 116.
http://www.evl.fi/kkh/ktk/rippikoulu/ohjeetkeruuseen.pdf
Näitä havainnointilomakkeita on hyödynnetty tämän kirjan kolmessa artikkelissa. Rippikoulun työtapoihin liittyviä tuloksia on raportoitu Lassi Pruukin
artikkelissa luvussa 3. Rippikoulun hartaudellisuus -havaintolomakkeisiin
perustuvista tuloksista kerrotaan Mari Chaulagain artikkelissa luvussa 6.
Riikka Hämäläisen iltaohjelmia tarkasteleva artikkeli luvussa 5 perustuu ensisijaisesti yhden rippikoulun yksityiskohtaisempaan havainnointiin ja haastatteluihin, mutta siitä saatuja tuloksia tarkastellaan yhteisesti kootun iltaohjelmien
havainnointiaineiston valossa. Lisäksi Mari Liimataisen artikkeli Sotilasrippikouluista perustuu tekijän itsensä tekemiin havaintoihin ja videointeihin näistä
erityisrippikouluista ja näitä suhteutetaan muihin havainnointeihin.
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vertailukelpoista tietoa eri maiden rippikouluista. Kyselyiden tarkoituksena oli saada tietoa rippikoululaisten, rippikoulun opettajien ja
vapaaehtoisten taustasta eri maissa, rippikouluun osallistumisen
syistä, rippikouluun kohdistuvista odotuksista ja niiden toteutumisesta, nuorissa rippikoulun aikana tapahtuvasta uskonnollisuuden
muutoksesta ja rippikoulun toteutustavoista ja käytänteistä.9 Kyselyihin osallistuivat rippikoululaiset ja rippikoulun opettajat sekä rippikoulun alussa että lopussa. Näiden lisäksi seurakunnista kerättiin
taustatietoja maasta riippuen joko tilastojen tai seurakunnille osoitetun kyselyn avulla. Lisäksi rippikoulun vastaavat opettajat täyttivät
rippikoulun toteutustapoihin liittyvän kyselyn. Suomessa toteutettiin
myös erillinen kysely rippikoulujen isosille isosjakson alussa ja
lopussa. Tutkimuksen vahva innoittaja ja esikuva oli Tampereella
vuonna 2001 toteutettu tutkimus.10
Taulukko 1. Rippikoululaisten kyselyyn vastanneet maittain.

I-kysely
vastaajia
yhteensä

II-kysely
vastaajia
yhteensä

% lI-kyse- Vain I-kyVain II-ky- Yhteensä
Vastannut lyistä on- sely (ei yhsely (ei yh- vastaajia
molempiin nistuttu yh- distetty
distetty
(eri oppikyselyihin distämään II-kyseI-kyselyyn)
laita)
I-kyselyyn
lyyn)

Rippikoululaisten
kokonaismäärä
vuonna
2006

Saksa

11412

10961

8727

80

2685

2234

13646

262 194

Itävalta

540

487

386

79

154

101

641

3 169

Sveitsi
(Zürichin
kanton)

598

578

452

78

146

126

724

4 075
(Zürichin
kanton)

Tanska

1193

1014

570

56

623

444

1637

50 452

Suomi

2176

1747

1335

76

841

412

2588

58 624

Norja

2296

2343

1213

52

1083

1130

3426

42 587

Ruotsi

1082

1061

740

70

342

321

1403

46 094

Yhteensä

19297

18191

13423

74

5874

4768

24065

467 195

9

Kyselyt löytyvät Kirkon tutkimuskeskuksen kotisivuilta osoitteesta
http://www.evl.fi/kkh/ktk/uudistunutrippikoulu.htm.
10 Tampereella toteutettuun tutkimukseen osallistuivat vuoden 2001 rippikoululaiset ja isoset rippikoulun alussa ja lopussa sekä heidän vanhempansa ja rippikoulun opettajat. Tutkimusta jatkettiin pitkittäistutkimuksena 2001–2006. Ks.
Niemelä 2002, 2007, 2008.
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Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneet rippikoulun opettajat maittain.
I-kysely vastaajia yhteensä

II-kysely
vastaajia
yhteensä

Vastannut
molempiin
kyselyihin

% lI-kyseVain I-kyse- Vain II-kyse- Yhteensä
lyistä onnisly (ei yhdis- ly (ei yhdisvastaajia
tuttu yhdistetty II-kyse- tetty I-kyse- (eri opettatämään
lyyn)
lyyn)
jia)
I-kyselyyn

Saksa

1601

1443

1136

79

465

307

1908

Itävalta

118

98

70

71

48

28

146

Sveitsi
(Zürichin
Kanton)

64

59

47

80

17

12

76

Tanska

46

36

16

44

30

20

66

Suomi

157

212

111

52

46

101

258

Norja

130

120

72

60

58

48

178

Ruotsi

215

196

134

68

81

62

277

Yhteensä

2331

2164

1586

73

745

578

2909

Tutkimukseen osallistui yli 2 000 opettajaa eri maista ja noin 20 000
rippikoululaista (ks. taulukot 1 ja 2). Rippikoulun alussa täytettävään
kyselyyn vastasi 19 297 rippikoululaista ja 2 331 opettajaa eri maista.
Rippikoulun lopussa täytettävään kyselyyn vastasi 18 191 rippikoululaista ja 2 164 opettajaa.
Lomakkeiden lopussa vastaajaa pyydettiin merkitsemään oma
henkilökohtainen koodi, joka koostui vastaajan etunimen toisesta kirjaimesta, äidin etunimen kolmannesta kirjaimesta ja syntymäkuukaudesta. Näin ollen koodi saattoi olla esimerkiksi KP09. Kysytyn koodin avulla saman vastaajan rippikoulun alussa täyttämä lomake pyrittiin yhdistämään hänen rippikoulun lopussa täyttämäänsä lomakkeeseen, jottai voitaisiin seurata saman vastaajan ajattelussa rippikoulun
aikana tapahtuvia muutoksia. Koko aineistossa 74 prosentille rippikoululaisten ja 73 prosentille opettajien II-lomakkeista onnistuttiin
löytämään saman vastaajan I-lomakepari.
Kyselyssä pyrittiin siis kunkin maan osalta edustavaan otokseen.
Kyselyyn vastasivat otokseen mukaan otettujen seurakuntien osalta
mahdollisuuksien mukaan kaikki kyseisten seurakuntien rippikoululaiset ja heidän opettajansa. Kyselyyn vastaamattomuudet johtuivat
lähinnä siitä, että joidenkin ryhmien opettajat eivät muistaneet jakaa
oppilaille lomakkeita. Näin ollen I- ja II-kyselyyn vastanneiden
määrä ei missään maassa ole sama. Suomessa opettajien osalta
II-kyselyyn vastasi selvästi enemmän opettajia kuin I-kyselyyn.
Tämä johtuu siitä, että merkittävä osa rippikoulun opettajista toimi
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opettajina ainoastaan kesäkaudella (esim. kesäteologit ja harjoittelijat).

Rippikouluun osallistuminen seitsemässä maassa
Kyselyn edustavuuden ansiosta kyselyyn vastanneet vastaavat varsin
hyvin kussakin maassa rippikoululaisten ja heidän opettajiensa
jakaumaa. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon
se, että rippikouluun osallistuneiden osuus eri maissa on erilainen ja
täten rippikoulunuoret edustavat oman maansa nuoria eritasoisesti.
Suomessa rippikoulun kävi vuonna 2008 88 prosenttia kaikista
nuorista, Ruotsissa 34 prosenttia, Norjassa rippikoulun kävi
67 prosenttia nuorista (v. 2007) ja Tanskassa 72 prosenttia (v. 2007).
Saksassa luterilaisen kirkon rippikoulun käy noin 90 prosenttia luterilaisessa kirkossa kastetuista nuorista, mikä vastaa noin 30 prosenttia
koko ikäluokasta. Sveitsissä reformoidun kirkon rippikoulun käy
noin puolet ikäluokasta.11 Itävallassa katolisen kirkon asema on
vahva ja protestanttiset kirkot ovat vähemmistönä. Protestanttisten
kirkkojen, useimmiten luterilaisen kirkon, rippikouluihin osallistuu
vuosittain vain noin 3 000 nuorta ja iso osa protestanttisten perheiden
nuorista jättää rippikoulun käymättä.12
Kyselyn edustavuudesta johtuen kyselyaineisto antaa kaikissa
maissa hyvän kuvan rippikoulunuorista, myös rippikouluun osallistuneiden ikäjakaumasta. Kyselyn perusteella rippikouluun osallistuu
kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa Ruotsia lukuun ottamatta jokseenkin yhtä paljon tyttöjä kuin poikia. Kaikissa kuudessa
maassa tyttöjen osuus rippikoululaisista on 49–52 prosenttia. Ruotsissa sen sijaan tyttöjä on noin 60 prosenttia rippikoulunuorista. Tämä
osaltaan kertoo siitä, että rippikouluun osallistuneiden osuuden laskiessa nuoret valikoituvat entistä enemmän ja pojat ovat niitä, joiden
keskuudessa osallistuminen vähenee enemmän. Näin ollen rippikou-

11 Sveitsissä reformoidun kirkon jäsenten osuus väestöstä on laskenut vuodesta
1970 vuoteen 2000 46 prosentista 33 prosenttiin. Pääkaupungissa Zürichissa
osuus on laskenut vielä selvemmin (53 %:sta 30 %:iin). Rippikoulun käy siitä
huolimatta yli puolet ikäluokasta, jopa Zürichin Kantonissa osuus on yli 60
prosenttia nuorten ikäluokasta. Schlag [painossa].
12 Bergmayr & Lagger [painossa]. Kaikkiaan protestanttisiin kirkkoihin kuuluu
340 000 jäsentä (3,4 % väestöstä). Heistä suurin osa kuuluu luterilaiseen kirkkoon.
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luun osallistumiselle käy kuten monelle muulle kirkon toimintamuodolle: pojat ja miehet ovat vähemmistönä.13
Rippikoulunuorten ikä rippikoulun alussa vaihtelee tutkimukseen
osallistuneissa maissa tavallisesti 12–16 ikävuoden välillä. Saksassa
ja Itävallassa rippikoulunuoret ovat hieman nuorempia kuin Pohjoismaissa. Saksassa ja Itävallassa rippikoulun aloittavat nuoret ovat
useimmiten 13-vuotiaita. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa valtaosa
rippikoulun aloittavista nuorista on 14-vuotiaita, Tanskassa suurin
osa rippikoulun aloittavista nuorista on 13- tai 14-vuotiaita.14 Sveitsissä rippikoulun aloittavat nuoret ovat seitsemästä tutkitusta maasta
kaikkein vanhimpia ja yli puolet heistä on rippikoulun alkaessa jo
täyttänyt 15 vuotta (keski-ikä 14,7).
Taulukko 3. Kyselyyn vastanneiden rippikoululaisten ikäjakauma
rippikoulun alussa seitsemässä Euroopan maassa. Prosenttiosuudet ja
keski-ikä.
Saksa

Itävalta

Sveitsi

Tanska

12-vuotiaita

6

4

0

1

13-vuotiaita

66

72

1

26

14-vuotiaita

26

22

39

15-vuotiaita

2

2

54

Suomi

Norja

Ruotsi

0

0

1

6

2

67

82

88

70

6

17

5

28

16-vuotiaita

0

0

6

0

0

0

0

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

Keski-ikä

13,2

13,2

14,7

13,8

14,2

14

14,3

N

10 442

133

159

2 288

2 799

1 563

1 813

Kirjan rakenne
Kirjan tutkimustulokset esitellään viidessä osiossa ja 19 artikkelissa.
Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan rippikoulun kehittämistä opetussuunnitelmien tasolla ja sitä, millaisena rippikoulun todellisuus näyttäytyy seurakuntien laatimien paikallissuunnitelmien valossa.
Toisessa osiossa tarkastelun kohteena on rippikoulun opetus ja
oppimisympäristön muut käytänteet: mitä rippikoulun arjessa todella

13 Ks. Mikkola, Niemelä & Petterson 2006, Kääriäinen, Ketola & Niemelä 2005.
14 Tanskassa suurin osa rippikoululaisista osallistuu rippikouluun 7. ja 8. luokan
aikana. Christensen 2010.
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tapahtuu. Osiossa tarkastelun kohteena ovat rippikoulun opetusmenetelmät ja toteutustavat, rippikoulun iltaohjelmat ja hartauselämä.
Suomalaisia rippikoulukäytänteitä verrataan myös muiden maiden
käytänteihin. Lisäksi luvussa perehdytään sotilasrippikoulun toteutukseen ja todellisuuteen.
Kirjan kolmannessa osiossa rippikoulua lähestytään opettajien
näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on se, mitä kriteerejä rippikoulun opettajat antavat onnistuneelle rippikoululle ja millainen on heidän pedagoginen ajattelunsa. Osiossa tarkastellaan rippikoulun musiikin roolia ja merkitystä eri opettajien näkökulmasta useiden tutkimusten valossa. Rippikoulun eettisiä kysymyksiä käsitellään kolmen
artikkelin valossa. Ensimmäinen näistä tarkastelee rippikoulun opettajien käsityksiä rippikoulun seksuaalikasvatuksesta, toinen opettajien valmiuksia ja kolmas sitä, millaisia erilaisia eettisiä ongelmia
opettajat kohtaavat rippikoulun arjessa.
Kirjan neljäs osio tarkastelee rippikoulua nuoren elämänkulussa
lähtien liikkeelle kotien antamasta lähtökohdasta nuoren uskonnolliselle kasvatukselle. Se luo olennaisen pohjan sille, miten nuori asennoituu rippikouluun ja millaisen merkityksen rippikoulu saa nuoren
elämän kokonaisuudessa. Sillä on myös vaikutuksensa siihen, millaisia muutoksia nuoren jumalakäsityksessä ja uskossa ylipäärtään
tapahtuu rippikoulun aikana. Sitä muutosta tarkatellaan niin laadullisen aineiston kuin kansainvälisen tilastoaineiston valossa. Osa nuorista haluaa jatkaa myös rippikoulun jälkeen seurakunnan toiminnassa ja vapaaehtoistyössä: miksi ja millaisin odotuksin? Osio päättyy artikkeliin, jossa nuoret aikuiset kuvaavat rippikoulua ja sen
merkitystä osana senastista uskonnollista elämänkulkuaan.
Kirjan viimeissä osiossa tarkastellaan tutkimuksen kokonaisuutta
ja tulosten pohjalta nousevia johtopäätöksiä.
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I RIPPIKOULUN
KEHIT TÄMINEN JA
TAVOIT TEET

Rippikoulun todellisuus

Tapani Innanen

1. Rippikoulun opetussuunnitelma ja
asema uskontokasvatuksessa

Opetussuunnitelma opetuksen ja opetuksen kehittämisen työvälineenä
Koordinoitua opetussuunnitelmatyöskentelyä on käytetty hyväksi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun kehittämisessä
1960-luvun loppupuolelta lähtien. Tässä artikkelissa tarkastellaan
tuota kehitystä ja erityisesti vuoden 2001 rippikoulusuunnitelmaa.
Artikkelin lopussa pohditaan vielä rippikoulun asemoitumista
suhteessa yleissivistävän koulun uskonnonopetukseen ja tarkastellaan
rippikoulun tavoittavuutta.
Aluksi on syytä avata opetussuunnitelma-käsitteen didaktista
moniulotteisuutta. Kun puhutaan tai kirjoitetaan opetussuunnitelmasta, tarkoitetaan yleensä kirjoitettua ohjetta tai suunnitelmaa siitä,
mitä pitäisi tai miten aiotaan opettaa. Lopullinen opetus on aina jotakin muuta kuin tarkimminkaan laadittu suunnitelma. On hyödyllistä
tehdä ero kirjoitetun, toteutetun ja koetun opetussuunnitelman välillä.
Toteutettu opetussuunnitelma on se, mitä ja miten opettaja on lopulta
konkreettisessa opetustilanteessa opettanut tai oppimisen tueksi järjestänyt. Vielä tästäkin erillinen asia on se, mitä oppijat tai muut opetustilanteessa läsnä olleet ovat kokeneet tarkoitetun opittavaksi. Kolmen erilaisen opetussuunnitelman keskinäistä suhdetta on hahmotettu
kuviossa 1.
Opetusjärjestelyissä pyritään tietysti mahdollisimman pitkälle
tilanteeseen, jossa koettu opetussuunnitelma on lähellä suunniteltua
opetussuunnitelmaa. Kuvion 1 mukaisessa huonon vastaavuuden
tilanteessa tämä ei ole toteutunut: oppijat ovat kokeneet tarkoitetun
opetuksen toisin kuin kirjoitettuun opetussuunnitelmaan oli merkitty
ja luultavasti lopulta myös oppineet jotakin aivan muuta.
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Kuvio 1. Suunnitellun, toteutuneen ja koetun opetussuunnitelman
keskinäinen vastaavuus.1

huono vastaavuus

hyvä vastaavuus

abc

a

b

c

a=suuniteltu perussuunnitelma
b=toteutunut opetussuunnitelma
c=koettu opetussuunnitelma

Yksi erityisen tärkeä opettajan ja opetuksesta vastuullisen yhteisön
arvioinnin kohde on, mitä piilo-opetussuunnitelmaa opettajan tai
koko yhteisön toimintatavat kantavat mukanaan. Piilo-opetussuunnitelma on se opettajan toteutuneen opetussuunnitelman osa, joka ilman
tietoiseksi tehtyä kirjallista, suullista tai ajateltua muotoa vaikuttaa
opetustilanteessa. Tämä voi olla jopa niin piilossa, ettei opettaja lainkaan tunnista välittävänsä tavoitteitaan. Piilo-opetussuunnitelma
muovautuu usein opettajan elämänsä varrella taustayhteisössään
syvällisesti oppimista arvoista ja asenteista, ja se välittyy hyvin
tehokkaasti esimerkiksi ääneen lausumattomilla valinnoilla, äänenpainoilla, ilmeillä, eleillä ja muulla kehon kielellä. Klassisessa
kokeellisessa tutkimuksessa osoitettiin, että aiemman opintomenestyksen kannalta täysin yhtä kyvykkäiden opiskelijaryhmien oppimistulokset poikkesivat jonkin ajan kuluttua selvästi toisistaan, kun opettajalle oli kerrottu toisen ryhmän olevan ”hyviä” ja toisen ”huonoja”
oppilaita: hyviksi leimatut oppivat enemmän ja paremmin.
Opetussuunnitelmia on tyypitelty niiden sisällön näkökulmasta
joko Lehrplan-mallisiksi tai curriculum-mallisiksi. Edellinen, enemmän saksalaisesta kasvatusperinteestä nouseva suunnittelu painottaa
oppiainesta eli opiskeltavaa asiaa ja sen tiedollista oppimista. Vielä
1950-luvun suomalaiseenkin kouluun hyväksyttiin oppiennätyksiksi
kutsuttuja suunnitelmia, jotka oikeastaan vain luettelivat opetettavia

1

Lahdes 1997, 68; Innanen 2005, 190–191.
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asiasisältöjä. Curriculum on latinankielinen sana, joka brittiläis-amerikkalaisessa kasvatustieteellisessä sanastossa on vakiintunut tarkoittamaan opetussuunnitelmaa. Sanan alkuperäinen sisältö – kulku,
juoksu, eteneminen – sopii hyvin avaamaan myös sen vivahdetta opetuksen suunnittelussa: olennaisempaa onkin, miten oppija oppii ja
miten oppimistilannetta järjestellään tuon päämäärän saavuttamiseksi. Curriculum-tyyppisessä opetussuunnitelmassa saatetaan opiskeltavan sisällön rinnalla jopa painotetummin kuvailla opetuksen
yleisiä lähtökohtia, paikallisten olosuhteiden ja opetustilan tarjoamia
puitteita, opettajien ja muun vastuullisen henkilöstön toimintatapaa,
opiskelun tukijärjestelyjä sekä monipuolista arviointia. Suomessa
toteutetussa muodollisessa koulutuksessa eli virallisten instituutioiden – valtio, kunnat, ev.lut. kirkko – järjestämässä opetustoiminnassa
on 1970-luvulta lähtien siirrytty curriculum-tyyppisen opetussuunnittelun suuntaan.2

Rippikoulusuunnitelma 1980 osana laajentunutta
kasvatuksen suunnittelua
Rippikoulun opetussuunnitelma -niminen asiakirja tuli Suomessa
ensimmäisen kerran käyttöön ohjaavana asiakirjana, kun Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous hyväksyi sellaisen
vuonna 1965. Kyseessä oli suppea, kahdeksansivuinen ohje rippikoulun toteuttamiseksi. Hyväksyessään sen piispainkokous edellytti
samalla, että silloinen Kristillisen kasvatuksen keskus laatisi perusteellisemman rippikoulun kokonaissuunnitelman.3
Luonnollisesti rippikoulun järjestämistä oli ohjeistettu ja sen sisältöä suunniteltu jo tätä ennenkin. Konfirmaatioon valmistavan opastuksen voi katsoa muotoutuneen 1700-luvun puolivälissä rippikouluksi juuri täsmällisemmin annettujen ohjeiden avulla. Piispainkokouksen vuonna 1932 hyväksymä Kirkkomme rippikoulu ja sen 1958
korvannut Rippikoulu olivat suppeita, lähinnä rippikoulun sisältöön
keskittyneitä ”piispainkokouksen viitteitä”, kuten edellisen alaotsikkokin kertoo. Rippikoulun sisältö oli aikojen kuluessa painottunut
katekismusopetukseksi, ja vasta 1900-luvun puolivälin jälkeen sitä
pyrittiin selkeämmin suuntaamaan esimerkiksi sielunhoidolliseen ja
seurakuntatuntemuksen suuntaan.4
2
3
4

Seppälä 1992, 15; Innanen 2005, 185–186.
Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 8; Seppälä 1980, 1.
Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 14; Nurmi & Vermasvuori 1982, 4.
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Kesti 15 vuotta, ennen kuin piispainkokouksen periaatepäätös rippikoulun uudesta opetussuunnitelmasta toteutui. 13.2.1980 piispainkokous hyväksyi teoksen Rippikoulusuunnitelma 1980.5 Ennen uuden
suunnitelman hyväksymistä oli kuitenkin käyty läpi varsin laaja prosessi. Viiden vuoden valmistelun jälkeen oli hyväksytty Rippikoulun
kokonaissuunnitelma 1973, joka oli koekäytössä vuosina
1974–1979.6
Rippikoulun opetussuunnitelman kehittämisellä oli omia rippikoulun todellisuudesta nousevia tarpeitaan. Yksi tällainen kehityspiirre
oli, että 1960-luvun puolivälin jälkeen rippikoulun käyneiden osuus
ikäluokasta oli painunut alle 90 prosenttiin, kun kirkkoon kuitenkin
kuului vielä yli 95 prosenttia suomalaisista.7 Kysymys oli kuitenkin
paljon laajemmasta: kirkon kasvatus- ja nuorisotoimintaa pyrittiin
sopeuttamaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen murrokseen, joka
leimasi vahvasti suomalaista elämäntapaa erityisesti 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa. Yhteiskunnallisen koulutuksen alueella murrokseen reagoitiin peruskoulu-uudistuksella. Kun aiemmin
kansakoulu tarjosi vain neljä vuotta samaa koulutusta kaikille ja sen
jälkeen osa ikäluokkaa siirtyi oppikouluun, 1970-luvun lopulla kaikki
nuoret saivat saman yhdeksänvuotisen peruskoulutuksen. Kannattaa
huomata, että evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun uudistamiseen
edettiin muutamaa vuotta peruskoulu-uudistuksen vaiheiden jälkeen:
eduskunnan periaatepäätös peruskoulu-uudistuksesta 1963, juurta
jaksaen valmisteltu peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö
1970, laajamittainen opettajien koulutus 1970-luvulla.8 Kirkko sai
vahvaa esimerkkiä muun yhteiskunnan koulutusmuutoksista.

Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma
2001
Jarkko Seppälän mukaan ”1970-luvun uudistus auttoi kahdella tavalla
rippikoulun pitämistä Se antoi opetussuunnitelman muodossa yhteiset
puitteet rippikoululle ja koulutuksen avulla pyrittiin auttamaan työn-

5
6
7
8

Rippikoulusuunnitelma 1980; Seppälä 1992, 17.
Rippikoulun kokonaissuunnitelma 1973, 1974; Rippikoulusuunnitelma 1980,
5; Seppälä 1992, 17–18; Rissanen & Toivanen 2007, 6–7.
Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 167–168.
Kähkönen 1976, 135–200; Saine 2000, 124–126; Innanen 2006, 70–72.
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tekijöitä rippikoulun toteuttamisessa.” Toisaalta Seppälä varoittaa
yliarvioimasta tuota vaihetta. ”Vaikka kaikki työntekijät koulutettiin
uuden suunnitelman käyttöön, raapaisi uudistus vain pintaa.”9
Kirkolliskokous edellyttikin jo 1987, että rippikoulua olisi arvioitava ja kehitettävä. Erityistä huomiota piti kiinnittää rippikoulun käyneen nuorison seurakuntayhteyden vahvistamiseen. Kirkon kasvatusasiain keskuksessa tarkasteltiinkin rippikoulun kehittämistarvetta
esimerkiksi 1993–1998 rippikoulutyöryhmän johdolla. Uudistustyö
pääsi vauhtiin samaan aikaan kun pitkään odotettu uusi kristinoppi,
Katekismus alkoi olla hahmollaan. Syksyllä 1998 asetettu rippikoulutyöryhmä alkoi valmistella uutta suunnitelmaa. 11.9.2001 – New
Yorkin traagisen terrori-iskun päivänä – piispainkokous hyväksyi
uuden ohjaustekstin Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma
2001.10
Uusi rippikoulun opetussuunnitelma on julkaistu ulkoasultaan väljähkösti 37 varsinaiselle tekstisivulle taitettuna. Aluksi on valmisteluprosessista kertova sivun mittainen Johdanto-luku. Sen jälkeen jäsentely on seuraava:
2 Rippikoulun lähtökohdat ja perusteet
2.1 Teologinen perusta
2.2 Pedagogiset perusteet
3 Rippikoulun tavoitteet
3.1 Yleistavoite
3.2 Rippikoulun perusrakenne
3.3 Tavoitteet jaksoittain
4 Jumalanpalvelus rippikoulussa
5 Musiikki rippikoulussa
6 Rippikoulun suunnittelu
7 Rippikoulun toteutusohjeita11
Lisäksi keskiaukeaman ensimmäiselle sivulle on kaavioksi tiivistetty
rippikoulun tavoitteet ja perusrakenne ja samalle aukeamalle on erillisenä liitteenä ilman sivunumeroita julkaisun varsinaiseksi sisäau-

9 Seppälä 1992, 19.
10 Elämä – usko – rukous 2001; Rissanen & Toivanen 2007, 7–9.
11 Elämä – usko – rukous 2001, 3.
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keamaksi esitetty laajempi kaavio rippikoulun tavoitteista ja niiden
sisällöistä.12
Väljä puitesuunnitelma – tarkkaan määritetty suunnittelu- ja
arviointiprosessi RKS 2001 on puitesuunnitelma, jonka tarkoituskaan ei ole antaa valmista ohjeistusta rippikoulun yksityiskohtiin. Se
on curriculum-tyyppinen opetussuunnitelma, jossa tavoitteiden sekä
varsin niukasti ja yleisellä tasolla kuvattujen opetettavien sisältöjen
ohella esitellään huomattavan laajasti lähtökohtia, periaatteita, toteuttamisen rakenteita, opettajien roolia, suunnittelua ja arviointia. Kun
koekäyttöön tullut vuoden 1973 kokonaissuunnitelma tarvitsi 120 ja
vuoden 1980 suunnitelma noin 70 huomattavasti tiiviimmin kirjoitettua tekstisivua, on kehitys tältäkin osin ollut hyvin selvä. 1970-luvun
keskitetysti ohjatusta koulutussuunnittelusta on keskeisimmän
ohjaustekstin luonne muuttunut.
Samalla RKS 2001 kuitenkin edellyttää monia toimenpiteitä, joilla
yksittäisen rippikoulun suunnittelua ja toteuttamista ohjataan, valvotaan ja arvioidaan. Suunnitelman toteutusohjeissa viitataan useampaan kertaan Kirkkojärjestyksen määräyksiin. Seurakunnan on toimitettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi paikallinen rippikoulun
ohjesääntö.13 ”Rippikoulun opettajia ovat teologi, kanttori ja nuorisotyöntekijä” sekä mahdollisesti diakonian tai lapsityön työntekijät ja
muut paikallisessa suunnitelmassa erikseen mainitut. Suunnitelma
”edellyttää opettajilta tiivistä yhteistyötä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa”. Yksittäisen rippikoulun suunnitteluun on syytä
ottaa mukaan ”kaikki ne henkilöt, jotka ovat rippikoulun työskentelyssä jollakin tavoin osallisena” mukaan lukien keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta, isoset ja rippikoululaiset. Rippikoululaisten kotiin ja
vanhempiin tulee pitää yhteyttä, mikä ”merkitsee mm. rippikoulusta
tiedottamista, vanhempien kutsutilaisuuksien järjestämistä ja kotikäyntejä” Opetuksen sisällön on vastattava vuoden 1999 Katekismusta. Sen ohella ”virallisina oppikirjoina” käytetään Raamattua, virsikirjaa ja piispainkokouksen hyväksymiä oppikirjoja. Seurakuntaan
on nimettävä rippikoulusta vastuullinen viranhaltija. Kirkko- tai seurakuntaneuvosto vastaa kirkkoherran kanssa rippikoulujen asianmukaisesta toteuttamisesta. Jokaisesta rippikoulusta on tehtävä päiväkirja, johon ”kirjataan asioita säännöllisesti rippikoulun aikana”;
12 Elämä – usko – rukous 2001, 22, liite.
13 Paikallissuunnitelmista ks. tarkemmin Jarmo Kokkosen artikkelissa.

21

Rippikoulun todellisuus

nämä aivan erikseen mainitusti vielä ovat ”tarkastelun kohteena” piispantarkastuksessa.14
Valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman kehitysvaiheissa voi
nähdä huomattavaa yhtäläisyyttä siihen, miten yhteiskunnallisen koulutusjärjestelmän suunnittelutekstit ovat peruskoulun historian aikana
muotoutuneet. 1970 julkaistu peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöt I ja II ohjeistivat hyvin normatiivisesti niin koko
peruskoulun toteuttamista kuin sen yksittäisten oppiaineitten opetusta. Kun seuraava ohjausteksti julkaistiin 1985, nimityksenä oli
ensimmäisen kerran opetussuunnitelman perusteet, johon kunnallisesti oli laadittava soveltamisosioita. Kaikkien oppikirjojen sisältö
hyväksyttiin tuolloin vielä keskushallinnossa. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 oli suppea ja siirsi suunnitteluvallan
vahvasti paikalliselle tasolle. Esimerkiksi evankelis-luterilaisen
uskonnon ohjaustekstiä kaikkia yhdeksää luokkatasoa varten oli
parilla sivulla vain 31 riviä Samalla oppikirjojen sisällön ennakkotarkastus poistui. Niinpä eri kouluissa samankin kunnan alueella saatettiin opettaa perin eri tahtiin ja eri tavoin – niin kuin luultavasti myös
tätä ennen, nyt sen sijaan opetussuunnitelman tukemana.15
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 merkitsi valtakunnallisen ohjauksen voimistumista. Teos oli jälleen huomattavasti paksumpi kuin edellinen, ja niin opetuksen tavoitteita kuin sisältöjäkin oli määritetty yksityiskohtaisemmin. Tärkeä periaatteellinen
muutos oli arvioinnin aiempaa laajempi ohjeistaminen, myös kunkin
oppiaineen tavoitteiden ja oppiaineksen osalta. Käytännön puitteita
oli toki tämänkin ohjeen mukaan suunniteltava paikallisella tasolla,
jossa varsinainen koulukohtainen opetussuunnitelma hyväksytään.16
Voi siis sanoa, että opetussuunnitelmarakenteen kannalta rippikoulun suunnittelu on käynyt läpi jossakin määrin samoja vaiheita
kuin yleisen koulutuspolitiikan kehityskin on sisältänyt. RKS 2001 ei
tosin anna paikalliselle tasolle lainkaan yhtä suurta valtaa kuin 1994
opetussuunnitelman perusteet peruskoulussa. Selvänä erona voi pitää
myös sitä, että niin kirkkoherra- ja piispajohtoinen kuin kirkkoneuvosto- ja tuomiokapitulipainotteinen valvonta ovat ohjeistuksessa rippikoulun osalta säilyneet vahvana, kun yleissivistävän koulutuksen

14 Elämä – usko – rukous 2001, 15–16, 38–43.
15 Innanen 2006, 184–185.
16 Innanen 2006, 185.
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suunnittelussa painopisteet ovat 2000-luvun puolella sekä valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden tekstissä että paikallisen
tason opettaja-asiantuntijuudessa.
RKS 2001:n konstruktivistinen oppimiskäsitys ja oppimisen
tavoitteet Rippikoulun pedagogisia perusteita käsittelevä jakso on
suunnitelmatekstin pisin eli runsaan kuuden sivun mittainen alaluku.
Sen keskeisin anti sanotaan heti alussa:17
Opetuksen tehtävä on edistää oppimista. Sen avulla ei voida kuitenkaan koskaan siirtää oppijalle sen paremmin tietoja, taitoja kuin toimintamallejakaan, vaan oppiminen edellyttää aina yksilön tai ryhmän
omaa aktiivisuutta. Oppimista on tapahtunut vasta silloin, kun oppija
on itse prosessoinut asian ja jäsentänyt sen muistiinsa. Oppimisen
avulla ihminen orientoituu sekä omaan itseensä että ulkomaailmaan.
Yksilön tai ryhmän aktiivisen prosessin tuloksena syntyy muutoksia
tiedoissa, tunteissa, taidoissa ja toiminnassa.
Ihminen oppii jatkuvasti. Rippikoulussakin nuori rakentaa koko ajan
kuvaa kristillisestä uskosta ja seurakunnasta.

Avatessaan näin oppimisen olemusta RKS 2001 kuvaa jokseenkin
tyylipuhtaasti 1990-luvulla suomalaisessa kasvatustieteessä vallalle
tullutta käsitystä oppimisesta oppijan konstruktiivisena prosessina.
Päivi Tynjälä on esitellyt tätä oppimisen teoriaa kasvatustieteellisessä
yleisesityksessään, jonka nimi on osuvasti Oppiminen tiedon rakentamisena.18 Konstruktivistinen oppimiskäsitys johtaa kriittisten kommenttien mukaan äärimuodossaan sellaiseen konstruktivismin tulkintaan, että kaikki tieto on vain yksilön aivoissaan tai yhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessaan rakentamaa konstruktiota, jolle ei voi
vaatia minkäänlaista yleispätevyyttä.19
Tiedonfilosofista konstruktivismia RKS 2001:n ei voi katsoa edustavan. Suunnitelma edellyttää esimerkiksi Katekismuksen sisältöä tai
jumalanpalveluselämää selvästi opiskeltaviksi tosiasioiksi, jotka ovat
olemassa myös oppijan tai oppimisyhteisön ulkopuolella ja näistä
riippumatta. Torjuessaan filosofisen konstruktivismin RKS 2001
hyväksyy silti ajatuksen, että oppijan on käsiteltävä tietoa monipuoli-

17 Elämä – usko – rukous 2001, 11–17.
18 Tynjälä 1999, 4. painos 2004.
19 Konstruktivismin kritiikistä ks. esim. Puolimatka 2002, 175, 185. Konstruktivistisesta oppimisteoriasta uskontokasvatuksessa ks. Ubani 2005, 168–175.
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sesti osaksi elämänkokonaisuuttaan eli konstruoitava tietoa, jotta siitä
voisi tulla osa hänen omaa todellisuuttaan.20
Esitellessään rippikoulun teologista perustaa suunnitelmateksti nivoo
pääotsikkonsa Elämä – usko – rukous kolminaisuusopilliseen, myös
Katekismuksessa näkösällä olevaan runkoon. ”Katekismus ilmaisee
tiivistetysti Raamatun pääsisällön. Katekismuksen kolme pääosaa –
kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän -rukous – antavat
rippikouluopetukselle perusjäsennyksen.”21 Tältä pohjalta on määritetty rippikoulun yleistavoite, jonka voi esittää kolmen oppijakeskeisen verbin jakamana seuraavasti:22
Rippikoulu yleistavoitteena on, että nuori
• vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu,
• kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja
• elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Kolminaisesta jaostaan huolimatta yleistavoite ei toista sellaisenaan
elämä – usko – rukous -jäsentelyn taustaksi esiteltyä luominen –
lunastus – pyhitys -teemaa. Teologisessa perustassa esitetty sisällöllinen kehittely kulkee seuraavasti: Elämänkysymyksiä ja etiikkaa
käsitellään kymmenen käskyn tarjoamalta luomisteologiselta
pohjalta. Tämä pohdinta nostaa esille myös kysymyksen, miksi
ihminen ei kykene toteuttamaan rakkauden lakia elämässään. Tähän
kysymykseen puolestaan uskontunnustus ja siinä erityisesti
”Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen sovittava ja
lunastava merkitys” tarjoavat vastauksen. Edelleen Isä meidän
-rukous luo pohjan ”rippikoulun hengellisen elämän eli spiritualiteetin opetukselle ja harjoittamiselle” Tämän jälkeen ”rukouksesta
siirrytään jälleen käsittelemään elämänkysymyksiä”.23 Tällä tavoin
nuoren elämänkysymyksistä lähtee liikkeelle ja niihin lopulta
palautuu pelastushistoriallinen kaari, jota voidaan käsitellä Katekismuksen peruskohtien avulla.

20 Samoin korostavat Pruuki ja Tirri kirjoittaessaan mielekkäästä oppimisesta
rippikoulussa. Ks. Pruuki & Tirri 2004, 35–52.
21 Elämä – usko – rukous 2001, 6–11.
22 Elämä – usko – rukous 2001, 18.
23 Elämä – usko – rukous 2001, 9–11.
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Jo teologisessa perustassa kuitenkin painotetaan, ettei opetuksen
pitäisi suorastaan edetä tämän pelastushistoriallisen jäsentelyn
mukaisesti.24
Suositeltavaa on, että kukin opetuskokonaisuus tai rippikoulupäivä
sisältäisi aineistoa kaikista osa-alueista - - - Nuorten elämänkysymykset, uskon sisältö ja spiritualiteetin harjoitus ovat ikään kuin
kolme koria, joista kuhunkin jaksoon otetaan materiaalia.

”Kolmea koria” eli elämää, uskoa ja rukousta käydään tarkemmin
läpi yksilöidyimmissä tavoitteissa. Niissä luominen, lunastus ja
pyhitys esitellään kirkon usko -nimiseen ”koriin” kuuluvina. Myös
elämä on yksityiskohtaisissa tavoitteissa tarkentunut otsikoksi
nuoren elämä; sen sijaan rukous on myös tavoitteiden erittelyssä
samassa muodossa kuin suunnitelman pääotsikossa.
Niin yleistavoitteissa ja yksilöidymmissä tavoite-erittelyissä kuin
pedagogisten perusteiden osuudessa RKS 2001 korostaa vahvasti
muiden kuin puhtaasti tiedollisten tavoitteiden merkitystä. Esimerkiksi verbiä tietää ei lainkaan mainita tavoitteissa. Sen sijaan
moniulotteisempaa kognitiivista prosessointia edellyttäviä verbejä on
runsaasti: nuori etsii vastauksia, tuntee, jäsentää ja arvioi
oppimaansa, löytää.
Tiedollisen opetuksen merkitystä korostetaan kuitenkin koko
suunnitelman aikana kahdessa eri yhteydessä. Ensimmäinen niistä
tulee esille jo teologisessa perustassa:25
Uskon sisällön opetuksessa pelastustapahtumien historiallinen asiatieto ei ole kaikille nuorille entuudestaan tuttua koulun uskonnonopetuksesta huolimatta. Tämä tuo uskon sisällön opetukseen erityisen
tiedollisen aspektin.

Toinen alue, jossa RKS 2001 korostaa tiedollista oppimista, on aihealue musiikki rippikoulussa: ”Esimerkiksi virsikirjasta on hyvä tietää
joitakin perusasioita.” Erikseen todetaan myös, että ”[j]umalanpalveluksen musiikki on rippikoulun keskeistä sisältöä sekä tiedollisena
että omakohtaisesti elettynä ja koettuna asiana”.26 Molempien
musiikkiin liittyvien tietoa korostavien mainintojen yhteydessä toki
muutoin painotetaan musiikin tekemiseen ja kokemiseen liittyviä
tavoitteita.

24 Elämä – usko – rukous 2001, 10.
25 Elämä – usko – rukous 2001, 10.
26 Elämä – usko – rukous 2001, 34–35.
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Rippikoulun pedagogiikkaan vuosisatoja kuulunut tekstien ulkoa
opetteleminen mainitaan, kun RKS 2001 esittelee rippikoulun jumalanpalveluselämän järjestämistä.27
Toistaminen luo tuttuutta ja turvallisuutta. Siten ensin ulkokohtaisiksi koetut asiat sisäistyvät ja saavat syvemmän merkityksen. Esimerkiksi katekismuksen perustekstien – kymmenen käskyn, uskontunnustuksen ja Isä meidän -rukouksen – opetteleminen ulkoa tukee rukouksen ja mietiskelyn harjoittamista. Toisto on yksi uskonelämän
hoitamisen peruselementti. Toistettaessa keskeiset kristillisen uskomme asiasisällöt omaksutaan vähitellen pysyväksi pääomaksi.

Ulkoa osaaminen on siis kyllä tarpeellista, mutta ei tietämisenä
sinänsä, vaan uskonelämää tukevan toiminnallisen rituaalin oppimisen ja siihen tottumisen takia.
RKS 2001:n tavoitteet osoittautuvat siis yksityiskohtaisessa tarkastelussa olevan hyvin sopusoinnussa sen pedagogisen perustan
kanssa, joka ohjaustekstin alussa on kuvattu. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ei ole tässä yhteydessä vain yksilön omien tietorakenteiden konstruoimisesta, vaan laajenee esimerkiksi korostamaan kokemusten ja sosiaalisen toiminnan, jopa rituaalisten tapojen merkitystä
Marja Pesonen on osuvasti kuvannut RKS 2001:n taustalta löytyvän
niin kokemuksellisen, sosio-konstruktivistisen kuin kontekstuaalisen
oppimiskäsityksen piirteitä.28
Rippikoulu ja koulun uskonnonopetus RKS 2001 mainitsee koulun uskonnonopetuksen kolmesti. Ensimmäisen kerran siihen viitataan jo edellä mainitussa kohdassa, jossa korostetaan kristillisen
pelastushistorian tapahtumia koskevan asiatiedon opettamisen tärkeyttä; tämä kristinuskon keskeinen sisältö kun ei ole kaikille nuorille
tuttua ”koulun uskonnonopetuksesta huolimatta”.29
Toinen maininta tulee esille, kun pohditaan jumalanpalveluksen
asemaa:30
Jumalanpalvelus on rippikoulun rukouselämän keskus. Se on turvallinen kohtaamispaikka, jossa Jumala itse puhuu meille ja me hänelle.
Tällainen Jumalan ja ihmisen välinen vuorovaikutus on tunnusomaista koko rippikoululle. Se erottaa rippikoulun myös esimerkiksi kou-

27
28
29
30

Elämä – usko – rukous 2001, 31.
Pesonen 2007, 18. Samaan tapaan myös Niemelä 2002, 19–20.
Elämä – usko – rukous 2001, 10.
Elämä – usko – rukous 2001, 29.
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lun uskonnonopetuksesta antaen oman lähestymistavan rippikoulussa
käsiteltäville asioille.

RKS 2001 korosti rippikoulun ja perusopetuksen uskontokasvatuksen
välistä eroa samoihin aikoihin kuin vuonna 2003 hyväksyttyä uutta
uskonnonvapauslakia valmisteltiin. Uskonnonvapauslain yhteydessä
myös perusopetuslakia muutettiin niin, ettei uskonnonopetusta enää
voitu kutsua tunnustukselliseksi uskonnonopetukseksi, vaan siitä tuli
oman uskonnon opettamista. Samalla eduskunnassa nimenomaan
todettiin, että koulun uskonnonopetus ei ole uskonnon harjoittamista,
vaikka siihen voi opetussuunnitelmassa mainitulla tavalla sisältyä
uskonnon harjoittamiseen – ”esimerkiksi rukouksiin, virsiin tai
muihin uskonnollisiin toimituksiin” – tutustumista, myös toiminnallisesti ja elämyksellisesti.31 Kirkollisen ja yhteiskunnallisen uskontokasvatuksen eri näkökulmista annettujen ohjaustekstien ymmärrys on
yhteinen: rippikoulussa opetellaan rukouselämää ja harjoitetaan
uskontoa, koulun uskonnonopetuksessa ei harjoiteta uskontoa, vaikka
voidaan tutustua uskonnon harjoittamiseen.
Kolmannen kerran RKS 2001 mainitsee koulun uskonnonopetuksen, kun se käytännön toteutusohjeissaan painottaa yhteistyötä koulujen kanssa.32
Seurakunnan yhteistyö koulujen kanssa on osa rippikoulun paikallista suunnittelua. Rippikoulunopettajien on hyödyllistä tuntea koulujen
opetussuunnitelmat, erityisesti uskonnonopetukseen liittyvät sisällöt
ja uskontokurssien ajoitukset koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa.
Yhteistyö koulun kanssa merkitsee opetuksen sisältöjen koordinointia ja yhteen sovittamista. Etukäteisyhteistyöllä voidaan välttää oppimista häiritsevät päällekkäisyydet. Tämä edellyttää neuvotteluja ja
yhteisten toimintatapojen kehittämistä koulun ja seurakunnan, erityisesti uskonnonopetuksen ja rippikoulutyöskentelyn kesken.

Rippikoulua suunnittelevien ja toteuttavien yhteydenpito perusopetukseen on pedagogisesti perusteltua ja johdonmukaista ennen muuta
sen oppimiskäsityksen perusteella, jonka varaan RKS 2001 rakentuu.
Ensisijaista on, miten oppija jäsentää oppimaansa muuhun kokonaisuuteen. Oppijana on yksi ja sama nuori riippumatta siitä, onko
hän perusopetuksen 8. tai 9. luokan uskontotunnilla tai rippikoulussa.
Joka tapauksessa hän suhteuttaa molemmissa koulutuksissa oppimansa siihen, mitä on siellä toisessa oppimisympäristössä kokenut.

31 Seppo 2003, 120–143; Innanen 2006, 95–98.
32 Elämä – usko – rukous 2001, 42.
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Parhaimmillaan molemmat uskontokasvatuksen alueet voivat tukea
niin toistensa tavoitteiden toteutumista kuin ennen muuta molemmissa tavoiteltua nuoren oppimista. Kehnoimmillaan huonosti toteutunut yhteistyö voi olla jopa kilpailevaa ja ristiriitaista. Koettu
opetussuunnitelma voi tuottaa rippikoululaiselle senkin oppimisen,
että enempää koulu kuin seurakunta eivät tunne toisiaan tai ole kiinnostuneet toistensa tekemisistä.33
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 jakaa uskonnonopetuksen tavoitteet koko yhdeksänvuotisen koulun ajalta kahteen sykliin, joiden keskinäinen nivelkohta on 5. ja 6. luokan välillä.
6.–9. vuosiluokilla uskontoa on opetettava yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, tasaisesti jaettuna siis esimerkiksi yhdellä luokkatasolla kaksi
tuntia viikossa ja muilla tasoilla yksi tunti viikossa. Tuntimäärien
sijoittaminen luokkatasoille, mahdollinen jaksottaminen ja myös eri
luokkatasoilla opetettavat aihealueet määritellään tarkemmin koulun
omassa opetussuunnitelmassa, jonka pohjana voi olla kunnan yhteinen, kaikkia sen alueella toimivia kouluja koskeva päätös.34 Tämänkin takia RKS 2001:n korostus rippikoulun toteuttajien paikallisesta
yhteistyöstä koulun uskonnonopetuksen kanssa on tärkeää.
Sari Husso on hyödyllisellä tavalla vertaillut perusopetuksen evankelis-luterilaisen uskonnon yläluokkien ja RKS 2001:n tavoitteita toisiinsa. Vertailu on koottu taulukkoon 1.
Taulukon 1 yhteenveto osoittaa selvästi koulun ja rippikoulun
uskontokasvatuksen tavoitteiden ja sisältöalueiden yhteisiä piirteitä ja
eroja. Vaikka suuri osa sisältöalueista on yhteisiä, ovat oppimiselle
asetetut tavoitteet silti erilaisia Rippikoulu painottaa yksilön oman
uskonelämän kasvamista ja kristillisen seurakunnan yhteydessä elämistä Koulun uskontokasvatus taas painottaa uskonnollisten asioiden
yleissivistynyttä tuntemista. Selkeä sisältöalueita koskeva ero on, että
koulussa on käsiteltävä suomalaista katsomusperinnettä ja maailmanuskontoja, jotka eivät itsenäisinä aihealueina kuulu rippikoulussa
käsiteltäviin asioihin. Rippikoulun tavoitteena on auttaa kasvamaan
luterilaisena kristittynä, koulun uskonnonopetuksen taas kasvamaan
kunnon kansalaiseksi, jolla on laaja-alainen uskonnollinen lukutaito.

33 Samasta problematiikasta perusopetuksen omien tavoitteiden toteutumisen
kannalta, ks. Innanen 2009.
34 Innanen 2005, 187 – 189; Vanne 2008, 136–139.
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Taulukko 1. Uskontokasvatusta ohjaavien suunnitelmien vertailua.35
Rippikoulusuunnitelma 2001

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Yleistavoite

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori
vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen
Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen
ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen
lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin
oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen
sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.

Muu tavoitteisto

Nuori tuntee:
- Jumalan Isänä ja Luojana
- Jumalan Poikana, Jeesuksena KristuksenaJumalan Pyhänä Henkenä
Nuori löytää:
- vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin ja
kasvaa kristittynä
- rukouksen ja jumalan-palveluksen tapana
olla ja elää Jumalan kasvojen edessä
- seurakuntayhteyden tunt emisen ja siinä
elämisen

Oppilas:
- tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
- ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkityksen
- perehtyy Raamattuun
- perehtyy kristinuskoon
- perehtyy luterilaiseen kirkkoon
- tutustuu maailmanuskontoihin
- osaa kunnioittaa eri tavoin uskoviaihmisiä
- tuntee kristillisen etiikan perusteita

Sisältöalueet

- rukous ja jumalanpalvelus
- Raamattu, katekismus ja virsikirja
- usko Jumalaan
- Jeesuksen elämä
- Pyhän Hengen toiminta
- arvojen muodostaminen

- maailmankatsomuksellinen pohdinta
- maailmanuskonnot
- Raamattu
- kirkko
- suomalainen katsomusperinne
- ihminen eettisenä olentona

Kirjoitetusta opetussuunnitelmasta kohti toteutunutta opetussuunnitelmaa
RKS 2001:n hyväksymisvaiheessa päädyttiin kirkkohallituksen ja
piispainkokouksen päätöksillä toteuttamaan varsin laajamuotoinen
rippikoulunopettajien koulutus, jotta uuden suunnitelman linjaukset
pääsisivät myös käytäntöön. Kirkon kasvatus ja nuorisotyö -yksikön
(KKN) koordinoima kolmen opintoviikon laajuinen koulutus
toteutettiin vuosien 2001–2005 aikana. Opettajina toimivat kirkon
hiippakuntien rippikoulukouluttajat. Rippikouluissa työskentelevät
papit ja nuorisotyönohjaajat osallistuivat koulutukseen kattavasti,
samoin merkittävä määrä kanttoreita ja jonkin verran diakonia- ja lapsityöntekijöitä. Tähän kirkon siihen mennessä – kouluttaja- ja osallis-

35 Husso 2006, 41.
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tujamääriltään – laajimpaan yhtenäiseen täydennyskoulutukseen osallistui kaikkiaan noin 4 000 työntekijää.36
Koulutuksen tueksi ja osin aivan käytännön ideapakiksikin Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto julkaisi 2001–2005 neljä rippikouluopasta. Yhteensä runsaalla 400 sivullaan ne tarjoavat yli 60
hyvin erilaista artikkelia, joista useat sisälsivät myös hyvin käytännöllisiä näkökulmia ja ideoita rippikoulun toteuttamiseen.37
Mittavan koulutusprojektin seurauksena voi osaltaan nähdä sen,
että seitsemän pohjois- ja keskieurooppalaisen maan rippikoulun
opettajista juuri suomalaiset tunsivat arvionsa mukaan parhaiten itseään koskevan rippikoulun opetussuunnitelman. Suomalaisista opettajista 90 prosenttia valitsi (asteikolta 1–7) rippikoulun tavoitteiden
tuntemistaan ilmaisevan myönteisen kohdan 5–7 kuvaamaan itseään.
Vertailussa alimmat osuudet saatiin Ruotsissa (61 %), Saksassa
(64 %) ja Itävallassa (62 %). Suomalaiset myös olivat yhtä mieltä
opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa useammin kuin muiden maiden opettajat. Kun suomalaisista 90 prosenttia valitsi kohdan 5–7,
Ruotsissa niin teki vain joka toinen (52 %), Saksassa ja Itävallassa
kolme viidestä (60 %). On toki muistettava, että rippikoulua koskevat
suunnitelmat ovat eri maissa hyvin erilaisia, samoin yleinen kulttuurinen suhtautumistapa keskitetysti annettuihin koulutussuunnittelun
ohjeisiin.

Tiimityö opettajien ihanteeksi suunnitelmassa ja
koulutuksessa – myös hierarkkinen johtaminen ja
valvonta!38
Opettajatiimi on yksi RKS 2001:n avainkäsitteitä, kun se ohjeistaa
rippikoulun suunnittelua ja toteuttamista. Itse käsite toistuu suunnitelmassa 15 kertaa.39 Opettajatiimi laatii rippikoulukohtaisesti toteutussuunnitelman vastaavan työntekijänsä johdolla. Rippikoulun opettajia
ovat teologi, kanttori ja nuorisotyöntekijä Myös diakonian viranhalti-

36 Pesonen 2007, 16–19.
37 Ala-Mononen 2007, 21–22.
38 Tätä aihetta on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin toisessa teoksessa julkaistussa
Tapani Innasen artikkelissa ”Opettajien tiimityö rippikoulussa”. Ks. Innanen
2009.
39 RKS 2001, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 34, 37, 38, 39.
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joiden ja lapsityöntekijöiden osallistuminen tiimin työskentelyyn on
toivottavaa.40
RKS 2001:n voi katsoa edellyttävän opettajilta moniammatillista
yhteistyötä, vaikka se ei tätä käsitettä mainitsekaan.41 Suunnitelma
sisältää kuitenkin tältä osin ilmeisen jännitteen. Suunnitelman pääosa
eli luvut 2 – 6 rohkaisee opettajia paikalliseen ja rippikoulukohtaiseen
suunnitteluun, myös tiimityöhön. Loppulukuun on koottu lyhyitä,
usein suoraan kirkkojärjestyksestä nousevia määräyksenomaisia periaatteita, joiden mukaan rippikoulu on joka tapauksessa toteutettava.
Valvontavastuuta kuuluu niin kirkko- tai seurakuntaneuvostolle kuin
kirkkoherralle. Joku seurakunnan viranhaltijoista vastaa kaikkien
rippikoulujen suunnittelusta. Rippikoulun johtaja on aina pappi tai
lehtori. Suunnitelman viimeisessä luvussa ei lainkaan mainita opettajatiimiä, sen sijaan kyllä tehdään ero ”opettajien ja avustavien työntekijöiden” välillä.42 Jo RKS 2001 itsessään tarjoaa siis jännitteisen
ihanteen: toisaalla on vaakasuora opettajien välinen yhteistyö, toisaalla ylhäältä alas johdettu hierarkkinen työnjako.
Rippikoulun kehittäjät kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön yksikössä sekä hiippakunnissa tarttuivat haasteeseen muuttaa toimintatapoja. Rippikoulunopettajien täydennyskoulutuksessa tiimityötä
korostettiin esimerkiksi niin, että opettajien toivottiin osallistuvan
koulutukseen moniammatillisina seurakuntakohtaisina tiimeinä. Tätä
korostivat myös ne kirjeet, joilla hiippakuntien piispat ohjeistivat seurakuntia rippikoulukoulutuksesta.43 Koulutuksen organisointikin
sisälsi rippikouluopettajista itsestään lähtevän ja hierarkkisesti johdetun kehittämisen välisen jännitteen.
Tutkimuksen mukaan tiimityöihanne näyttää toteutuneen käytännön rippikoulutyössä vaihtelevasti. Veijo Pelkonen ja Maria Niinivaara ovat tutkimuksessaan keränneet tietoa teologien, nuorisotyönohjaajien, kanttorien ja diakoniatyöntekijöiden tiimityökokemuksista, Niinivaaralla olivat mukana myös kesätyöntekijät. Edellisen
kvantitatiivinen tutkimusaineisto oli koottu vuonna 2003 Lapin läänin
seurakunnista, jälkimmäisen kvalitatiivinen haastatteluaineisto
vuonna 2007 kahden eri puolilla Suomea sijainneen seurakunnan rip-
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RKS 2001, 38; myös 41–42.
Ks. Rissanen & Toivanen 2007, 12–14.
RKS 2001, 40–42.
Pesonen 2007, 17.
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pikoulun kaikilta opettajilta. Molemmissa tiimityötä sinänsä pidettiin
arvokkaana ja sen toteutumistakin monilta osin onnistuneena. Toisaalta esimerkiksi kummassakaan Niinivaaran tutkimassa rippikoulussa kaikki opettajat eivät kertaakaan olleet läsnä yhteisessä neuvottelussa, joka olisi liittynyt nimenomaan kyseisen rippikoulun suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin. Pappi ja nuorisotyönohjaaja
näyttivät niissä muodostavan varsinaisen tiimin, joka vastasi suunnittelusta ja jakoi ”vierailijoille” tehtävät.44
Kansainvälisen tutkimuksen suomalaisen aineiston avulla voi tarkastella myös tiimityökokemuksia. Noin yhdeksän kymmenestä
sanoo tiimityön onnistuvan useimmiten tai aina. Yleiset asenteet rippikoulunopettajien tiimityötä kohtaan olivat myönteisiä, mikä
samalla epäilemättä kertoo myös opettajien omista kokemuksista.
Toisaalta vastaajissa on muutamia sellaisia, joiden mukaan tiimityö ei
yleensä onnistu. Mielenkiintoista on myös, että suomalaiset arvioivat
muiden maiden opettajia kriittisemmin kokemuksiaan tiimityön
onnistumista ja vallankin luottamustaan siihen, että opettajakollegoilla olisi samanlaiset tavoitteet kuin itsellä.
Kaikissa 74 suomalaisessa rippikouluopetusryhmässä pappi oli
aktiivisesti läsnä yksittäisen rippikoulun opetusryhmän koko elinkaaren ajan. Tämä on tietysti selvääkin, kun teologin on aina johdettava
rippikoulua. Myös nuorisotyönohjaajat ja kesätyöntekijät olivat pitkäkestoisesti läsnä työskentelyssä opetusryhmän kanssa. Kanttoreista
useampi kuin yhdeksän kymmenestä kävi antamassa panoksensa vieraillessaan opetusryhmässä, vain muutama oli mukana rippikoulun
opetusryhmässä koko sen työskentelyn ajan. Tämä toki toteuttaa sen
vaatimuksen, että kanttori on teologin ja nuorisotyönohjaajan lisäksi
yksi rippikoulun opettajista. Vaikka aktiiviseen tiimityönä tehtävään
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin voi toki osallistua olematta koko ajan läsnä opetusryhmän työskentelyssä, on kuitenkin
todennäköistä, että kanttorit jäävät kirkkojärjestyksen ja RKS 2001:n
määräämistä opettajista useimmin ulkopuolisiksi tiimityöskentelyssä.45
Suunnitelman mukaan myös ”diakonian viranhaltijoiden ja lapsityöntekijöiden osallistuminen tiimin työskentelyyn on toivottavaa”.46

44
45
46

Pelkonen 2004; Niinivaara 2007, 30–33, 78.
Aivan samoin tuonnempana myös Tamminen ym.
RKS 2001, 38; myös 41–42.
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Mainituista nimenomaan diakoniatyöntekijät osallistuvatkin melko
usein yksittäisten oppituntien järjestämiseen. Sen sijaan hekin osallistuvat vain niukasti opettajien pitkäjänteiseen tiimityöskentelyyn.
Tutkimus siis osoittaa, että rippikoulunopettajien asenteet
moniammatillista tiimityötä kohtaan ovat myönteiset, samoin enimmäkseen käytännön kokemukset. Opettajien tyytyväisyys tiiminä
työskentelyä kohtaan voi kuitenkin nousta kahdesta hyvin erilaisesta
lähtökohdasta: joko siitä, että tiiminä toimiminen on todella onnistunut hyvin, tai siitä, että ei ole juuri osallistunut tiiminä työskentelyyn.
Veijo Pelkosen ja Maria Niinivaaran tutkielmien otsikot tiivistävät
tiimityön kannalta kriittisiä seikkoja. Edellinen nosti otsikoksi kyselyssään saamansa kommentin: ”Tiimin toinen osapuoli ei voinut olla
leirillä koko aikaa, joten yksin on vaikea muodostaa tiimiä.”47 Jälkimmäinen puolestaan käytti samassa tarkoituksessa kesäteologin
ironista lausahdusta: ”No, on sekin tietysti tiimityöskentelyä, että oli
selkee työnjako.”48

Yhteenveto
Rippikoulua on systemaattisen opetussuunnitelmatyöskentelyn avulla
kehitetty 1960-luvun lopulta lähtien. Kysymys oli kirkon kasvatus- ja
nuorisotoiminnan kehittämisestä laajassa ja syvällisessä yhteiskunnallisessa murroksessa, joka leimasi vahvasti suomalaista elämäntapaa erityisesti 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa,
mutta joka on myös jatkunut kiihkeänä muutoksena senkin jälkeen.
1970-luvulla valmisteltiin huolellisesti rippikoulusuunnitelma, joka
hyväksyttiin vuonna 1980.
Kirkolliskokous edellytti vuonna 1987, että rippikoulua olisi arvioitava ja kehitettävä. Uudistustyö sai vauhtia samaan aikaan, kun kirkon uusi Katekismus oli valmistumassa. Uusi Elämä – usko – rukous.
Rippikoulusuunnitelma 2001 on sivumäärältään suppea puitesuunnitelma, joka antaa vain perusteet ja yleiset raamit. Paikalliset rippikoulut on aina suunniteltava yksityiskohtaisemmin erikseen. Niinpä
kaikki rippikoulunopettajat pyrittiin täydennyskouluttamaan uuden
suunnitelman mukaiseen rippikoulujen suunnitteluun, toteuttamiseen,
arviointiin ja kehittämiseen.

47
48

Pelkonen 2004.
Niinivaara 2007.

33

Rippikoulun todellisuus

RKS 2001:n keskeisiä periaatteita ovat Katekismuksen mukaisten
teologisten aihepiirien ja hengellisen elämän luonteva liittyminen
nuorten elämänkysymyksiin, nuorten aktiivinen panos oppimistilanteissa, opetustilanteiden ja -menetelmien monipuolisuus ja joustavuus, rippikouluopiskelun läheinen liittyminen muuhun seurakunnalliseen elämään vähintään puolen vuoden aikana sekä rippikoulunopettajien tiimimäinen työskentely.
Rippikoulun kehittämiseen ovat antaneet vaikutteita myös muut
muodollisen koulutuksen rakenteelliset muutokset. Näitä ovat ennen
muuta 1960- ja 1970-lukujen peruskoulu-uudistus ja sen ajan keskitetty koulutussuunnittelu, siirtyminen 1990-luvulla kohti paikallista
suunnittelua samalla kun sosio-konstruktivistinen oppimiskäsitys sai
kannatusta sekä 2000-luvun alussa toteutettu uskonnonvapauslain
uudistus, joka selkiytti yleissivistävässä koulutuksessa annetun oman
uskonnon opetuksen ja kirkon antaman tunnustuksellisen
uskonnollisen kasvatuksen erilaisia rooleja.
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Jarmo Kokkonen

2. Rippikoulun paikallissuunnitelmat
Helsingin ja Espoon hiippakunnissa

Johdanto
Rippikoulun työntekijästä voi joskus tuntua siltä, että erilaisten rippikoulujen kirjo on maassamme valtavan suuri. Saman seurakunnankin
sisällä rippikoulut saattavat vaikuttaa hyvin erilaisilta. Katsottaessa
suomalaista rippikoulua maamme rajojen ulkopuolelta kuva on
toisenlainen: suomalainen rippikoulu onkin melko yhtenäinen kokonaisuus. Tämä selittyy pitkälti luterilaisen kirkon historiallisella
valta-asemalla maassamme. Entä mitä tapahtuu yhtenäiskulttuurin
rapautuessa? Merkitseekö se vääjäämättä myös rippikoulun sirpaloitumista? Vai onko mahdollista, että hyvinkin erilaisissa toimintaympäristöissä meillä pidetään rippikouluja, jotka sisällöltään ja tavoitteiltaan tarjoavat nuorille riittävän yhtenäiset eväät kristinuskon
ymmärtämiselle?
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun ohjesäännön.
Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkohallituksen vuonna 2002 hyväksymän rippikoulun malliohjesäännön
mukaan jokaisen seurakunnan tulee laatia rippikoulun kolmivuotinen
runkosuunnitelma, johon kirjataan keskeiset rippikoulun tavoitteet,
paikallisesti tärkeät periaatteet ja käytännöt, resurssit ja kehittämissuunnitelmat. Tätä runkosuunnitelmaa sovelletaan rippikoulutyön
vuosisuunnitelmassa ja yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmissa. Malliohjesäännön mukaan vuosisuunnitelmasta tulee käydä
ilmi rippikoululaisten ja rippikouluryhmien arvioidut määrät, rippikoulumuodot, rippikoulujen alkamis- ja päättymisajankohdat, konfirmaatiot, rippikouluryhmien vastaavat opettajat, varsinaiset opetuspaikat, muu tila ja henkilöstöresurssien tarve, käytettävät oppikirjat, eri
työalojen osallistuminen rippikoulutyöskentelyyn, yhteistyö vanhempien ja koulujen kanssa sekä erillisryhmien rippikoulut. Paikallisesta
suunnittelusta RKS 2001 toteaa49:

49 Elämä – usko – rukous 2001, 37.
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--- seurakunnassa tehdään paikallinen rippikoulusuunnitelma, jonka
pohjalta rippikoulujen opettajatiimit tekevät omat toteutusohjelmansa. Paikallinen rippikoulusuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti
työntekijäjoukolle, mutta se on hyvä antaa tiedoksi myös luottamushenkilöille vuosittain tehtävän rippikoulutyön suunnitelman yhteydessä. Rippikoulusuunnitelmaa on hyödyllistä arvioida säännöllisesti.

Malliohjesäännön termiä ”rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma” ei esiinny rippikoulusuunnitelmassa. RKS 2001 käyttää termiä
”paikallinen rippikoulusuunnitelma”. Myöhemmissä dokumenteissa
käytetään molempia termejä50 tarkoittaen malliohjesäännön ensimmäistä, laajinta suunnitelman tasoa. Kuitenkin jo Kirkkohallituksen
2002 julkaisemassa Rippikouluopas II:ssa puhutaan vain paikallisesta
suunnitelmasta.51 Rippikoulun suunnittelua koskevissa dokumenteissa ei vuoden 2004 jälkeen enää juurikaan puhuta runkosuunnitelmista. Sama muutos koskee kirkon nelivuotiskertomuksia: vuonna
2008 ilmestynyt Monikasvoinen kirkko puhuu vain paikallisista rippikoulusuunnitelmista. On ilmeistä, että kehityksen taustalla on käytännölliset syyt: lyhyempi termi kuvaa paremmin suunnitelman luonnetta juuri paikallisena suunnitelmana. Malliohjesäännön intentio on
korostaa enemmän rippikoulusuunnittelun yhteyttä seurakunnan yleiseen kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitteluun. Sisällöllistä
eroa näillä termeillä ei ole. Tästä kertoo jo se, että osa seurakunnista
käyttää termiä ”kolmevuotinen paikallissuunnitelma”.
Helsingin ja Espoon hiippakunnissa tuomiokapitulit ovat velvoittaneet seurakuntia tekemään paikallissuunnitelmat (RPS) ja toimittamaan ne tiedoksi kapituleille vuoden 2007 loppuun mennessä. Kapitulien ohjeistus52 on julkaistu Kirkkohallituksen Kasvatuksen ja nuorisotyön yksikön (KKN) julkaisussa Rippikouluopas IV. Tämä merkitsee sitä, että ohjeistuksella on valtakunnallinen luonne ja se on vaikuttanut muidenkin hiippakuntien suunnittelukulttuuriin.

50 Esim. Pruuki 2004, 180.
51 Palola 2002, 8.
52 Vihko 2004.
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Kuvio 1. Rippikoulun eritasoiset suunnitelmat.53

Kirkkolaki
Kirkkojärjestys

ELÄMÄ – USKO – RUKOUS
Rippikoulusuunnitelma

XX:n seurakunnan

XX:n seurakunnan
RIPPIKOULUN KOLMIVUOTINEN
RUNKOSUUNNITELMA
paikalliset kult tuuriset ja

TOIMINTA JA TALOUS SUUNNITELMA

Rippikoulun
malliohjesääntö

XX:n seurakunnan
RIPPIKOULUN
OHJESÄÄNTÖ

laaditaan
joka vuosi

XX:n seurakunnan
RIPPIKOULUTYÖN
VUOSISUUNNITELMA
rippikoulutyön toimintasuunnitelma

RIPPIKOULUN TOTEUTUSSUUNNITELMA
yhden rippikoulun kokonaissuunnitelma ilmoittautumisesta

XX:n seurakunnan

RIPPIKOULUJEN PÄIVÄKIRJAT
toteutunut opetus - ja

TOIMINTAKERTOMUS
arviointi luottamuselimissä

53 Pesonen 2001.
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Kapitulien ohjeistuksessa RPS:n rakennetta ja sisältöjä tiivistetään
seuraavasti:54 Paikallissuunnitelmassa on kolme osiota: 1. Johdanto
(toimintaympäristökuvaus) 55, 2. Yleiset toteutusperiaatteet56 sekä 3.
Liitteet57. Paikallissuunnitelman yleinen sisältökuvaus muodostaa
ähtökohdan ja rungon, jota paikallisesti tarkennetaan.

Tutkimustehtävä
Tässä artikkelissa tarkastellaan rippikoulun paikallissuunnitelmia
Helsingin ja Espoon hiippakunnissa. Aineisto muodostuu 30 seurakunnan paikallissuunnitelmista (Espoon hiippakunta 11 ja Helsinki
19). Yhtä lukuun ottamatta suunnitelmat ovat kirjallisessa muodossa
(yhteensä 540 tekstisivua). Suunnitelmien laajuus vaihtelee neljästä
sivusta 70 sivuun. Keskimääräinen pituus liitteineen on 18 sivua.
Yhdessä seurakunnassa paikallissuunnitelmaa kirjataan sähköiseen
muotoon yhteisön sisäiseen verkkoon (aineiston lukupäivät
20.10.–8.12.2008). Kirjallinen aineisto on saatu kasvatuksen hiippakuntasihteereiltä sekä suoraan seurakuntien rippikoulutyöntekijöiltä.
Syksyllä 2008 Helsingin ja Espoon hiippakuntiin kuuluu 63 seurakuntaa (Helsinki 39 ja Espoo 24), näin aineisto kattaa 48 prosenttia
seurakunnista. Puuttuvat suunnitelmat ovat suurelta osin pienistä seurakunnista (alle 8 000 jäsentä). Muutama seurakunta ilmoitti, että heidän suunnitelmansa on keskeneräinen. Aineiston seurakunnista kah-

54 Vihko 2004, 13–14.
55 Johdanto-osio voi sisältää kapitulin ohjeen mukaan esimerkiksi seuraavat:
ikäluokan suuruus, väestörakenne, paikalliset erityispiirteet, yhteydet
kouluihin ja muihin paikallisiin toimijoihin, rippikoulun sisältöjen liittyminen
koulujen uskonnonopetuksen suunnitelmiin, toimintaympäristön muutosten
ennakointi ja tilat ja resurssit, ilmoittautumiskäytännöt ja rippikoulusta tiedottaminen ja rippikouluvaihtoehdot, myös aikuisrippikoulut.
56 Yleiset toteutusperiaatteet voivat sisältää esimerkiksi seuraavat: millä periaatteilla ja käytännöillä nuoret kohdataan tasapuolisesti, miten puolen vuoden
rippikoulu toteutuu, miten tiimityö toteutuu, miten vastuu jakautuu esimerkiksi
rippikoulun johtajan ja turvallisuusvastaavan välillä, mitkä ovat eri työntekijäryhmien vastuut rippikoulussa, miten jumalanpalvelus- ja rukouselämä
toteutetaan, millaisia opetusmenetelmiä käytetään, millaisia sisällöllisiä painotuksia seurakunnassamme on, miten yhteydet vanhempiin ja huoltajiin hoidetaan, millä tavoin rippikoulua kehitetään ja arvioidaan ja miten erilaiset oppijat
ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret huomioidaan.
57 Liitteiksi voidaan liittää olemassa olevat kaikkia rippikouluja koskevat asiakirjat, isossopimus, turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat ja kriisisuunnitelma.
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dessa on yksi rippikoulu vuodessa ja viidessä kahdesta kolmeen rippikouluryhmää vuodessa. Aineisto siis painottuu suuriin seurakuntiin:
23 seurakunnassa on vähintään neljä rippikouluryhmää vuodessa.
Suunnitelmat ovat syntyneet useimmiten vuosina 2006–2007, vain
kolme suunnitelmaa oli valmistunut vuonna 2005 ja viisi vuonna
2008.
Tämän tutkimuksen avainkysymyksiä ovat:
• Mitä paikalliset rippikoulusuunnitelmat sisältävät?
• Mitkä ovat suunnitelmien yhdistäviä, mitkä erottavia piirteitä?
• Miten suunnitelmat ovat syntyneet?
• Millaisia painotuksia ja valintoja rippikoulujen suunnittelussa
tehdään?
Seurakuntien suunnittelun tueksi tarkoitetussa hiippakuntien ohjeistuksessa korostetaan, että paikallinen suunnitelma on tarkoitettu
”ensisijaisesti työntekijäjoukolle” ja se on ”hyvä antaa tiedoksi myös
luottamushenkilöille”. Rippikoulutyö kirkossa on luonteeltaan julkista ja avointa toimintaa. Yksittäisen seurakunnan suunnitelmissa
voi kuitenkin olla kirjattuna jotakin sellaista, mikä saattaa henkilöityä
yksittäiseen viranhaltijaan. Siksi tässä artikkelissa pyritään siihen,
että yksittäisiä seurakuntia tai työntekijöitä ei voida identifioida.
Yksi aineiston suunnitelma, Olarin seurakunnasta, on julkaistu
aiemmin Kirkkohallituksen Rippikouluopas IV:ssa.58 Siinä paikallissuunnitelman tehtävänä
on luonnehtia Olarin seurakunnan ja Espoon erityisiä haasteita ja
vahvuuksia rippikoulujen näkökulmasta. Se kertoo, miten ja mistä
lähtökohdista Olarin seurakunnassa rippikouluja toteutetaan. Ensisijaisesti paikallissuunnitelma on tarkoitettu Olarin seurakunnassa rippikoulutyössä mukana olevien työntekijöiden käyttöön.

Samassa Rippikouluopas IV:ssa on artikkeli ”Näin tehtiin Malmin
seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelma”.59 Aikaisemmin
Rippikouluopas II:ssa on julkaistu Hakavuoren seurakunnan rippikoulusuunnitelma.60 Tätä suunnitelmaa tarkastellaan tässä artikkelissa rinnan seurakunnan tämänhetkisen suunnitelman kanssa.
Kahta aineiston paikallissuunnitelmaa voidaan pitää kopioina.
Vuonna 2006 valmistunut 16 sivun mittainen suunnitelma on lähes

58 Koivisto, Vikstén, Franssila, Ansamaa & Hakala 2004.
59 Paananen 2004.
60 Palola 2002.
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sanasta sanaan kopioitu kahden muun seurakunnan suunnitelmaksi.
Vain pieniä muutoksia ja lisäyksiä on tehty esimerkiksi nimiin, päivämääriin ja rippikoulujen lukumääriin. Menettely kertoo alhaisesta
suunnitteluun sitoutumisesta. Näiden kahden seurakunnan osalta
RKS 2001:n velvoite ja kapitulien ohjeistus jäävät toteutumatta.
Kokonaiskirkon tasolla vuonna 2007 rippikoulun vuosisuunnitelma oli valtaosassa seurakuntia (81 %) tai se oli tekeillä (6 %).
Lähes joka seurakunnassa oli myös rippikoulun toteutussuunnitelma
(74 %, 9 %:ssa seurakunnista se oli tekeillä). Rippikoulun paikallissuunnitelmat olivat harvinaisempia. Vuonna 2007 niitä oli 51 prosentissa seurakunnista ja 21 prosentissa paikallissuunnitelma oli
tekeillä.61 Vuonna 2004 paikallissuunnitelma (tuolloin nimellä rippikoulun kolmivuotinen runkosuunnitelma) oli vain joka neljännessä
(27 %) seurakunnassa. Yhtä monessa seurakunnassa sellainen oli
tekeillä. Lähes joka toisessa seurakunnassa kolmivuotista runkosuunnitelmaa ei ollut eikä sellaista ollut tekeillä Runkosuunnitelmat puuttuivat erityisesti pienistä seurakunnista.62
Tämän tutkimuksen metodi on kvalitatiivinen sisällönanalyysi.
Tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan, erittelemään ja luomaan yhteyksiä esitettyjen valintojen ja perustelujen välille ja näin ymmärtämään
aineistoa yhdistäviä ja erottavia elementtejä. Tämän tyyppiseen tehtävään sopii aineistolähtöinen kvalitatiivinen tekstianalyysi, jonka taustalla on hermeneuttinen lähestymistapa. Aineistolähtöisyys on tarpeellista silloin, kun tarvitaan perustietoa tietyn ilmiön luonteesta ja
olemuksesta.63 Tällöin ei vain etsitä aineistosta tiettyjen ilmausten
yleisyyttä, vaan pyritään ymmärtämään ilmausten merkityksiä ja niihin liittyviä kokonaisuuksia. Tällaisen analyysin tuloksena voi syntyä
tyyppejä, kategorioita, yhteisiä ominaisuuksia sekä aineistoa jakavia
tai erottavia piirteitä. Vertailtavuus on helppoa, koska suunnitelmat
ovat syntyneet samaa tarkoitusta varten, kontekstina on paikallisseurakunta ja jokainen seurakunta on saanut saman ohjeistuksen.
Olennaista on antaa tekstien itsensä puhua. Esimerkkiteksteinä
toimivissa lainauksissa pyritään hyvään edustavuuteen. RKS 2001
toimii taustatekstinä, vertailukohtana ja normina.

61 Monikasvoinen kirkko 2008, 142.
62 Kirkko muutosten keskellä 2004, 165.
63 Eskola & Suoranta 1998.
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Aineiston laajuuden vuoksi sen rajaaminen on välttämätöntä.
Niinpä joitakin teemoja ei käsitellä lainkaan, keskeisimpinä eri rippikoulumuodot, konfirmaatio ja kummit sekä rippikoulussa käytettävät
materiaalit. Rippikoulujen paikallissuunnitelmia ei ole aiemmin tutkittu. Suunnitelmat ovat hyviä lähteitä tutkittaessa rippikoulun rakenteita ja käytäntöjä. Tutkimusta tarvitaan, sillä koko kirkon rippikoulu-uudistus 2000-luvulla nojaa siihen, että paikallisseurakunta on
rippikoulun suunnittelun ja toteutuksen keskeisin paikka. Suunnitelmien tutkiminen voi antaa osavastauksia siihen, mihin suuntaan
suomalainen rippikoulu on kehittymässä 2010-luvulle tultaessa.
Seuraavassa tarkastellaan ensin paikallissuunnitelmien yleistä
sisältöä ja tarkoitusta. Sen jälkeen analysoidaan sitä, millainen prosessi suunnitelman syntyminen on paikallisesti ollut. Seuraavassa
vaiheessa etsitään suunnitelmien yhteisiä ja erottavia piirteitä. Tiimityön kysymyksiä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, samoin
arviointia. Lopussa on johtopäätöksiä ja tutkimuksen arviointia.

Paikallissuunnitelmien sisältö ja tarkoitus
Hiippakuntien ohjeet edellyttivät suunnitelmien jäsennykseksi kolmea pääosiota: 1. Johdanto (toimintaympäristökuvaus), 2. Yleiset
toteutusperiaatteet sekä 3. Liitteet. Liiteosa löytyy 22 suunnitelmasta.
Lopuista kahdeksasta suunnitelmasta viidessä käsitellään paikoitellen
samankaltaisia sisältöjä kuin enemmistön liiteosiossa. Raja liitteiden
ja kahden pääosan välillä on siis liukuva. Liitteiden määrä vaihtelee
kahdesta kolmeenkymmeneen. Suurissa seurakuntayhtymissä joitakin
yhteisiä asioita kootaan seurakuntayhtymän intranettiin, esimerkiksi
leirikeskuskäytäntöjä.
Paikallissuunnitelmiin ajateltujen asiakokonaisuuksien määrä on
suuri. Ohjeistuksessa listataan sekä periaatteellisia että käytännöllisiä
teemoja. Jos suunnitelmissa käsiteltäisiin kaikkia annettuja teemoja,
muodostuisi niistä hyvin laajoja dokumentteja. Aineistossa on kaksi
suunnitelmaa, jotka ovat huolellisesti laadittuja laajoja asiakirjoja,
toinen 69 ja toinen 70 sivua. Niissä on mukana paljon muutakin kuin
ohjeistuksessa mainittuja aiheita, esimerkiksi rukoushetkien kaavoja,
valmiita rukouksia, rukoushelmimateriaalia, kutsukirjepohjia ja konfirmaation kaava. Vastaavasti kolme lyhyintä suunnitelmaa ovat neljän tai viiden sivun pituisia. Tavallisimmin suunnitelma on alle
20-sivuinen valikoima sekä periaatteellisia että käytännöllisiä aiheita.
Ohjeistuksessa korostetaan, että kaikki annetut teemat ovat esimerk-

41

Rippikoulun todellisuus

kejä ja paikallisesti ratkaistaan, mikä on olennaista. Huomionarvoista
on, että hiippakuntien ohjeistuksessa ei kerrota, mitä
paikallissuunnitelmassa vähintään tulee olla.
Hiippakuntien ohjeistuksessa64 annetaan neljä lähtökohtaa sille,
mitä tarkoitusta paikallissuunnitelmat palvelevat:
1. RPS:n tulisi taata se, että seurakunnan rippikoulut ovat riittävästi
keskenään vertailtavia ja tasalaatuisia.
2. RPS:n tulisi palvella perehdytyksen välineenä. Rippikoulutyössä
käytetään paljon kesätyövoimaa. Heidän työtään auttaa merkittävästi,
jos seurakunnalla on selkeä RPS. Myös työntekijöiden vaihtuvuus
voi olla vilkasta. RPS palvelee myös sijaisten ja uusien työntekijöiden perehdytyksen perusdokumenttina.
3. RPS:aa tulisi voida käyttää rippikoulutyön arvioinnin välineenä.
4. RPS palvelee rippikoulutyön logina, toisin sanoen lähteenä, johon
on kootusti kerätty tiedot myös jo olemassaolevista dokumenteista.

Yhdessäkään paikallissuunnitelmassa ei ole kirjattu kaikkia näitä lähtökohtia RPS:n tavoitteiksi. Alle puolessa (13) suunnitelmista on kirjattu kaksi ensimmäistä lähtökohtaa näkyviin, siis rippikoulun tasalaatuisuus ja uusien työntekijöiden ja kausityöntekijöiden perehdyttäminen. Kolmasosassa suunnitelmista (11) todetaan RPS:n merkitys
rippikoulun arvioinnin kannalta. Monissa on liitteenä seurakunnan
rippikoulun ohjesääntö sekä lukuisia erilaisia käytännön materiaaleja.
Neljäs lähtökohta siis toteutuu usein, vaikka sitä ei olekaan erikseen
suunnitelman johdannossa mainittu. Yleisesti suunnitelmia voi luonnehtia rippikoulukansioksi tai työkalupakiksi, johon on kasattu erilaista matkan varrella kokeiltua ja hyväksi havaittua. Monesta suunnitelmasta puuttuu johdanto-osa, jossa kerrottaisiin suunnitelman luonteesta ja tarkoituksesta.
Paikallissuunnitelman lähtökohta on, että siitä olisi mahdollisimman
paljon apua ja hyötyä rippikoulutyötä tekeville työntekijöille ja sitä
kautta myös rippikoulua käyville nuorille. Paikallissuunnitelma koskee pääsääntöisesti nuorille järjestettäviä rippikouluryhmiä. Paikallissuunnitelman noudattaminen takaa sen, että jokainen X:n seurakunnassa toteutettu rippikoulu on laadultaan samanlainen. Paikallissuunnitelma on työkalupakki, joka kertoo minkälaisilla yhteisillä periaatteilla ja mistä lähtökohdista X:n seurakunnassa tehdään rippikoulutyötä. Paikallissuunnitelmaa tulee lukea yhdessä kirkon yhteisen rippikoulusuunnitelman (RKS2001) kanssa. (VI, 4)

64 Vihko 2004, 12.
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Seurakuntalaisen näkökulma: osallistunpa mille tahansa tämän seurakunnan rippikouluista, tiedän saavani samanlaisen oppimiskokemuksen. (IX, 1)

Paikallissuunnitelmien tarkoitus on palvella käytännön työtä. Kaksi
suunnitelmaa muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen. Seurakunnista
toinen on keskisuuri (8 000–16 000 jäsentä) ja toinen suuri seurakunta (yli 16 000 jäsentä). Näissä suunnitelmissa pääpaino on kasvatusnäkemyksillä sekä sovituilla oppimis- ja opiskeluperiaatteilla.
Toki mukana on, erityisesti liitteissä, selkeitä käytännön ratkaisuja,
mutta yleisesti suunnitelmia voi pitää eräänlaisina ”metasuunnitelmina”. Niissä on opettajalle aineksia siihen, kuinka hän itse oppii
opettamaan rippikoulussa. Kontekstina on oma paikallisseurakunta ja
rippikoulussa mukana olevien työntekijöiden yhteisesti jakama
näkemys opettamisesta ja oppimisesta. Suhteessa ohjeistuksiin
paikallissuunnitelman tarkoitus nähdään rajatummin:
Osa paikallissuunnitelmaan sisällytettäväksi ajatelluista teemoista
liittyi yleiseen rippikoulupapin työhön kuuluvaan työalan kehittämiseen, joten niiden osalta ei koettu tarvetta dokumentointiin. (XXIII, 3)

Näissä suunnitelmissa korostetaan itse suunnitteluprosessin merkitystä. Suunnitelmat ovatkin lopputuloksia monien työpäivien yhteisestä työskentelystä. Lopputuloksessa ei ole muiden suunnitelmien
tapaan kertausta RKS 2001:n pääperiaatteista, ne edellytetään jo
tunnetuiksi.
Näistä ”metasuunnitelmista” toisessa liitytään monipuolisesti seurakunnan yhteiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Tämän seurakunnan lisäksi vain yhdessä suunnitelmassa liitytään seurakunnan
yhteiseen toiminnan visioon ja missioon. Vaikuttaa siltä, että rippikoulun suunnittelu toteutuu seurakunnissa melko irrallaan muusta
seurakuntasuunnittelusta. Tämä on yllättävää, sillä eri työalat yhdistävissä suunnitelmissa on samoja lähtökohtia kuin rippikoulun paikallissuunnitelmissa, esimerkiksi toimintaympäristöanalyysi. Toiseksi
yleisissä suunnitelmissa käsitellään myös rippikoulua. Aineiston
suunnitelmista vain kahdessa tarkastellaan seurakunnan hengellistä
ilmapiiriä, perinnettä ja painotuksia. Tämä voi osittain johtua siitä,
että eteläisten hiippakuntien alueella perinteisten herätysliikkeiden
vaikutus seurakuntaelämässä ei ole kovin merkittävää.
Rippikoulusuunnitelman mukaan suunnittelussa ”tarvitaan herkkyyttä ja kykyä ottaa huomioon, mitä nuorten maailmassa tapahtuu ja
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mitkä asiat ovat henkilökohtaisia”. 65 Hiippakuntien ohjeistus puhuu
toimintaympäristön muutosten ennakoimisesta. Nuorten kulttuuriin ja
ajan ilmiöihin liittyvää pohdintaa suunnitelmissa on hyvin vähän,
samoin paikallisia erityisiä opetuksen painotuksia. Joitakin poikkeuksia kuitenkin löytyy:
Uutena painotuksena vuoden 2008 alusta tulee olemaan hiljaisuuteen
ohjaaminen ja opettaminen. Hiljaisuudessa oleminen voi olla haastavaa ja jopa vaikeaa osalle rippikoululaisista. Hiljaisuus on kuitenkin
asia, joka tukee kristittynä kasvamista ja Jumalan tuntemista sekä luo
luottamuksen henkeä ryhmään sekä antaa lepohetkiä koko ryhmälle.
(IX, 4)

Monikulttuurisuuteen viitataan vain yhdessä suunnitelmassa. Tätä on
pidettävä merkittävänä puutteena. Ulkomaalaisten määrä on 10
vuodessa lähes kaksinkertaistunut. Suomessa arvioidaan olevan noin
130 000 maahanmuuttajaa, joista 105 000 kuuluu työikäiseen väestöön. Monen seurakunnan alueella maahanmuuttajat ovat huomattava
vähemmistö. Suurin osa maahanmuuttajista on kristittyjä. Heidän
kotoutumisessaan seurakuntayhteydellä voi olla huomattavaa merkitystä.66 Tyypillistä suunnitelmille on, että muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta niihin on kirjattu lähinnä vallitsevia tapoja, käytäntöjä ja sopimuksia. Suunnitelmat eivät siis suuntaudu tulevaan.

Paikallinen suunnitteluprosessi
Rippikoulu ei ole nuorisotyön vuosittainen projekti vaan yksi koko
seurakunnan perustehtävistä. Matkan varrella olemme konsultoineet
työaloja ja työtovereitamme. (XIV, 3)

Hiippakuntien ohjeistuksessa67 korostetaan kaikkien rippikoulussa
mukana olevien työntekijöiden roolia ja merkitystä paikallisen suunnitelman työstämisessä.
---kaikki rippikoulutyötä tekevät voivat osallistua prosessiin ja vaikuttaa syntyvän RPS:n sisältöihin — Paikallissuunnitelma voidaan
nähdä seurakunnan työntekijöiden keskinäisenä sopimuksena niistä
toiminnallisista ja sisällöllisistä yhteisistä linjauksista, joiden mukaisesti rippikoulua seurakunnassa toteutetaan.

65 Elämä – usko – rukous 2001, 37.
66 Lukumääristä ks. www.tilastokeskus.fi. Kirkon kasvatustyössä toteutetaan
vuosina 2008–2010 monikulttuurisuus- ja osallisuuskasvatushanke Monesa
(=monenlaisia ja samanarvoisia), www.monesa.fi
67 Vihko 2004, 10–11.
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Taulukko 1. Paikallissuunnitelman toteutus seurakunnissa.
Suunnitteluprosessi

Seurakunnat

Työyhteisön yhteinen prosessi

11

Itsenäinen työryhmä

7

Vain yksi työntekijä

1

Ei kuvausta

11

Yhteensä

30

Kaikista suunnitelmista ei käy ilmi, millainen prosessi suunnitelman
synty on ollut. Aineistossa on 11 tällaista suunnitelmaa. 19 suunnitelmassa kuvattiin syntyprosessia tavalla tai toisella. Tavallisimmin
kuvattiin suunnitteluprosessin työnjakoa sekä pohdintaa siitä, mikä
on RPS:n sisältö. Lyhyimmillään kuvaus tarkoittaa luetteloa työntekijöistä, jotka suunnitteluprosessissa ovat olleet mukana. Avainhenkilöitä prosessissa ovat rippikoulusta vastaavat teologit. Yleensä heidän
vastuullaan on suunnitelman kirjaaminen.
Suunnitteluprosessin kuvauksia voidaan luokitella seuraavasti:
suunnitteluprosessi koko työyhteisöä ja erityisesti kaikkia rippikoulussa mukana olevia työntekijöitä koskevana prosessina (11 kpl),
suunnitteluprosessi työryhmän itsenäisenä tehtävänä (7 kpl), suunnitteluprosessi koskien vain yhtä työntekijää (1 kpl). Viimeksi mainitussa tapauksessa työntekijä kertoo saaneensa suunnitelman tehtäväkseen, minkä jälkeen hän itsenäisesti sen laati ja laittoi tiedoksi kapituliin. Suunnitteluprosessi työryhmän itsenäisenä tehtävänä tarkoittaa,
että rippikoulusta vastuussa olevat työntekijät (rippikoulupappi, nuorisotyönohjaajat) ovat laatineet suunnitelman ilman yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Myös silloin, kun suunnitteluprosessi on työyhteisön yhteinen, merkittävänä toimijana on ollut rippikoulupapin johdolla toimiva työryhmä. Tällöin kuitenkin työryhmä on toiminut
yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Tavallista on myös se, että työryhmässä on muiden työalojen edustus mukana (diakonia, lapsityö,
lähetys).
Sekä RKS 2001:n että hiippakuntien ohjeistuksen intentio on
edellä olevan lainauksen suuntainen, toisin sanoen suunnitteluprosessin tulisi koskettaa koko työyhteisöä RSK 2001 näkee rippikoulun
koko seurakunnan yhtenä perustehtävänä Sen suunnittelu ei voi olla
koskettamatta joiltakin osin koko työyhteisöä. Tämä tarkoitus toteutuu 11 seurakunnassa. Nämä seurakunnat ovat kahta lukuun ottamatta
suuria seurakuntia (yli 16 000 jäsentä). Onkin ilmeistä, että yhteisen
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suunnittelun tarve on suurissa seurakunnissa suurempi kuin pienissä.
On syytä huomata, että 11 suunnitelmasta puuttuu syntyprosessin
kuvaus. Ei ole tietoa siitä, millainen prosessi on käyty näissä seurakunnissa. On mahdollista, että prosessi on koskettanut koko työyhteisöä ja kirjattu suunnitelma on vain työskentelyn lopputulos.
Malmin seurakunnassa Helsingissä paikallissuunnitelmaa työstettiin noin viiden hengen työryhmissä, joilla jokaisella oli oma teema:
nuoren elämä, rippikoulu ja perhe, seurakuntayhteys, isoset, erilaiset
oppijat jne. Ryhmillä oli työskentelyaikaa puoli vuotta. Sen jälkeen
kokoonnuttiin kaikkien rippikoulutyötä tekevien kanssa kahden päivän seminaariin linjaamaan työryhmien tuotoksia. Lopuksi rippikoulutiimi työsti suunnitelmaa lopulliseen muotoonsa.68 Malmilla RKS
2001:n intentio on toteutunut hyvin ja prosessi on ollut aidosti kaikkia
rippikoulussa mukana olevia ja koko työyhteisöä koskettava. Olarin
seurakunnassa Espoossa on myös työskennellyt viiden työntekijän
työryhmä. Yhteydestä koko työyhteisön työskentelyyn ei ole
mainintoja.
Suunnitteluprosessin yhteydestä seurakunnan johtamiseen oli maininta vain kolmessa suunnitelmassa. Kapitulin ohjeistuksen saaneena
kirkkoherra on neuvotellut asiasta rippikoulusta vastaavien työntekijöiden kanssa sopien mm. suunnittelun aikataulutuksesta. Kirkkoherran osuutta kokonaisuudessa luonnehdittiin suunnitelmissa positiivisesti: johdon tuki jäntevöitti työskentelyä. Rippikoulusta vastaavalle
papille esimiehen valtuutus on tärkeä työn selkänoja. Malmin seurakunnan suunnitteluprosessissa todetaan, että ”ilman kirkkoherran
vankkumatonta tukea suunnitelman tekeminen olisi ontunut
pahasti”.69 Yksi seurakunta hyödynsi ulkopuolista asiantuntijaa, joka
oli ohjaajana koko suunnitelman syntyprosessin ajan.

Suunnitelmien yhteiset piirteet
Tämä paikallissuunnitelma on sitova ns. ulkonaisten asioiden osalta:
ulkoläksyt, aloitusjakson laajuus, yhteydenpito vanhempiin tms.
Yksittäisen rippikoulun sisäisissä asioissa (oppituntien järjestys, leiripaikan mahdollisuuksien hyödyntäminen tms.) voi tehdä niin kuin
paikallissuunnitelmassa sanotaan tai niin kuin rippikoulun opettajat
keskenään sopivat. (XIII, 1)

68 Paananen 2004.
69 Paananen 2004, 16.
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Paikallissuunnitelmien luonne on käytännöllinen, niistä puhutaan
toistuvasti ”rippikoulun toimintakäsikirjana”. Käytännöllisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: mitä rippikouluvaihtoehtoja seurakunta
tarjoaa, miten ilmoittaudutaan, millä periaatteilla rippikoulupaikat
jaetaan, miten seurakuntayhteys toteutuu ja miten vanhempia kohdataan. Kaikissa suunnitelmissa kirjataan rippikouluikäluokkien
suuruudet lähivuosille, useimmissa tarkastellaan väestötilastoja
laajemminkin (esimerkiksi muuttovoitto, muuttotappio, ikärakenne,
seurakunnan jäsenten määrä). Sen sijaan rippikouluaktiivisuuteen
(rippikoululaisten määrä suhteessa ikäluokkaan) puututaan vain
muutamissa suunnitelmissa. Ainoastaan yhdessä suunnitelmassa
pohditaan oman seurakunnan jäsenmäärän laskun vaikutusta rippikouluun. Tämä huomio alleviivaa sitä, kuinka heikosti suunnitelmat
suuntautuvat tulevaan.
Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, jonka laajuus on 80 tuntia
vähintään puolen vuoden aikana. Tämä tiedostetaan kaikissa suunnitelmissa. RKS 2001:n yleistavoite ja avainsanat Elämä – usko –
rukous kirjataan yleisesti suunnitelman johdanto-osaan. Nuoren elämänkysymykset, kirkon usko ja jumalanpalvelus- ja hartauselämä
käyvät vuoropuhelua keskenään. Koko rippikoulu toteutuu seurakuntayhteydessä. Oppitunneista on siirrytty laajempiin opetus- ja oppimiskokonaisuuksiin. RKS 2001 on perusta kaikille rippikoulumuodoille, myös aikuisia ajatellen. Paikallissuunnitelmissa nämä
perusteet tunnetaan ja niihin halutaan sitoutua.
Kaikki seurakuntien paikallissuunnitelmat edellyttävät, että nuoret
osallistuvat kahdesta viiteen kertaa yhteiseen jumalanpalvelukseen,
useimmiten sunnuntain messuun. Nuorille suunnattuja messuja on
monissa seurakunnissa. Messujen ohella seurakunnan elämään osallistumisen minimi muodostuu tavallisesti nuorten konsertista ja osallistumisesta 2–3 nuorten iltaan. Intensiivi- eli leirijaksolla jumalanpalvelusta vietetään päivittäin, joko aamulla ennen opetusjaksoa tai
iltapäivällä lounaan ja vapaa-aikajakson jälkeen. Myös rukoushetkiä,
”mediksiä”, vietetään aamulla, iltapäivällä tai illalla. Isoset pitävät
useimmissa seurakunnissa hartauksia. Jumalanpalvelus- ja hartauselämää edellytetään siis harjoitettavan leirioloissa tavallisesti
kolme kertaa päivässä. Rippikoululaiset osallistuvat hartauselämän
suunnitteluun ja toteutukseen monipuolisesti. Ruokailut aloitetaan
ruokalaululla. Kahdeksan seurakuntaa ilmoittaa liittyvänsä valtakunnallisen rippikoulusunnuntain viettoon tammikuun viimeisenä sun-
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nuntaina. Kokonaisuutena aineisto vahvistaa tutkimustulosta, jonka
mukaan rukous- ja jumalanpalveluselämä rippikoulussa on vahvistunut nykyisen rippikoulusuunnitelman myötä.70
Rippikoulu on todella seurakunnan elämää, ei vain johdattelua seurakunnan elämään jossain muualla. (XIII, 9)
Rukous ja hartauselämä läpäisee koko rippikoulun alkaen aloitusjaksolta aina päätösjaksoon asti. Painopiste rukouksessa ja hartaudessa
ei ole tiedollinen, vaan hengellinen. Ne ovat ohjaamassa nuorta hengellisen elämän kasvuun. (VI, 12)

Kaikissa suunnitelmissa käsitellään rippikoululaisten vanhempien
kohtaamista sekä yhteistyötä koulujen kanssa. Jokaisessa seurakunnassa vanhempia tavataan rippikoulun aikana vähintään kerran.
Kolme seurakuntaa ilmoittaa järjestävänsä kaksi erillistä vanhempainiltaa, muutamat kutsuvat vanhempia useampaan erityyppiseen
tilaisuuteen. Muutamassa seurakunnassa järjestetään vanhempien ja
nuorten yhteinen ilta tai tapahtuma.
Myös isosten merkitystä rippikoulun kokonaisuudessa käsitellään
kaikissa suunnitelmissa. Heidän tasapuolinen kohtelunsa onkin yksi
suunnitteluun motivoiva tekijä. Isosille halutaan antaa mielekkäitä ja
monipuolisia tehtäviä He ovat tärkeä resurssi, mutta heidät nähdään
myös nuorina, joilla on oikeus kasvaa kristittyinä seurakunnan
yhteydessä. Jokainen seurakunta järjestää koulutusta isosille ja heitä
hyödynnetään kaikissa rippikoulumuodoissa. Koulutus kestää vuoden
tai kaksi. Yhdessä seurakunnassa puhutaan isosten sijasta innostajista.71 Yleinen käytäntö on, että isosten kanssa tehdään erillinen sopimus, jolla turvataan heidän tasapuolista kohteluaan. Isossopimus mainitaan myös hiippakuntien ohjeistuksessa. Sopimuksiin kirjataan
isosten oikeuksia ja velvollisuuksia. Käytäntö koskee erityisesti
suuria seurakuntia (yli 16 000 jäsentä).
Isosen kautta rippikoulun kohtaamisen ja läsnäolon ulottuvuus syvenee tasolle, joka ei pelkästään ohjaajien kautta olisi mahdollinen.
Toimintansa kautta isonen rakentuu myös omassa kristillisessä identiteetissään. Siksi on tärkeää, että hän saa myös vastuullisia hengelli-

70 Esim. Ruotsala & Valkonen 2005.
71 RKS 2001:a seuranneessa kirkkohallituksen Rippikouluprojektissa
2001–2006 yhtenä osaprojektina oli isostoiminnan kehittäminen, ks. Porkka
2004. Innostajat liittyvät ns. dialogipedagogiseen rippikouluun, ks. Varjo
1997.
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siä tehtäviä rippikoulun jumalanpalvelus- ja hartauselämässä. (XX,
9)

Turvallisuuskysymyksiin viitataan yhtä vaille kaikissa suunnitelmissa.
Leiritoiminnan turvallisuutta käsitellään sekä yleisissä toteutusperiaatteissa että liiteosiossa. Liitteisiin kuuluu tyypillisesti turvallisuusasiakirjan malli ja turvallisuussuunnitelma. Leiri- ja retkitoiminnan
turvallisuuteen on kirkossa viime vuosina kiinnitetty entistä
enemmän huomiota. Taustalla on muuttunut lainsäädäntö, joka
velvoittaa seurakuntaa palvelun tarjoajana ja tuottajana sekä työnantajana.
Rippikoululaisten ulkoläksyt mainitaan 21 suunnitelmassa. Niitä
on vähimmillään neljä: uskontunnustus, Isä meidän -rukous, Herran
siunaus sekä ns. pienoisevankeliumi (Joh. 3:16). Yleisimmin nuoret
opettelevat myös 10 käskyä. Neljässä seurakunnassa edellytetään
lisäksi kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28: 18–20) sekä ehtoollisen asetussanojen tai ns. rakkauden kaksoiskäskyn ulkoa osaamista. Ulkoläksyjen osaamista edellytetään nuorilta tasapuolisesti, mutta samalla
korostetaan tilannekohtaista harkintaa ja sitä, että suorittaminen on
suhteutettava kunkin nuoren henkilökohtaiseen tilanteeseen ja oppimisen edellytyksiin. 22 seurakuntaa ilmoittaa hyödyntävänsä
rukoushelmiä (tai katekismushelmiä).72
Lähes kaikissa (28) suunnitelmissa on kirjattuna pääkohdissaan
rippikoulun vuosirytmi, teksteissä puhutaan rippikoulun ”rautalankamallista” Tällä tarkoitetaan listaa niistä toimenpiteistä, joita kunkin
kuukauden aikana rippikouluvuodessa tapahtuu, esim. syyskuu –
palauteseminaari, lokakuu – rippikoulukirjeet ja -infot, marraskuu –
ilmoittautuminen ja Raamattujen hankinta jne. Tästä vuosirytmin kirjaamisesta ei ole mainintaa RKS 2001:ssa tai hiippakuntien ohjeistuksessa, kysymys on puhtaasti arjen työtä palvelevasta oivalluksesta.
Käytetyn kielen ja käsitteistön osalta suunnitelmat ovat lähellä rippikoulusuunnitelmaa ja sen jälkeen tuotettuja materiaaleja. Kuitenkin
suunnitelmissa yleisesti puhutaan ”ennakkotapaamisista” (tai
”ennakkokäynneistä”) silloin, kun tarkoitetaan ennen perusjaksoa

72 Rukoushelmet ovat Ruotsin kirkon emerituspiispa Martin Lönnebon kehittelemä ekumeeninen harjoitusväline rukouksen, hiljaisuuden ja mietiskelyn
tueksi. 18 helmeä muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaisella helmellä on
oma merkityksensä ja rukouksensa. Yleensä nuoret itse tekevät ranteessa
pidettävän helminauhan. Rukoushelmet ovat konkreettinen ja keskeinen osa
rippikoulujen hartauselämää.
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järjestettäviä tilanteita. Kyseinen termi antaa helposti sen viestin, että
varsinainen rippikoulu onkin leirijakso, jota ennakoivat tietyt yksittäiset tilanteet. Termiä perusjakso taas käytetään harvoin, ehkä siksi,
että työntekijöiden mielessä se tarkoittaa lähes aina leirijaksoa. Kuitenkaan kaikkiin rippikouluihin ei sisälly leiriä. Suunnitelmissa on
myös runsaasti mainintoja ”seurakuntayhteysjaksosta”. Tätä termiä
RKS 2001 ei tunne. Siinä puhutaan aloitus-, perus- ja päätösjaksosta
mutta korostetaan, että ”Seurakunnan toimintaan osallistumista on
hyvä sisältyä rippikoulun eri vaiheisiin”73 ja että ”Rippikoulun keskeiseksi lähtökohdaksi ja perustaksi on tässä suunnitelmassa nostettu
seurakuntayhteys. Työskentely on sen varassa.”74 Muutamissa suunnitelmissa puhutaan ”seurakuntaan tutustumisesta”75 tarkoittaen
seurakuntayhteyteen kuuluvia osallistumiskäyntejä.
Niin sanottu konstruktionistinen käsitys maailmasta muistuttaa
siitä, että kielenkäyttö luo ja uusintaa, todentaa ja vahvistaa sosiaalista todellisuutta. Kieli ei siis vain heijasta sosiaalista maailmaa,
vaan rakentaa sitä.76 Sosiaalinen todellisuus voi myös ”imaista” työntekijän mukaansa. Tällöin puhutaan rippikoulun ”ennakkotapaamisista” ilman, että halutaan viestiä sen alkavan vasta leirijaksolla tai
”seurakuntaan tutustumisesta”, silloinkin, kun tarkoitetaan osallistumista. Kielen ja käsitteistön osalta voidaan todeta, että paikallissuunnitelmissa sekoittuvat nykyisen ja edellisen rippikoulusuunnitelman
käsitteet. Vanhat käsitteet saavat osin uudelleen tulkittuja sisältöjä.
Paikallissuunnitelmien kaikille yhteisiä piirteitä ovat siis RKS
2001:n perusajatusten ymmärtäminen ja soveltaminen, tulevien rippikouluikäluokkien kirjaaminen, vanhempien huomiointi, yhteistyö
koulujen kanssa sekä isosten arvostaminen ja pyrkimys heidän tasapuoliseen kohtaamiseensa. Useimpia suunnitelmia yhdistää turvallisuusajattelu, rippikoulun vuosirytmin kirjaaminen, rukoushelmien
käyttö, suunnitelman erillinen liiteosa sekä ulkoläksyistä sopiminen.

73
74
75

Elämä – usko – rukous 2001, 28.
Elämä – usko – rukous 2001, 28
”Tutustumisjakso” termiä käytetään laajalti kirkollisissa dokumenteissa.
Esimerkiksi kirkon nelivuotiskertomus 2004–2007 Monikasvoinen kirkko
(2008, 140) puhuu säännönmukaisesti ”tutustumisjaksosta”. Tämä ilmiö
kertoo siitä, että Rippikoulusuunnitelma 1980:n terminologia elää edelleen
vahvasti kirkollisessa kielessä.
76 Esim. Jokinen & Juhila & Suoninen 2008.
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Taulukko 2. Rippikoulun paikallissuunnitelmien yhteiset piirteet.
Kaikille yhteiset piirteet
RKS:n perusajatukset
Tulevat ikäluokat
Vanhempien huomiointi
Koulu-yhteistyö
Isosten huomiointi

Seurakunnat
30
30
30
30
30

Useimmille yhteiset piirteet
Turvallisuusajattelu
Rippikoulun vuosirytmi
Rukoushelmet
Erillinen liiteosa
Ulkoläksyt

29
28
22
21
21

Suunnitelmia erottavat piirteet
Yhteisten piirteiden ohella paikallissuunnitelmissa on huomattavia
eroja. Erot liittyvät sekä rippikoulun periaatteisiin että sen toteutukseen. Seuraavassa käydään yhtäältä läpi piirteitä, jotka jakavat
aineistoa ja toisaalta myös aineistoa vähemmän jakavia, mutta sisällöltään merkittäviä piirteitä.
Suunnitelmista 11 käsittelee erikseen diakonia- ja lähetystyön
sisältöä ja paikkaa rippikoulussa. Molemmat teemat ymmärretään
laajasti ja niitä lähestytään nuorten maailmasta käsin. Varsinkin suurissa seurakunnissa on tyypillistä järjestää kaikille rippikouluryhmille
”seurakuntapäiviä”, joissa rastiradan avulla perehdytään seurakunnan
työmuotoihin ja tutustutaan työntekijöihin. Lähetystä ja diakoniaa
käsitellään usein elämyksellisesti ja projektien avulla, esimerkiksi
rippikoulusafarilla, nimikkolähettien vierailuilla, yhteisvastuutapahtumissa jne. Lähetys- ja diakoniatyö nähdään samalla tavalla rippikoulua läpäiseviksi aiheiksi kuin musiikkikin. Läpäisevyys tarkoittaa
sitä, että teemat liitetään laajasti paitsi RKS 2001:n mukaisesti kirkon
uskon sisältö -osioon myös nuorten elämänkysymysten yhteyteen
(vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, syrjäytyminen,
väkivalta, sota ja rauha). Myös rippikoulussa yhdessä elämisen
todellisuus ja pelisäännöt tarjoavat runsaasti materiaalia näille
teemoille.
Diakonia, palvelu, ei ole vain yksi seurakunnan työmuoto, vaan kirkon omin elämäntapa. Tämän ohella seurakunnassa on tärkeä työmuoto, jota erikseen kutsutaan diakoniaksi ja jossa aivan erityisesti
keskitytään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen.
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Tämä erityispiirre seurakunnan työssä on yksi tärkein kirkon tunnusmerkki, mutta ajatusta diakoniasta on varottava kaventamasta merkitsemään ainoastaan yhtä seurakunnan työmuotoa erotukseksi muista
työmuodoista. (XX, 7–8)

Erilaiset oppijat huomioidaan hiippakuntien ohjeistuksessa ja 15 paikallissuunnitelmassa. Teema on ollut koulumaailmassa ja kirkossakin
2000-luvulla melko paljon esillä.77 Kuitenkin joka toisessa suunnitelmassa erilaisia oppijoita ei huomioida mitenkään. Rippikoulusuunnitelman mukaan "Seurakunnan on tarjottava kaikille nuorille mahdollisuus käydä rippikoulu — Erilaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tieto niiden luonteesta on lisääntynyt. Nuorten erilaisuus, heidän yksilölliset lähtökohtansa ja valmiutensa on otettava huomioon."78Muutamassa suunnitelmassa huomiointi on lähinnä tämän
periaatteen tiedostamista ja muistutusta oppimisen yksilöllisyydestä
Enemmistö 15 suunnitelmasta kuitenkin käsittelee erilaisia oppijoita
laajemmin. Tällöin on kysymys siitä, että rippikoulun opettajalla on
peruskäsitys erilaisista oppijoista, oppimiseen liittyvistä erityyppisistä ongelmista ja oppimistyyleistä. Opetuksessa hyödynnetään
monipuolisesti eri opetusmenetelmiä ja ulkoläksyissä, oppimispäiväkirjan käytössä sekä arvioinnissa otetaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet.
Rippikoulun ohjaajilla tulisi olla peruskäsitys erilaisista oppijoista ja
oppimistyyleistä, siitä millaisia oppimisongelmia ja rajoitteita yleensä on. Myös oman oppimistyylin tiedostaminen on tärkeää, sillä usein
opetamme tiedostamattamme juuri niin kuin itse parhaiten opimme ja
tämä tyyli ei ole välttämättä se, jolla kaikki muutkin oppivat. (VI, 11)

Nuorten tupakointi rippikoulussa on herättänyt kirkossa ja yhteiskunnassa huomattavaa keskustelua viime vuosina. Yleinen suhtautuminen tupakointiin on muuttunut kriittisemmäksi ja nuorten tupakointi on vähentynyt. 13 paikallissuunnitelmaa käsittelee tupakointia
rippikoulussa. Näissä seurakunnissa halutaan rippikouluihin yhtenäinen käytäntö. Yksi seurakunta myöntää, ettei yhteistä linjaa seurakunnan sisällä ole saavutettu. Kysymys nähdään ennen kaikkea
käytännön näkökulmasta, periaatteellista tai ihmiskuvallista
pohdintaa on vähän. Tiivis yhteydenpito vanhempiin nähdään
tärkeänä. Kaksi seurakuntaa on päivittänyt linjauksensa sen jälkeen
77 Kuusi & Porkka 2006. Kirkkohallituksen Rippikouluprojektissa 2001–2006
yhtenä osaprojektina oli Rippikoulu kaikille – erilaiset oppijat rippikoulussa.
78 Elämä – usko – rukous 2001, 42.
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kun Kirkkohallitus joulukuussa 2007 julkaisi suosituksensa nuorten
savuttomuuden edistämisestä.79 Yhden suunnitelman liitteenä on
suhteellisen laaja tupakkamuistio, jossa tiivistetään seurakunnassa
käytyä keskustelua ja linjataan rippikoulu- ja isostoimintaa Kirkkohallituksen suosituksen mukaiseksi.
Rippikoulun malliohjesäännön mukaan
Rippikoulun kolmivuotista runkosuunnitelmaa ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelmaa laadittaessa on syytä olla yhteydessä paikkakunnan kouluihin, erityisesti uskonnonopettajiin.

Sama ajatus toistuu hiippakuntien ohjeissa. Rippikoulusuunnitelman
mukaan
Rippikoulunopettajien on hyödyllistä tuntea koulujen opetussuunnitelmat, erityisesti uskonnonopetukseen liittyvät sisällöt ja uskontokurssien ajoitukset koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Yhteistyö
koulun kanssa merkitsee opetuksen sisältöjen koordinointia ja yhteen
sovittamista.80

Vain kolme paikallissuunnitelmaa mainitsee seurakunnan tekevän
rippikoulun suunnittelussa yhteistyötä uskonnonopettajien kanssa tai
huomioi uskonnonopetuksen sisällöt. Lisäksi yksi seurakunta ilmoitti
keräävänsä uskonnonopettajilta palautetta rippikouluista alkusyksyn
aikana.
On pidettävä merkittävänä tuloksena, että yhteistyö uskonnonopettajien kanssa on mainittu niin harvoissa suunnitelmissa. Esimerkiksi Raamattuun tutustuminen ja sen merkityksen ymmärtäminen on rippikoulun keskeistä sisältöä. Juuri kahdeksas vuosiluokka
on yleensä se vaihe, jolloin perusopetuksen evankelis-luterilaisessa
uskonnonopetuksessa perehdytään Raamatun syntyyn, tulkintaan ja
käyttöön. Seurakunnilla ja kouluilla on kuitenkin yleisesti varsin paljon yhteistyötä. Suunnitelmissa enemmistö seurakunnista kertoi vierailevansa kouluissa informoimassa oppilaita eri rippikouluvaihtoehdoista.
Oppimiskäsitykseltään RKS 2001 edustaa erityisesti konstruktivistista ja kontekstuaalista oppimiskäsitystä Sen mukaan rippikoulun
aloitusjaksolle kuuluu aiemmin opitun kartoittaminen tavalla tai toi-

79 Kirkkohallituksen suositus nuorten tupakoimattomuuden edistämiseksi löytyy
osoitteesta http://evl.fi/kannanotot/tupakkasuositus
80 Elämä – usko – rukous 2001, 42.
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sella.81 Paikallissuunnitelmien mukaan näin tapahtuu vain neljässä
seurakunnassa (näistä kaksi huomioi myös uskonnonopetuksen sisällöt). Aiemmin opitun kartoitus voi luonnollisesti toteutua monin
tavoin, mutta tämän aineiston valossa näyttää siltä, että yleisesti rippikoulun suunnitteluun liittyy vain harvoin perusopetuksen yläluokkien
uskonnonopetuksen sisällön huomioimista tai aiemmin opitun kartoittamista.
Rippikoulun aloitusjaksolla kartoitetaan nuoren valmiuksia ja asenteita. Rippikoululaisille annetaan aloitusjaksolla mahdollisuus vaikuttaa opetussisältöihin kiinnostusten mukaan. Työntekijätiimi suunnittelee intensiivijakson ohjelman huomioiden ryhmän erityislaadun
ja tarpeet. (XVIII, 10)
Jokainen ryhmä tekee mind-mapin annetusta teemasta aikaisemmin
opitun perusteella (aiheina voi olla seurakunta, Raamattu, Raamatun
kertomukset, Raamatun henkilöt, kristinoppi, kirkkovuosi, Jeesus,
Jumala jne). (XX, 19)

Rippikoulun paikallissuunnitelmia erottavia piirteitä ovat siis lähetyksen ja diakonian sekä erilaisten oppijoiden huomiointi, nuorten
tupakoinnin käsitteleminen sekä yhteydet uskonnonopettajiin.
Viimeksi mainittuun liittyy läheisesti kysymys aiemmin opitun
kartoittamisesta.
Taulukko 3. Rippikoulun paikallissuunnitelmien erottavat piirteet.
Erottavat piirteet

Seurakunnat

Erilaiset oppijat

15

Lähetys ja diakonia

11

Nuorten tupakointi

13

Yhteys uskonnonopettajiin

3

Tiimityö
Rippikoulu ei ole kenenkään työntekijän henkilökohtainen suoritus,
vaan sen perustana on yhteinen suunnittelu ja tiimityö. (XIV, 3)
Opettajien yhteistyö on eräs onnistuneen rippikoulun avain. Onnistunut yhteistyö edellyttää, että jokaisen työntekijän tietotaitoa ja osaamista arvostetaan ja kannustetaan sen käyttämiseen. — Rippikoulun
opettajien tulee olla asiantuntijatiimi, jossa kaikkien osaamisesta saadaan mahdollisimman paljon irti. Tästä koituu välitön hyöty rippi-

81 Elämä – usko – rukous 2001, 23.
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koululaisten opetukseen ja välillinen hyöty koko rippikoululle prosessoinnin ja ilmapiirin suhteen. (XVIII, 13)

RKS 2001 painottaa tiimityöskentelyn merkitystä: ”Rippikoulu on
seurakunnan yhteinen tehtävä, jossa ovat mukana kaikki työalat ja eri
työntekijäryhmät paikallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.”82
Kirkkojärjestys (KJ 3: 3) määrittelee, että rippikoulua johtaa pappi tai
lehtori. Heidän lisäkseen opettajina toimivat kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat seurakunnan rippikoulun
ohjesäännön mukaisesti. Diakonian viranhaltijoiden ja lapsityöntekijöiden osaaminen nähdään arvokkaana ja toivottavana tukena rippikoulutyölle.83 Myös isoset nähdään osana opettajatiimiä. Joissakin
suunnitelmissa korostetaan työntekijän oman identiteetin merkitystä:
”Jokainen työntekijä on läsnä kirkon työntekijänä ja aikuisena kristittynä omasta työalasta tai tehtävästä riippumatta.” (II, 3)
Enemmistö (25) seurakunnista käsittelee paikallissuunnitelmissaan tiimityön kysymyksiä. Usein tämä tarkoittaa työntekijöiden ja
heidän tehtäviensä luettelua: pappi, nuorisotyönohjaaja, kanttori, diakoni, lähetyssihteeri, lapsityöntekijä, kesätyöntekijä ja isoset. Rippikoulussa tulee RKS 2001:n mukaisesti olla läsnä yksi työntekijä
jokaista alkavaa 10 rippikoululaista kohden. Ryhmäkokoa 25 nuorta
ei saa ylittää muuten kuin seurakuntaneuvoston luvalla. Useimmat
seurakunnat linjaavat tavoitteekseen sen, että vähintään yksi, mieluiten kaksi kolmesta työntekijästä on oman seurakunnan työntekijöitä.
Enemmistö seurakunnista työllistää rippikoulussa työntekijöiden,
kausityöntekijöiden ja isosten lisäksi myös yhden täysi-ikäisen henkilön, joka yleensä on seurakunnassa vuosia mukana ollut ja isosena
toiminut nuori aikuinen. Hänestä käytetään erilaisia nimityksiä:
ohjaava isonen, handy, isoiso, gerbe, appari, apuohjaaja tai avustaja.
Hänen tehtävänään on isosten ohjaaminen, yövalvonta sekä käytännön tehtävissä ja opetuksessa avustaminen.
Mitä sitten tarkoittaa käytännössä eri työntekijäryhmien
mukanaolo rippikoulussa paikallisesti tarkoituksenmukaisella
tavalla? Suunnitelmissa kuvataan yhtäältä tiimimäisen työskentelytavan tavoitetta ja ideaa sekä toisaalta rakenteita, joiden puitteissa rippikoulut toteutuvat. Tiimityöskentelyä itsessään ei määritellä eikä sen
sisältöä juurikaan kuvata. Tiimin käsitettä käytetään väljästi, joskus

82 Elämä – usko – rukous 2001, 38.
83 Elämä – usko – rukous 2001, 38, 41, 42.
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jopa pelkkä työnjaon kirjaaminen ymmärretään tiimityöksi. Yleisenä
tiimin määritelmänä voidaan pitää esimerkiksi seuraavaa:
Tiimi on ryhmä ihmisiä, jotka itsejohtoisesti, yhteisvastuullisesti, tiiviissä yhteistyössä suorittavat tiettyä työkokonaisuutta ja tiimin jäsenten erilaisuutta hyödyntäen pyrkivät yhteisiin arvopäämääriin ja
tavoitteisiin yhteisten pelisääntöjen puitteissa.84

RKS 2001:n tavoite eri työntekijäryhmien mukanaolosta tiedostetaan,
mutta seurakuntien välillä on suuria eroja tavoitteen toteutumisessa.
Joissakin seurakunnissa on esimerkiksi selvää, että kanttorille kuuluu
vähintään yksi leirijakso vuodessa. Useammin kanttorien opetus on
kuitenkin kevään aikana eivätkä kanttorit osallistu leireille. On
ilmeistä, että tilanne on samankaltainen koko maassa.85
Suunnitelmissa on vähän vihjeitä siitä, mitä tiimin määritelmässä
mainittu tiivis yhteistyö käytännössä olisi Esimerkiksi opetusjaksojen
suunnitteleminen ja toteuttaminen kahden tai kolmen opettajan
yhteistyönä olisi täysin mahdollista, mutta tällaisesta tiimityöstä ei
löydy mainintoja. Seurakuntien työkulttuureissa tiimit tarkoittavatkin
useimmiten työryhmiä, joilla on yhteinen tehtävä, esimerkiksi rippikoulun toteuttaminen. Muutamat seurakunnat puhuvatkin tiimien
sijasta työnjaosta. Käsitteitä ei ole välttämätöntä nähdä vastakkaisina,
työryhmistä ja työn jakamisesta voidaan edetä tiimimäisempään työtapaan. Useimmissa suunnitelmissa on kuitenkin selvästi aitoa pyrkimystä luoda tiimityötä mahdollistavia rakenteita. Tiimityö itsessään
nähdään positiivisena ja yhdessä työskentelyä arvostetaan.

Tavoitteet ja arviointi rippikoulussa
Uskon määrää tai laatua ei voi rippikoulun loppuarvioinnissa mitata.
Sen sijaan voidaan arvioida, kuinka nuori on oppinut tietyt
asiasisällöt tai ymmärtänyt uskon merkityksen.86 Jatkuvan palautteen
ja arvioinnin avulla voidaan korjata oppimisessa ilmenneitä puutteita
ja syventyä nuorten kanssa heitä kiinnostaviin aiheisiin.87 Opettajan
suorittaman arvioinnin ohella tärkeää on nuoren itsearviointi. Sen
välineeksi rippikoulusuunnitelma suosittelee oppimispäiväkirjaa.
84 Pirnes 1994.
85 Ks. lisää musiikin ja kanttorin roolista rippikoulussa Tammisen, Liirin, Väkeväisen & Saarisen artikkelista Elämä, usko, rukous – ja musiikki luvussa 9.
86 Elämä – usko – rukous 2001, 16.
87 Elämä – usko – rukous 2001, 39.
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Kolmea seurakuntaa lukuun ottamatta suunnitelmissa tarkastellaan
rippikoulun arvioinnin kysymyksiä. Arviointi liitetään sekä rippikoululaisten oppimiseen ja palautteeseen että isosten ja henkilökunnan
omaan kokemukseen. Arviointi ja rippikoulun jatkuva kehittäminen
nähdään läheisesti yhteen kuuluvina. Arvioinnin menetelmiä ovat
oppimispäiväkirja, kirjallinen loppukoe, alku- ja loppuhaastattelu,
ulkoläksyt, isosten palaute, rippikoulun päiväkirjat ja yhteiset
palautekeskustelut. Arviointi nähdään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Tavoitteiden asettamisessa tulee pitää mielessä kaikki oppimistapahtumaan liittyvät keskeiset tekijät: oppija, vuorovaikutus, oppiaines,
oppimisympäristö ja opettaja. Nuoren tai ryhmän oppimisen edellytykset, elämäntilanne, aiemmin opittu ja ryhmän jäsenten kysymykset
on otettava huomioon. Opittavasta asiasisällöstä on määriteltävä
mahdollisimman konkreettisesti olennaisin, jonka oppijan toivotaan
hallitsevan ja ymmärtävän. (XXII, 14)
Rippikoulun tavoitteet eivät ole vain tiedollisia – yhtä tärkeää on
pohtia sitä, mitä nuoressa toivotaan rippikoulun aikana tapahtuvan.
Rippikoulun työntekijätiimin on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisen ja avoimen ilmapiirin luomiseen. (XXX, 5)

Lainaukset kertovat oivallisesti siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti
tavoitteita ja arviointia suunnitelmissa lähestytään. Tämän aineiston
perusteella
rippikoulu
ymmärretään
seurakunnissa
kokonaisvaltaisena prosessina, jossa kristinuskon tiedollisen aineksen
karttuminen on vain yksi osatekijä onnistuneessa rippikoulussa.
Rippikoulu itsessään nähdään tärkeänä ja arvokkaana, mutta
kuitenkin vain yhtenä vaiheena kristittynä kasvamisessa seurakunnan
yhteydessä.
Rippikoulun käyneellä nuorella tulisi olla käsitys mutta myöskin kokemus siitä, mitä kirkko tosiasiassa opettaa. Toivottavaa on, että hänellä olisi myös halu samaistua kirkkoon ja seurakuntaan yhteisönä,
joka kannattelee ja vaalii hänen persoonallista identiteettiään sekä
autonomiaansa yksilönä – yhteisessä uskossaan. (XX, 12)
Rippikoulun lopussa päätöskokeen tarkoituksena ei tarvitse olla tiedon osaamisen mittari, vaan aiheen omaksumisen ulostuominen, jolloin menetelmänä voi olla hyvinkin luova tapa (liike, tanssi, laulu,
musiikki, maalaus, askartelu jne.) (VI, 16)

Oppimispäiväkirjaa hyödyntää 21 seurakuntaa. Suunnitelmista ei käy
ilmi, miten oppimispäiväkirjaa hyödynnetään. Tämä jätetään rippikoulua toteuttavan tiimin harkintaan. Anne Aholin ja Minna
Marjanen ovat opinnäytteessään tutkineet oppimispäiväkirjaa oppimisen ja arvioinnin välineenä Tuusulan rovastikunnan ja Espoon
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seurakuntayhtymän rippikoulutyössä. Opinnäytteen kohderyhmä on
siis Espoon hiippakunnan sisällä. Tulosten mukaan oppimispäiväkirja
on hyvä menetelmä, joka tukee oppimisprosessia ja sen arviointia.
Oppimispäiväkirjan onnistunut käyttö vaatii työntekijöiden voimavaroja ja sitoutumista. Käsitteenä oppimispäiväkirja on hajanainen ja
voidaan ymmärtää monella tavalla.88
Aineiston seurakunnista neljä ilmoittaa haastattelevansa kaikki
rippikoululaiset alkujakson aikana. Näin kartoitetaan nuorten odotuksia ja toiveita, oppimisen tapaa ja mahdollisia ongelmia sekä sosiaalista kontekstia. Haastattelijoina toimivat työntekijät. Muita arviointia
tukevia keinoja ovat esimerkiksi nuorten kirjoittamat minä-aineet. 30
seurakunnasta vain kolme järjestää rippikoulun alkupuolella viikonlopun mittaisen leirijakson.
Alkuhaastattelu tehdään, jotta rippikoululaisten omat odotukset, pelot, toiveet ja rajoitteet saataisiin riittävästi kartoitettua. Haastattelussa rippikoululainen saa tietoa siitä, mitä rippikoulu on ja millaisilla
pelisäännöillä siellä pelataan. Samalla haastattelu on alku rippikoululaisen ja opettajan väliselle tärkeälle luottamukselliselle suhteelle.
(VI, 9)

Suurin osa seurakunnista kehittää rippikoulutyötään kokoamalla
kaikki rippikoulutyöntekijät säännöllisesti yhteen, useimmiten kahdesti vuodessa. Elo-syyskuussa käydään kesän kokemuksia läpi ja
kirjataan muutostarpeita. Tammi-maaliskuulla tarkastellaan jo käynnistynyttä rippikouluvuotta ja orientoidutaan kesään. Kaksi suunnitelmaa puhuu kuvaavasti rippikoulun ”haltuunottopäivistä”.

Yhteenveto ja pohdinta
Tässä artikkelissa on tutkittu rippikoulun paikallissuunnitelmia 30
seurakunnassa Helsingin ja Espoon hiippakunnissa. Aineisto muodostuu 29 kirjallisesta paikallissuunnitelmasta ja yhdestä verkkomateriaalista. Aineisto kattaa lähes puolet hiippakuntien seurakunnista.
Tutkimuksen tulosten tulkinnassa on syytä muistaa suunnitelmien
väljä luonne: seurakunnat tekevät monta valintaa siinä, mitä suunnitelmiin kirjataan ja mitä jätetään kirjaamatta. Jos esimerkiksi rukoushelmien käytöstä ei ole mainintaa suunnitelmassa, tämä ei välttämättä
merkitse sitä, että niitä ei seurakunnassa hyödynnettäisi. Toisaalta
myöskään jonkin asian mukanaolo paikallissuunnitelmassa ei takaa,
88 Aholin & Marjanen 2004.
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että seurakunnan kaikissa rippikouluissa todellakin toimittaisiin suunnitelmassa kirjatulla tavalla.
Velvoite paikallissuunnitelmien tekemiseen nousee Rippikoulusuunnitelma 2001:sta. Seitsemän vuotta suunnitelman voimaan
tulon jälkeen paikallissuunnitelma puuttuu koko maassa noin joka
neljännestä seurakunnasta, erityisesti pienistä seurakunnista. Vuosisuunnitelmat löytyvät lähes kaikista seurakunnista. Suunnittelulla
halutaan vaikuttaa rippikoulujen tasalaatuisuuteen, uusien työntekijöiden ja kausityöntekijöiden perehdyttämiseen sekä rippikoulun
arviointiin.
Paikallinen suunnittelu on pyrkimystä laajan toimintamuodon haltuun ottamiseen muuttuvissa olosuhteissa. RKS 2001 antaa tilaa paikalliselle suunnittelulle mutta myös edellyttää sitä. Hiippakunnallinen
ohjeistus on melko väljää, teemoja on paljon eikä suunnittelulle aseteta vähimmäisvaatimuksia. Yhtäältä tämä pakottaa seurakuntia
omaan prosessointiin, toisaalta rippikoulun yhteinen koordinointi käy
haasteellisemmaksi.
Suunnitelmat ovat toimintakäsikirjoja ja työkalupakkeja sisältäen
sekä periaatteellista että varsinkin käytännöllistä materiaalia. Niiden
laajuus vaihtelee suuresti. Kolmasosassa seurakuntia suunnitteluprosessi on koskettanut koko työyhteisöä. Suunnitelmiin tallentuu
aiemmin hyväksi koetut käytännöt, sen sijaan tulevaisuuden uhkakuvia tai mahdollisuuksia ei käsitellä. Keskeisenä suunnitelmia yhdistävänä puutteena onkin nähtävä se, että ne eivät suuntaudu tulevaan.
Liittymäkohdat yleisiin seurakuntasuunnitelmiin ovat vähäisiä.
Rakenteeltaan suunnitelmat yleisesti noudattavat hiippakuntien
ohjeistuksessa suunnitelmille annettua kolmen pääosan rakennetta:
johdanto (toimintaympäristökuvaus), yleiset toteutusperiaatteet sekä
liitteet. Osien rajat ovat kuitenkin hyvin liukuvia. Liiteosa löytyi 22
suunnitelmasta. Suunnitelmien kielessä näkyy edellisen Rippikoulusuunnitelma 1980:n vaikutus.
RKS 2001:n pääperiaatteet ovat työntekijöille hyvin tuttuja. Rippikoulut kestävät – ainakin paikallissuunnitelman tasolla – kaikissa
seurakunnissa vähintään puoli vuotta. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä on monipuolista ja nuoret osallistuvat sen suunnitteluun
että toteutukseen. Vähintään kaksi kolmasosaa seurakunnista hyödyntää rukoushelmiä osana hartauselämää. Vanhempia kohdataan
kaikissa seurakunnissa vähintään kerran rippikoulun aikana ja rippikoulusta kerrotaan kouluissa aktiivisesti. Isosia arvostetaan ja heille
annetaan monipuolisia tehtäviä. Puolessa suunnitelmista huomioidaan erilaiset oppijat. Noin kolmasosassa seurakuntia huomioidaan
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diakonia- ja lähetystyö osana rippikoulun kokonaisuutta. Reilu kolmannes suunnitelmista käsittelee tupakointia rippikoulussa. Vain
muutamassa seurakunnassa huomioidaan koulun uskonnonopetuksen
sisältöjä tai kartoitetaan nuorten aiemmin oppimaa.
Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että RKS 2001 on vahvistanut
entisestään keskeisiä suomalaisen rippikoulun vahvuuksia. Näitä ovat
hartauselämä, isoset, yhteistyö koulujen ja vanhempien kanssa. Myös
tiimityö nähdään paikallissuunnitelmissa tärkeänä ja sille pyritään
luomaan rakenteita. Kuitenkin ainakin tämän vuosituhannen erityisten haasteiden huomiointi (erilaiset oppijat, nuorten tupakointi, lähetyksen ja diakonian laajempi ymmärtäminen, uskonnonopetuksen
merkitys) vaikuttaisi olevan totta vain osassa seurakuntia. Suunnitelmien mukaan toiminnan turvallisuus on kuitenkin teema, johon
2000-luvulla on yleisesti tartuttu. Taustalla on yhteiskunnallisen lainsäädännön kehittyminen.
Rippikoulun ajallisen keston ohella on syytä kiinnittää huomiota
siihen, millainen prosessi tapahtuu puolen vuoden sisällä. Suunnitelmissa korostetaan hyvän yhteishengen merkitystä, mutta yhdessäkään
suunnitelmassa ei pohdita, kuinka pitkä väli yhteisillä kokoontumisilla rippikoulun sisällä voi olla ilman, että ryhmäprosessi kärsii. Rippikouluryhmän omien kokoontumisten ja useampien ryhmien yhteisten kokoontumisten kysymyksiä ja dynamiikkaa ei käsitellä. Vähiin
jää myös sen pohdinta, miten rippikoulun suunnittelu ja toteutus elävät puolen vuoden aikana. Kyetäänkö muutostarpeita havaitsemaan ja
niiden pohjalta reagoimaan? Missä määrin ollaan valmiita joustamaan tai tekemään muutoksia?
Arvioinnin kysymyksiä seurakunnissa lähestytään kokonaisvaltaisesti. Yleisesti rippikoulu nähdään vuorovaikutuksellisena prosessina, jossa olennaista on nuoren kasvaminen seurakunnan yhteydessä.
Tätä kasvua voidaan tukea henkilökohtaisten haastattelujen, oppimispäiväkirjan ja erilaisten palautekeskustelujen ja loppukokeiden
avulla. Useimpien seurakuntien rippikouluväki kokoontuu kahdesti
vuodessa rippikoulun kehittämisen äärelle.
Tämä artikkeli alkoi kysymyksellä, mitä rippikoululle tapahtuu
kulttuurin sirpaloituessa. Seurakunnat elävät jo nyt eri puolilla maata
varsin erilaisissa toimintaympäristöissä. Näyttää kuitenkin siltä, että
rippikoulua arvostetaan, RKS 2001 tunnetaan hyvin ja sen pääajatuksiin sitoudutaan. Tämä tietää hyvää tulevaisuuden rippikouluille. Voi
olla, että 2010-luvulla myös rippikoulun haasteet sirpaloituvat. Silloin tarvitsemme sekä yhteistä kokonaissuunnittelua että toimivia paikallisia ratkaisuja.

60

II RIPPIKOULUN
OPETUS

Rippikoulun todellisuus

Lassi Pruuki

3. Miten rippikoulussa opetetaan?

Johdanto
RKS 2001:n pedagogisena ytimenä on ajatus rippikoulua käyvästä
nuoresta oppimisen aktiivisena subjektina. Suunnitelmassa korostuvat nuoren osallistuminen tavoitteiden asetteluun, nuoren suorittama
itsearviointi ja opetuksen tehtävä nuoren oppimisprosessin ohjaajana.1 RKS 2001:ssä ei oteta laajasti kantaa opetuksessa käytettäviin
opetusmenetelmiin, vaan niihin viitataan vain puhuttaessa rippikoulun opetustiloista ja arvioinnista rippikoulussa. Tilojen tulee olla
monipuolisia ja joustavia, koska opetuksen tulee olla menetelmällisesti vaihtelevaa. Arvioinnin välineeksi suositellaan oppimispäiväkirjaa.2 Vaikka opetusmenetelmille ei asetetakaan rippikoulusuunnitelmassa yksityiskohtaisia kriteereitä, voidaan suunnitelman pedagogisesta linjauksesta tehdä loogisesti johtopäätös, että menetelmien tulee
palvella nuoren aktiivisuutta oppimisessa.3
Opetuksen metodia tarkasteltaessa ydinkysymys on lopulta opetuksen kyky edistää oppimista. Modernit oppimisteoriat painottavat
yleisesti opiskelijan aktiivista roolia oppimisessa. Metodien ääripäitä
edustavat opettajakeskeiset ja oppilaskeskeiset metodit. Usein opiskelijan aktiivisuuden vaatimuksesta on tehty se ilmeinen virhetulkinta,
että myös opetusmetodin tulee olla täysin oppilaskeskeinen. Ulkoinen
aktiivisuus ei kuitenkaan vielä takaa sisäistä aktiivisuutta. Kansanen
korostaa oikeutetusti, että ulkoisista piirteistä ei voi vielä lopullisesti
päätellä, kuinka opettaja- tai oppilaskeskeistä opetus on. Esimerkiksi
opettajan eloisa kerronta voi olla hyvinkin oppilaskeskeistä, jos sen
avulla opitaan, herätetään mielikuvia ja myönteisiä tunteita tai innos-

1
2
3

Elämä – usko – rukous 2001, 11–17.
Elämä – usko – rukous 2001, 39, 43.
Erityisesti Biggs on korostanut opetuksen pedagogista linjakkuutta (constructive alignment). Opetussuunnitelman, opetusmenetelmien, ilmapiirin, ohjeiden
ja sääntöjen tulee olla sopusoinnussa keskenään. Biggs 2003, 11–33.
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tetaan oppimaan lisää.4 Vastaavasti Mayer painottaa tutkimustensa
pohjalta sitä, että opettajan esitykseen perustuva opetus ei ole välttämättä ristiriidassa konstruktivistisen tai sosiokulttuuristen oppimiskäsitysten kanssa. Olennaista on, miten opetus toteutetaan.5
Opettajakeskeisten menetelmien yksipuolinen käyttö on kuitenkin
ongelmallista oppimisen kannalta. Lehtinen, Kuusinen & Vauras
korostavat, että opettajakeskeiset menetelmät eivät yksinään riitä
monipuolisen oppimisen tukemiseen, koska ne eivät ota huomioon
yksittäisen oppilaan todellista virittymistä tehtävään eivätkä tämän
aikaisemman tiedon perusteella tekemiä tulkintoja. Tästä syystä opetuksessa on tärkeää sosiaalinen vuorovaikutus, jossa oppimista edistetään oman argumentoinnin ja opiskelutovereitten selitysten avulla.6

Tutkimuksen toteuttaminen
Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella, miten rippikoulussa
opetetaan. Tarkastelun kohteena ovat rippikouluissa järjestettävät
opetuskokonaisuudet, joita lähestytään seuraavien kysymysten
avulla:
• Minkä pituisia opetuskokonaisuuksia rippikouluissa järjestetään?
• Missä opetus järjestetään?
• Miten rippikoululaiset ja opettajat ovat järjestäytyneet
opetustilaan?
• Ketkä opettavat rippikouluissa?
• Minkälaisia menetelmiä opetuksessa käytetään?
Tutkimuksen aineisto on kerätty havainnoinnilla, jota on toistaiseksi
käytetty varsin vähän suomalaista rippikoulua koskevassa tutkimuksessa. Valitun tutkimusotteen voidaan olettaa vastaavan hyvin tutkimushankkeen tavoitetta saada tietoa siitä, mitä rippikouluissa ”todella
tapahtuu”. Tämän artikkelin tutkimuskohteena on kaksikymmentäviisi opetuskokonaisuutta, joita on havainnoitu valmiiden kysymysten ja valmiiksi strukturoidun havaintomatriisin avulla. Aineiston
keruu on esitelty tämän kirjan johdantoluvussa. Tutkimuksen koh-

4
5

6

Kansanen 1991.
Mayer 2004: ”The constructivist teaching fallacy is that the only way to
achieve constructivist learning is through active methods of teaching – as indicated in the lower right quadrant.” Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 251.
Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 252.
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teena olevat rippikoulut ovat viiden eri hiippakunnan alueelta ja kahdestatoista eri seurakunnasta. Tutkimusjoukossa painottuvat Helsingin ja Kuopion hiippakunnat ja seurakunnista keskisuuret kaupunkiseurakunnat. Vaikka tutkimusjoukossa on useampia kokonaisuuksia myös samasta rippikoulusta, kullakin havainnoidulla opetuskokonaisuudella on ollut kahta paria lukuun ottamatta eri opettaja(t).
Opetuskokonaisuuksien teemat edustavat sisällöllisesti hyvin rippikoulun opetussuunnitelman eri alueita.7
Taulukko 1. Havainnoitujen rippikoulujen sijainti, ko. rippikoulussa
havainnoitujen opetuskokonaisuuksien määrä, teema sekä numero, jolla
kyseiseen opetuskokonaisuuteen viitataan artikkelin edetessä.
Helsingin hiippakunta

Seurakunta 1, rippikoulu A

1

Jeesus, Jumala ja ylös-nousemus (21)

Seurakunta 1, rippikoulu B

2

Diakonia (1)Avioliitto ja häät (14)

Seurakunta 1, rippikoulu C

1

Diakonia (3)

Seurakunta 2 , rippikoulu A

1

Synti, käskyt ja kärsimys (2)
Seksi, seurustelu ja avioliitto (7)Perhe (19)

Seurakunta 2, rippikoulu B

2

Seurakunta 2, rippikoulu C

1

Mooses (20)

Seurakunta 3, rippikoulu D

1

Kärsimyshistoria (17)

Seurakunta 4

2

Synti, omatunto ja käskyt (23)Kuka Jumala
on ? (25)

Seurakunta 5

1

Eettiset kysymykset (24)

Seurakunta 6 , rippikoulu A

1

Diakonia (4)

Seurakunta 6, rippikoulu B

1

Synti (13)

Seurakunta 7

1

Jeesuksessa Jumala lähel-lä (22)

Espoon hiippakunta

Seurakunta 8

2

Diakonia (5)Musiikki (10)

Kuopion hiippakunta

Seurakunta 9, rippikoulu A

1

Virsikirja (15)

Tampereen hiippakunta

3 Seurakunta (9)Konfirmaatio (12)Virsikirja (16)
Seurakunta 10

Turun arkkihiippakunta

2

Armo (6) Kalliolta laskeutuminen ja leiriolympialaiset (8)

Seurakunta 11

1

Diakonia (18)

Seurakunta 12

1

Ei mainintaa (11)

Aineiston analyysissä on käytetty sekä sisällön erittelyä että laadullista sisällönanalyysiä. Sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien
aineiston kvantitatiivista kuvaamista. Tässä tutkimuksessa esitetään
tilastollisia tunnuslukuja esimerkiksi eri opetusmenetelmien suhteellisesta osuudesta opetuskokonaisuuksissa. Laadullisella sisällönanalyysillä sitä vastoin tarkoitetaan pyrkimystä kuvata sanallisesti
dokumenttien sisältöä.8 Sisällönanalyysillä tähdätään tiivistettyyn

7
8

Elämä – usko – rukous 2001, 22–28.
Tuomi & Sarajärvi 2006, 107.
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kuvaukseen tutkittavasta ilmiöstä, joka voidaan ilmaista kategorioina,
käsitteinä, käsitejärjestelminä, käsitekarttana tai mallina.9 Tässä tutkimuksessa on edetty deduktiivisesti. Deduktiivisessa sisällönanalyysissä luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen, joka voi olla
teoria tai käsitejärjestelmä.10

Opetuskokonaisuuksien kesto ja opetuspaikka
RKS 2001:ssä korostetaan, että rippikouluissa tulisi irtautua perinteisistä 45 minuutin oppitunneista ja pyrkiä laajempiin opetus- ja oppimiskokonaisuuksiin.11 Suunnitelmassa ei osoiteta tälle yksityiskohtaisempia perusteluja, mutta ilmeisesti taustalla on ajatus, että kokonaisuuden pituuden tulisi määräytyä tavoitteista ja sisällöstä käsin.
Opetuskokonaisuuksien kestoa koskevat ilmaisut koodattiin analyysin yhteydessä eri luokkiin kymmenen minuutin vaihteluvälillä.
Opetuskokonaisuuksien kesto vaihtelee varsin tasaisesti 20 minuutista 140 minuuttiin tyypillisimmän ollessa 110–120 minuuttia. Rippikoulusuunnitelman linjausta on siis toteutettu tutkituissa rippikouluissa varsin hyvin. Vain kahdessa havainnoidussa opetuskokonaisuudessa on noudatettu neljänkymmenenviiden minuutin rytmiä, joka
on edelleen käytetyin rytmitys koulukasvatuksessa.
Taulukko 2. Opetuskokonaisuuksien kesto rippikoulussa.
Kesto minuuteissa

f

0–20

0

21–30

2

31–40

3

41–50

2

51–60

3

61–70

2

71–80

1

81–90

2

91–100

1

101–110

5

111–120

2

121–130

1

131–140

1

9 Kyngäs & Vanhanen 1999, 45.
10 Tuomi & Sarajärvi 2006, 116.
11 Elämä – usko – rukous 2001, 38.
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RKS 2001 ei anna yksityiskohtaisia ohjeita rippikoulun opetuspaikasta, vaan ainoastaan edellyttää käytettävien tilojen olevan tarkoituksenmukaisia.12 Havainnoijia pyydettiin piirtämään ”karkea kuva”
opetuspaikasta opetustuokion aikana. Kuva tuli tehdä olennaisimmasta opetuspaikasta, sillä opetuspaikka voi vaihdella opetusjakson
sisällä. Näin tämä tutkimus ei tavoita täsmällistä kuvaa opetuspaikoista havainnoiduissa rippikouluissa, vaan ainoastaan päälinjan.
Havainnoiduista opetuskokonaisuuksista suurin osa (21/25) toteutettiin luokassa. Muut opetuskokonaisuudet (4/25) järjestettiin ulkona.
Kaksi näistä oli luonteeltaan rastityöskentelyjä, ja yksi opetuskokonaisuus järjestettiin nuotiolla. Yhdessä oli kysymys kalliolta
laskeutumisesta ja leiriolympialaisista. Havainnoiduissa rippikouluissa opetus oli siis keskimäärin varsin luokkakeskeistä.
Opetuksen sosiaalimuodolla tarkoitetaan tapaa, jolla opiskelijat ja
opettaja ovat ryhmittyneet opetusta varten. Ryhmittymisen tapa ennakoi tietyn tyyppisten opetusmenetelmien käyttöä.13 Tässä tutkimuksessa havainnoijan tuli sisällyttää opetuspaikasta piirrettyyn kuvaan
myös pulpettien sijoittelu sekä ohjaajien ja rippikoululaisten sijainti.
Selvästi käytetyimmäksi sosiaalimuodoksi osoittautui istuminen puolikaaressa pöytien kanssa. Havainnoijien piirtämät kuvat eivät kuitenkaan kaikissa tapauksissa ilmaise opettajan sijaintia, vaan ainoastaan
opettajan pöydän sijainnin. Yleisimmin opettajan pöytä näyttää olevan puolikaaren aukon keskellä. Tämä viittaa siihen, että opetuksessa
toimitaan pääosin suurryhmänä ja opettajalla on keskeinen rooli rippikoulun opetuskokonaisuuksien toteutuksessa.
Taulukko 3. Opetuksen sosiaalimuoto luokkahuoneessa.
Istumajärjestys

f

Hevosenkenkä, tuolit ja pöydät

10

Perinteinen rivimuodostelma, tuolit ja pöydät

3

Pienryhmämuodostelma, tuolit ja pöydät

2

Piirissä tuolilla ilman pöytiä

2

Rivissä, tuolit, ei pöytiä

1

Hevosenkengässä lattialla

1

Piirissä patjoilla

1

Ei mainintaa

1

Yhteensä

21

12 Elämä – usko – rukous 2001, 43.
13 Pruuki 2008, 64.
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Opettajat ja heidän keskinäinen yhteistyönsä
Kirkkojärjestyksen mukaan rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut
viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä
määrätään.14 RKS 2001:ssa painotetaan, että opettajien tulee toimia
tiiviissä yhteistyössä niin rippikoulun suunnittelussa, toteutuksessa
kuin arvioinnissa. Niinikään suunnitelmassa korostetaan, että rippikoulu on kaikkine toimintoineen oppimisprosessi, jossa kaikki
mukana olevat ovat oppimassa yhdessä. Tästä syystä rippikoulun
opettajien samoin kuin isosten kokoaikainen läsnäolo rippikoulun eri
vaiheissa on tärkeää.15
Havainnoiduissa rippikouluissa on toiminut opettajina työntekijöitä kaikista kirkkojärjestyksen mainitsemista ammattiryhmistä ja
sen lisäksi seurakunnissa työskennelleet kausityöntekijät ja harjoittelijat. Analyysissä tarkasteltiin, kuinka monta kertaa eri ammattiryhmiin kuuluvat mainitaan opetuskokonaisuuksien yhteydessä opettajina. Aineistossa eniten mainintoja saivat nuorisotyönohjaajat ja sen
jälkeen laskevassa järjestyksessä papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät
ja kausityöntekijät.
Taulukko 4. Opettajana toimimista koskevien mainintojen määrä.
Opettajana

f

Nuorisotyönohjaaja

11

Pappi

7

Kanttori

4

Diakoniatyöntekijä

3

Kesäteologi

1

Nuorisotyönohjaajaopiskelija

1

Apuohjaaja

1

Ohjaava isonen

1

Ammattikuntaa ei ilmaistu

1

Mainintoja yhteensä

29

Opettajien yhteistyö opetustilanteessa on aineiston perusteella
suhteellisen vähäistä. Vain viidessä opetuskokonaisuudessa on ollut

14 Kirkkojärjestys 3:3.
15 Elämä – usko – rukous 2001, 38–39.
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useampi kuin yksi opettaja. Neljässä näistä opettajia on ollut kaksi ja
yhdessä kolme. Viimeksi mainittu on opetustilanteena spesifi, sillä
kysymyksessä oli kalliolta laskeutuminen ja leiriolympialaiset (8),
jonka tulkitseminen ylipäätään opetuskokonaisuudeksi on kiistanalaista. Joka tapauksessa sen toteuttaminen jopa edellyttää opettajien yhteistyötä.
Yleisempää kuin yhdessä opettaminen näyttää selvästi olevan
opettajien ja isosten läsnäolo opetuskokonaisuuksissa. Kuitenkin opetuskokonaisuuksista noin puolessa (11/25) oli rippikoululaisten
lisäksi ainoastaan opettaja. Useimmissa tapauksissa tämä oli pappi
(4/12) tai kanttori (3/12). Yksin pidettyjen opetuskokonaisuuksien
joukkoon kuului myös kaksi diakoniatyöntekijän ohjaamaa kokonaisuutta, yksi nuorisotyönohjaajaopiskelijan ja yksi apuohjaajan
ohjaama opetuskokonaisuus.
Huomionarvoista on, että yksikään nuorisotyönohjaaja ei toiminut
opettajana ilman isosten tai muiden opettajien läsnäoloa. Tämä viittaa
siihen, että nuorisotyönohjaajat toimivat läheisemmässä yhteistyössä
isosten kanssa kuin papit, kanttorit ja diakoniatyöntekijät.
Rippikoulujen opetuskokonaisuuksien toteutuksessa voidaan
havaita opettajien keskinäisen yhteistyön ja opettajien ja isosten
yhteistyön osalta selvästi erilaisia malleja. Ensimmäisessä mallissa
opetuskokonaisuudella on kaksi opettajaa, mutta läsnä ei ole sen
paremmin isosia kuin muitakaan opettajia. Tämän tyyppistä yhteistyötä ilmenee yhdessä opetuskokonaisuudessa. Toisessa mallissa
opetuskokonaisuudella on yksi opettaja, mutta isoset ovat mukana.
Näitä tapauksia oli viisi, joista kahdessa opettajana oli nuorisotyönohjaaja, yhdessä kanttori, yhdessä diakoniatyöntekijä ja yhdessä
apuohjaaja. Neljännessä yhteistyön muodossa on yksi opettaja, mutta
isoset ja ainakin yksi muista opettajista on mukana opetustilanteessa.
Tapauksia oli yhteensä viisi ja opettajina tässä ryhmässä oli kaksi
pappia, kaksi nuorisotyönohjaajaa ja erityisnuorisotyönohjaaja. Viidennessä yhteistyön mallissa opetuskokonaisuudella on kaksi tai
useampia opettajia ja isoset ovat mukana. Tähän ryhmään kuului
neljä opetuskokonaisuutta, joissa opettajapareina olivat nuorisotyönohjaaja ja ohjaava isonen, nuorisotyönohjaaja ja apuohjaaja sekä
nuorisotyöntekijä ja työntekijä, jonka ammattiryhmää ei ole mainittu.
Neljännessä tapauksessa opettajina olivat kaksi nuorisotyönohjaajaa,
pappi ja kesäteologi.
Kokonaisuutena näyttää siltä, että RKS 2001:n ajatus tiimityöstä
ei ole vielä täysimääräisesti siirtynyt käytäntöön, sillä noin puolet
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havainnoiduista opetuskokonaisuuksista toteutetaan yhden opettajan
johdolla ilman isosten tai muiden opettajien mukanaoloa. Isosten läsnäolo opetustilanteissa taas on selvästi yleisempää kuin toisten opettajien.

Eri menetelmätyyppien osuus opetuskokonaisuuksissa
Rippikouluissa käytettävien metodien osalta havainnot koodattiin
havaintomatriisiin. Matriisi perustuu Matti Koskenniemen tekemään
erotteluun, jossa metodit jaotellaan opettajakeskeisiin, oppilaskeskeisiin ja yhteistoiminnallisiin menetelmiin.16 Tutkimusta varten
Koskenniemen jaottelua kuitenkin modifioitiin rippikoulun nykyistä
käytäntöä ennakoiden. Opettajakeskeisiin menetelmiin kuuluvat opettajan esitys (opettaja luennoi, kertoo, lukee tai havainnollistaa),
media-avusteinen opetus (televisio, video, diat, powerpoint jne.),
opettajan kysely (opetuskysely, tehtävien purku, jne.), yhteinen
harjoitus (työkirja-/vihkotyöskentely, myös oppimispäiväkirjatyöskentely, mikäli opettajajohtoinen), ohjattu toiminnallinen harjoitus
(draama, sosiodraama, jne.), johdettu laulutuokio (opettaja ohjaa
tuokion), musiikin kuuntelu, opettajajohtoinen rukous tai hartaus,
leikki sekä erillinen osio muille opettajajohtoisille menetelmille.
Oppilaskeskeisiin menetelmiin sisältyvät yksilöllinen opiskelu
(itsenäinen tiedonhankinta, omaehtoinen työskentely), oppimispäiväkirjatyöskentely (avoin, reflektoiva), taidetyöskentely (maalaaminen,
muovailu, musiikki- ja liikeilmaisu jne.), oppilaiden esitys ja sen valmistaminen (oppilaiden näytelmät, sketsit, laulut), oppilaiden hartaudet, rukoukset ja niiden valmistaminen (yksin tai ryhmissä), muu
ryhmätyö sekä erillinen osio muille oppilaskeskeisille menetelmille.
Yhteistoiminnallisiin muotoihin kuuluvat (tasa-arvoinen) opetuskeskustelu (opettaja ei johda vaan on tasaveroinen tai osallistumatta,
dialogi), yhteistoiminnallinen ryhmäopiskelu (vastuu tiedonhankinnasta ja jakamisesta oppilaalla), yhteinen rukous (vapaa, tasa-arvoinen rukous) sekä erillinen osio muille yhteistoiminnallisille menetelmille. Opetusmenetelmien lisäksi havainnointilomakkeessa oli osio,
joka koski muuta ainesta. Tähän kuului työrauhan ylläpito (kurinpito), opetusryhmän ulkopuolinen keskeytys (ohjaaja joutuu jättämään ryhmän tms.), tauot (pikkuvälitunti tms.) sekä ”muu, mikä”.

16 Ks. esim. Koskenniemi & Hälinen 1978, 144–163.
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Havainnoijan tuli annettujen ohjeiden mukaan kirjata yhtäältä käytettävän metodin ajallinen kesto ja ajallinen kohta opetuskokonaisuudessa.
Opetuskokonaisuuksissa käytettäviä opetusmenetelmiä analysoitiin ensinnä laskemalla kunkin opetusmetodin suhteellinen ja prosentuaalinen osuus kaikista opetuskokonaisuuksissa käytetyistä menetelmistä Opetusmetodinen painopiste on selvästi opettajakeskeisessä
opetuksessa, sillä peräti 68 prosenttia opetuksesta kuuluu siihen.
Opettajan esitys on 28 prosenttia kaikista käytetyistä metodeista ja
lähes puolet opettajakeskeisistä metodeista. Seuraavaksi eniten on
ohjattua toiminnallista harjoitusta (10 %), joka koostuu pääosin kahdesta diakonian opetuskokonaisuudesta, jotka on toteutettu diakoniarasteina. Opettajan kyselyä on 8 prosenttia kaikista opetusmenetelmistä. Muut opettajakeskeiset metodit ovat saaneet suhteellisen pieniä arvoja eikä niiden järjestyksessä ole merkittäviä eroja.
Taulukko 5. Opettajakeskeisten menetelmien osuus aineistossa.
OPETTAJAKESKEISET MENETELMÄT

minuuttia

%

Opettajan esitys (luennoi, kertoo, lukee, havainnollistaa)

471

28,0

Media-avusteinen esitys (televisio, video, diat, powerpoint, jne.)

42

2,5

Opettajan kysely (opetuskysely, tehtävien purku, jne.)

130

7,7

Yhteinen harjoitus: työkirja-/vihkotyöskentely, myös oppimispäiväkirjatyöskentely mikäli opettajajohtoinen

90

5,4

Ohjattu toiminnallinen harjoitus (draama, sosiodraama, jne.)

168

10,0

Johdettu laulutuokio (opettaja ohjaa tuokion)

51

3,0

Musiikin kuuntelu

50

3,0

Opettajajohtoinen rukous tai hartaus

2

0,1
4,3

Leikki

72

Muu, mikä

60

3,6

Yhteensä

1136

67,6

Oppilaskeskeisten metodien osuus on 27 prosenttia kaikista käytetyistä metodeista. Suurimman prosenttiosuuden tässä ryhmässä saa
avoin osio (9,9 %), joka koostuu kalliolaskeutumisesta, leiriolympialaisista ja isosten johdolla tehdyistä tehtävistä. Oppilaiden itse
valmistamilla esityksillä on tässä kategoriassa toiseksi suurin osuus
kaikista käytetyistä metodeista (6,1 %), mutta muista oppilaskeskeisistä mikään ei näytä painottuvan merkittävästi muita enemmän.
Huomionarvoista on, että oppilaslähtöisen oppimispäiväkirjan osuus
on vain 1,2 prosenttia kaikista käytetyistä metodeista, vaikka rippikoulusuunnitelma nimenomaisesti mainitsee oppimispäiväkirjan
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oppimisen arvioinnin välineenä. On kuitenkin mahdollista, että saatu
tulos ei anna täysin oikeaa kuvaa oppimispäiväkirjan yleisyydestä,
sillä useissa seurakunnissa oppimispäiväkirjan täyttäminen on oma
kokonaisuutena varsinaisten opetuskokonaisuuksien ulkopuolella.
Taulukko 6. Oppilaskeskeisten menetelmien osuus aineistossa.
OPPILASKESKEISET MENETELMÄT

minuuttia

%

Yksilöllinen opiskelu
(itsenäinen tiedonhankinta, omaehtoinen työskentely)

65

3,9

Oppimispäiväkirjatyöskentely (avoin, reflektoiva)

20

1,2

Taidetyöskentely
(maalaaminen, muovailu, musiikki- ja liikeilmaisu jne.)

64

3,8

Oppilaiden esitys ja sen valmistaminen
(oppilaiden näytelmät, sketsit ja laulut)

102

6,1

Oppilaiden hartaudet, rukoukset ja niiden valmistaminen
(yksin tai pienissä ryhmissä)

0

0,0

Muu ryhmätyö

36

2,1

Muu, mikä

166

9,9

Yhteensä

253

27,0

Rippikoulun kokonaismäärästä varsin pieni osa (5,4 %) edustaa
yhteistoiminnallista työtapaa. Erityisen merkillepantavaa on, että
opetuskeskustelulla on niinkin pieni osuus kokonaisuudessa kuin 4,1
prosenttia. On kuitenkin mahdollista, että havainnointimatriisissa
oleva maininta ”tasa-arvoinen opetuskeskustelu” on voinut aiheuttaa
koodaamisessa hämmennystä, sillä opetuskeskustelu voi olla myös
opettajajohtoista. Näin on mahdollista, että opettajan kyselyyn on
voitu koodata opetusta, joka vastaisi pikemminkin opettajan johtamaa
opetuskeskustelua. Opettajan kyselyn osuus oli kuitenkin ainoastaan
7,1 prosenttia, mikä viittaa siihen, että kysymys ei ole ainakaan
perustavasta matriisin tulkintaongelmasta.
Taulukko 7. Yhteistoiminnallisten menetelmien osuus aineistossa.
YHTEISTOIMINNALLISET MENETELMÄT

minuuttia

%

(Tasa-arvoinen) opetuskeskustelu (opettaja ei johda vaan on
tasaveroinen tai osallistumatta, dialogi)

69

4,1

Yhteistoiminnallinen ryhmäopiskelu (vastuu tiedonhankinnasta
oppilaalla)

20

1,2

Yhteinen rukous (vapaa, tasa-arvoinen rukous)

1

0,06

Muu, mikä

0

0

Yhteensä

90

5,4
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Opetuskokonaisuuksien tyypittely
RKS 2001 siis edellyttää opetuksen olevan metodisesti monipuolista.
Edellä esitetyt prosenttiosuudet osoittavat, että opettajajohtoiset
metodit ovat selvästi suosituimpia suhteessa muihin metodeihin.
Seuraavassa opetuskokonaisuuksia tyypitellään sen perusteella, miten
niissä on käytetty ja yhdistetty opettajakeskeisiä, oppilaskeskeisiä ja
yhteistoiminnallisia metodeja. Opetuskokonaisuudet jakautuvat tältä
osin neljään pääluokkaan, jotka ovat: 1. puhtaasti opettajakeskeiset
kokonaisuudet, 2. opettajakeskeisiä ja oppilaskeskeisiä menetelmiä
sisältävät kokonaisuudet, 3. opettajakeskeisiä ja yhteistoiminnallisia
menetelmiä sisältävä kokonaisuus sekä 4. opettajakeskeisiä, oppilaskeskeisiä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sisältävät kokonaisuudet.
Opettajakeskeiset opetuskokonaisuudet voidaan jakaa edelleen
jakaa kahteen ryhmään: yhtä opettajakeskeistä opetusmetodia sisältäviin kokonaisuuksiin ja useampaa opettajakeskeistä metodia sisältäviin kokonaisuuksiin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat diakoniaa
(1), seksiä, seurustelua ja avioliittoa (7) sekä seurakuntaa (9)
käsitelleet opetuskokonaisuudet.
Diakoniaa käsittelevässä kokonaisuudessa metodina oli opettajan
esitys. Opetuskokonaisuutta voi pitää kaiken kaikkiaan perinteisenä,
sillä myös sen kesto oli tasan 45 minuuttia. Opetuskokonaisuuden
ohjasi diakoniatyöntekijä (nainen).
Seksiä, seurustelua ja avioliittoa käsittelevässä opetuskokonaisuudessa käytettiin menetelmänä paneelikeskustelua. Opettaja ja kaksi
isosta keskustelivat rippikoululaisten tekemien kysymysten pohjalta.
Opettajana toimi nuorisotyöntekijä (nainen) ja kokonaisuus kesti 90
minuuttia. Seurakuntaa käsittelevässä opetuskokonaisuudessa käytettyä metodia ei ole mahdollista nimetä minkään yleisesti tunnetun opetusmenetelmän mukaan, sillä siinä sovelletaan liikunnan piiriin kuuluvan joukkuepelin ideaa tiedollisten sisältöjen opiskeluun. Opetuskokonaisuutta johti nuorisotyönohjaaja isosten kannustaessa ryhmiään. Opetuskokonaisuuden kesto oli 51 minuuttia. Havainnoija kuvaa
opetuskokonaisuutta seuraavasti:
”Seurakuntapesis” toimi tunnin runkona. Siinä rippikoululaiset on
jaettu raamisryhmiinsä, joissa isonen on mukana. Kultakin ryhmältä
kysytään seurakuntaan liittyvä kysymys ja oikein vastatessaan ryhmä
pääsee seuraavalle pesälle. Jos vastaa väärin, tippuu yhden pesän
taaksepäin. Tunti oli alun perin tarkoitettu pidettäväksi ulkona, mutta
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koska satoi vettä kaatamalla, tunti siirrettiin luokkahuoneeseen. Pelin
vetäjänä toimi nuorisotyönohjaaja ja isoset johtivat ja kannustivat
ryhmiään. Isoset eivät kuitenkaan saaneet antaa apuja vastauksissa.
[…] Osa kysymyksistä liittyi seurakunnan toimintaan ja osa työntekijöihin tai leirin isosiin. Noin puolen tunnin kohdalla nuorisotyönohjaaja siirtyi ”kevyempiin” työntekijöitä ja isosia koskeviin kysymyksiin, kun nuoret alkoivat tulla levottomiksi vaikeimpien seurakuntaan
liittyvien kysymysten osalta.

Useampaa opettajalähtöistä metodia hyödynnettiin yhteensä seitsemässä opetuskokonaisuudessa, joiden teemat ovat Synti, käskyt ja
kärsimys (2), kolme diakoniaa käsittelevää opetuskokonaisuutta (3,
4, 5), armo (6), musiikki (10) sekä opetuskokonaisuus, johon sisältyi
kalliolaskeutumista ja leiriolympialaiset (8).
Osassa kategoriaan kuuluvista opetuskokonaisuuksista painottui
selvästi yksi opetuskeskeinen metodi, vaikka opetuskokonaisuus
sisälsikin useampia opettajajohtoisia menetelmiä. Näin on esimerkiksi syntiä, käskyjä ja kärsimystä käsittelevässä kokonaisuudessa,
joka kesti 115 minuuttia ja toteutui nuorisotyönohjaajan (mies) ja
ohjaavan isosen (mies) yhteistyönä. Opetuskokonaisuuden pääpaino
oli selvästi opettajan esityksessä. Kokonaisuus jaksottui seuraavasti:
1–8 [min] Draama, 9–14 opettajan esitys, 15–20 opettajan kysely,
21–24 opettajan esitys, 25–31 opettajan kysely, 32–40 opettajan esitys, 41–48 opettajan kysely, 49–54 opettajan esitys, 55–70 tauko,
71–73 opettajan esitys, 74–78 yhteinen harjoitus, 79–115 opettajan
esitys.

Toiminnalliset menetelmät puolestaan painottuivat kahdessa
diakoniaan liittyvässä opetuskokonaisuudessa (4,5), joissa hyödynnettiin rastityöskentelyä, jossa nuoret kiertävät eri toimintapisteillä ja
tekevät niissä isosten johdolla annettuja tehtäviä. Toinen kesti 60
minuuttia (5) ja toinen 96 min (4). Kumpaakin rastityöskentelyä
edelsi opettajan esitys, mutta jälkimmäisessä rastityöskentelyä seurasi
tehtävien tarkastus mitä ilmeisimmin opettajan johdolla. Havainnoija
kuvaa jälkimmäistä opetuskokonaisuutta seuraavasti:
Opetuksen alussa oli diakoniatyön teoriaa, miksi, ketkä, miten,
keille jne. Ryhmä oli yllättävän rauhallinen levottoman aamun jälkeen, eikä kurin pitoon mennyt aikaa. Teorian jälkeen jokainen isonen otti yhden rastin materiaalia ja he jakautuivat ympäri leirialuetta
ennalta sovitusti. Myös lopun purku ja vastausten tarkastus sujui
ripeästi ja rauhallisesti.
Opetusmenetelmien toiseen pääkategoriaan, opettajakeskeisiä ja
oppilaskeskeisiä menetelmiä sisältäviin opetuskokonaisuuksiin, luet-
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tiin kymmenen opetuskokonaisuutta: Mooses (20), konfirmaatio (12),
synti (13), avioliitto ja häät (14), perhe (19), diakonia (18), kärsimyshistoria (17), kaksi virsikirjaa koskevaa opetuskokonaisuutta
sekä opetuskokonaisuus, jonka aihe ei ilmene havainnointilomakkeesta (11).
Kategorian sisällä on suuria eroja siinä, kuinka laveasti tai
kapeasti niissä hyödynnetään mainittuja menetelmiä. Suppeimmillaan
menetelmällinen variaatio oli opetuskokonaisuudessa, jonka aihe ei
ilmene havainnointilomakkeesta (11), mutta jonka kesto oli kaksi tuntia ja pitäjänä rippikoulun pappi. Opetuskokonaisuus rakentui pääosin
opettajan esitykseen tai media-avusteiseen opetukseen piirtoheittimen
avulla ja oppilaiden Raamatun ja katekismuksen lukuun. Opetuskokonaisuuteen liittyi myös oppilaiden omaa esitystä, mutta sen osuus
jäi kokonaisuudessa varsin pieneksi. Kokonaisuus jaksottui
seuraavasti:
1–10 [min] tilan järjestely, 11–20 opettajan esitys, 21–25 Katekismuksen ja Raamatun lukua, 26–28 Media-avusteinen opetus: piirtoheitin, 29–35 oppilaiden esitys ja sen valmistaminen, 36–45 opettajan esitys, 46–55 oppilaiden esitys ja sen valmistaminen, 56–60
Katekismuksen ja Raamatun lukua, 61–65 media-avusteinen opetus:
piirtoheitin, 66–85 tauko, 86–105 Katekismuksen ja Raamatun lukua,
106–115 media-avusteinen opetus: piirtoheitin ja 116–135 Katekismuksen ja Raamatun lukua.

Toinen melko suppeasti opettaja- ja oppilaskeskeisiä menetelmiä
ilmentävistä opetuskokonaisuuksista oli toteutettu niin sanotun Godly
play -menetelmällä, mutta tähän opetuskokonaisuuteen sisältyi
muista poiketen oppilaalle valinnaista työskentelyä. Aiheena oli
Mooses (20) ja opetuskokonaisuuden ohjaajina toimivat nuorisotyönohjaaja (mies) ja toinen työntekijä (nainen), jonka virkanimekettä
havainnoija ei ilmaise. Opetuskokonaisuus kesti 45 minuuttia, josta
ensimmäiset kaksikymmentä minuuttia oli opettajan esitystä ja
jälkimmäinen osa nuoren valinnaista työskentelyä. Havainnoija
kuvaa opetuskokonaisuutta seuraavasti:
Godlyplay -tyyliin kerrottiin ´hiekkalaatikkoa´ apuna käyttäen
Mooseksesta. Nuorisotyönohjaaja ja toinen työntekijä vuorottelivat
kertojan roolia. Tämän jälkeen jokainen sai itse päättää miten työskentely jatkuu (muovailemalla, piirtämällä, kirjoittamalla…). Tunnelma pysyi rauhallisena melkein läpi työskentelyn.
Kategoriaan kuuluvista opetuskokonaisuuksista kaikkein monipuolisin metodisesti oli syntiä (13) käsitellyt opetuskokonaisuus, joka
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kesti 62 minuuttia ja jonka ohjasi kesäteologi (nainen). Kokonaisuus
sisälsi opettajakeskeisistä menetelmistä opettajan esitystä ja opettajan
kyselyä. Oppilaskeskeisiä metodeja olivat taidetyöskentely ja ongelmanratkaisu pareittain.
1–2 [min] Opettajan kysely, 2–7 yksilöllinen opiskelu, 7–23 opettajan esitys, 23–29 yksilöllinen opiskelu, 29–32 opettajan esitys, 32–47
taidetyöskentely, 47–56 parityö: ongelmanratkaisu ja 56–62 opettajan kysely.

Rippikoulusuunnitelma 2001:n yhtenä painopisteenä on opettajatiimin yhteistyö rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa. Tätä
taustaa vasten on mielenkiintoista, että kategoriaan kuuluneen
perhettä käsittelevän opetuskokonaisuuden toteutuksessa on irtauduttu selvästi perinteisistä ammattikuntarajoista. Opetuskokonaisuuden ohjasi kanttori (mies).
Kolmatta metodista päätyyppiä, opettajajohtoisten ja yhteistoiminnallisten menetelmien yhdistelmää, edustaa aineistossa vain yksi opetuskokonaisuus, jonka aiheena oli Jeesus, Jumala ja ylösnousemus
(21) ja ohjaajana erityisnuorisotyöntekijä. Opetuskokonaisuudessa on
huomionarvoista rukouksen nivominen osaksi opetuskokonaisuutta.
0–23 [min] Opettajan esitys/musiikin kuuntelu, 24–25 musiikin
kuuntelu/Raamatun lukua, 27–27 musiikin kuuntelu/opettajajohtoinen rukous tai hartaus, 28–32 (tasa-arvoinen) opetuskeskustelu,
33–50 tauko, 51–54 johdettu laulutuokio, 55–90 (tasa-arvoinen) opetuskeskustelu, 91–119 yhteinen harjoitus ja 120–121 Raamatun
lukua.

Havainnoija kuvaa opetuskokonaisuutta seuraavasti:
Tunti alkaa sillä, että isoset ohjaavat silmät sidottuina olevat rippikoululaiset luokkaan. Heidät istutetaan rinkiin, musiikki soi ja tunnelma on odottava. Edelleen silmät sidottuina kuunnellaan tarinoita,
joiden aikana ja välissä musiikki soi. Kuulemme Raamatusta Joh. 14:
1–6 sekä rukoilemme. Poistamme sokkoliinat, pohdimme ja keskustelemme tuntemuksista. Laulamme ”Tahdon muistaa pitkäperjantain”. Keskustelemme ohjatusti päivän aiheesta; Jeesus, hänen kuolema ja sen merkitys.

Opettajajohtoisia, oppilaskeskeisiä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä
sisältäviä opetuskokonaisuuksia oli neljä: Jeesuksessa Jumala tulee
lähelle (22), Kuka Jumala on (25), Synti, omatunto ja käskyt (23) ja
Eettiset kysymykset (10). Opetusmetodinen monipuolisuus on
parhaimmillaan Kuka Jumala on -opetuskokonaisuudessa, jonka
opettajana toimi pastori (nainen) ja opetuskokonaisuus kesti tunnin ja
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50 minuuttia. Opetuskokonaisuudessa on erityisen huomionarvoista
oppimispäiväkirjan käyttö sekä kokonaisuuden alussa että lopussa.
0–4 [min] Opettajan esitys, 5–10 oppimispäiväkirjatyöskentely,
11–17 opettajan esitys, 18–26 yksilöllinen opiskelu, 27–39 yhteinen
harjoitus, 40–55 tauko, 56–60 johdettu laulutuokio, 61–68 yhteinen
harjoitus, 69–97 yhteistoiminnallinen ryhmäopiskelu, 98–102 opettajan kysely, 103 opetusryhmän ulkopuolinen keskeytys, 104–107
muu, mikä (ei mainintaa), 108–110 oppimispäiväkirjatyöskentely

Opetuskokonaisuuden rakentaminen metodisesti monipuoliseksi ei
selvästikään edellytä, että opetuskokonaisuuden tulisi olla ajallisesti
pitkä. Tämä käy selvästi ilmi opetuskokonaisuudessa eettiset kysymykset, joka kesti noin 30 minuuttia ja jonka ohjasi nuorisotyönohjaaja. Opetuskokonaisuus sisälsi opettajan esitystä (5 min.), opettajan
kyselyä (10 min.), yhteistä harjoitusta (5 min.), musiikin kuuntelua (3
min.), oppilaskeskeistä oppimispäiväkirjatyöskentelyä (5 min.),
taidetyöskentelyä (5 min.) sekä tasa-arvoista opetuskeskustelua (5
min.)

Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen keskeinen tulos on, että havainnoiduissa rippikouluissa opetus oli valtaosaltaan opettajakeskeistä ja vieläpä
suurelta osin opettajan esitystä. Näyttää siis siltä, että tutkituissa
rippikouluissa opetuskäytäntö ei vastaa rippikoulusuunnitelman
pedagogista perusajatusta rippikoululaisesta aktiivisena oppijana.
Tämän tutkimuksen tuloksia ei valitun tutkimusotteen johdosta voida
suoraan yleistää koskemaan suomalaista rippikoulua. Tutkittavia
rippikouluja oli kuitenkin niin useita, että tuloksilla lienee yleisempää
kantavuutta.
Niemelän tamperelaisten rippikoulujen vaikuttavuutta koskevassa
pitkittäistutkimuksessa ilmeni, että kaikista rippikouluun liittyvistä
tekijöistä nimenomaan ilmapiiriin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
liittyvät tekijät selittävät eniten nuorten kokonaistyytyväisyyttä rippikouluun. Ne ovat myös asioita, jotka jäävät nuorille vahvimmin mieleen rippikoulusta. Sen sijaan vain kaksi prosenttia nuorista mainitsi
oppitunnit eniten mieleen jäävinä asioina.17 Suhteutettaessa toisiinsa
Niemelän tulos ja tämän tutkimuksen keskeinen tulos voidaan kysyä,

17 Niemelä 2007, 51–52.
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missä määrin opetuksen saama alhainen prosentuaalinen osuus voi
selittyä juuri opetuksen opettajakeskeisyydellä. Opettajakeskeisessä
opetuksessa on niukasti opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta,
jota nuoret pitävät tärkeänä.
Tämän tutkimuksen perusteella opetuksen vuorovaikutteisuuden
lisääminen ja opetusmetodien monipuolistaminen on rippikoulun
kehittämisen keskeinen haaste. Ilmeistä on, että Rippikoulusuunnitelma 2001:n yhteydessä toteutettu opettajien koulutus on tehnyt tunnetuksi suunnitelman linjaukset, mutta ei ole vaikuttanut itse opetuskäytäntöön. Yksi tulevaisuuden haaste olisikin kehittää koulutusta,
jossa opetuksen ja oppimisen teoriaan liittyisi käytännön harjoittelua
ja sen reflektointia suhteessa teoriaan.
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Kati Niemelä & Lassi Pruuki

4. Rippikoulun toteutustavat Euroopassa

Johdanto
Suomalaisen rippikoulun suhde muiden luterilaisten kirkkojen rippikouluihin on ollut tähän asti tutkimaton alue ja myös keskustelu
aiheesta on ollut varsin niukkaa. Suomalaiset ovat kuitenkin näyttäneen olevan hyvin selvillä siitä, että suomalaisen rippikoulun osallistumisprosentti on omaa luokkaansa. Tämä tietoisuus ja ehkä
hienoinen ylpeyskin käy selvästi ilmi esimerkiksi tutustumalla
esimerkiksi seurakuntien internetsivuihin, joista löytyy toistuvasti
seuraavan tyyppinen teksti: ”Suomalainen rippikoulu on luterilaisessa
maailmassa ainutlaatuinen ilmiö. Rippikoulun käy 15-vuotiaista
nuorista lähes yhdeksän kymmenestä.”18
Tässä artikkelissa tarkastellaan rippikoulun toteuttamista Suomessa ja saatuja tuloksia verrataan muiden kirkkojen vastaaviin.
Artikkeli pohjautuu vuonna 2008 seitsemästä eri Euroopan maasta
kerättyyn kansainvälisen rippikoulututkimuksen aineistoon. Tutkimuksessa ovat mukana Suomen lisäksi Saksa, Sveitsi, Itävalta,
Ruotsi, Norja ja Tanska. Tutkimuksen aineisto perustuu kyselyihin,
jotka on kerätty kunkin näiden maiden luterilaisen (Sveitsissä
reformoidun) kirkon rippikouluissa niiden alussa ja lopussa. Tutkimukseen osallistui yli 2 000 opettajaa ja noin 20 000 rippikoululaista
seitsemästä maasta. Tutkimusaineisto on esitelty tarkemmin kirjan
johdantoluvussa.
Tässä artikkelissa rippikoulun toteuttamista eri maissa lähestytään
seuraavista näkökulmista:
• Minkälaiset ovat rippikoulun ulkoiset puitteet?
• Ketkä rippikoulussa opettavat?
• Minkälaisia opetusmenetelmiä rippikouluissa käytetään?

18 Ks. esim. Miksi kuulua kirkkoon? http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?Deptid=5022
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Rippikoulun ulkoiset puitteet
Rippikoulun ulkoisiin puitteisiin tässä tutkimuksessa luetaan leirijakson mahdollinen kuuluminen rippikouluun ja sen pituus, ryhmäkoko ja rippikoulun pituus. Suomalaisista rippikouluryhmistä 94
prosentissa oli leirijakso ja tutkituista suomalaisryhmistä 87 prosentissa vähintään puolet opetuksesta toteutettiin leirijaksolla. 60 prosentissa ryhmistä leirijakson pituus oli 6–8 päivää (yleisimmin 8 päivää).
Joka kolmannessa (30 %) rippikouluryhmässä leirijakso oli pitempi
kuin 8 päivää.19 79 prosenttia leirijaksoista pidettiin kesäaikana ja 12
prosenttia talvikaudella. Suomalaiseen rippikouluun kiinteästi liittyvä
pitkähkö leirijakso, josta rippikoulusuunnitelmassa puhutaan intensiivijaksona, on kansainvälisesti harvinaista. Monessa maassa opetus
toteutetaan ensisijaisesti viikoittaisina tapaamisina.
Saksassa rippikouluopetus koostuu useimmiten noin vuoden ajan
kestävistä säännöllisistä viikoittaisista tapaamisista. Ne kestävät
yleensä 90 minuuttia ja ne ovat seurakunnan papin vastuulla. Joissain
seurakunnissa rippikouluopetus kestää pidempään kuin vuoden, jopa
kaksi vuotta. Viime vuosina rippikouluopetukseen on tullut mukaan
uusia muotoja ja toteutustapoja, kuten yli yön kestävät retket, leirijaksot ja vapaaehtoistyö seurakunnassa osana konfirmaatio-opetusta.
Myös opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet.20 Kansainvälinen
kyselyaineisto osoittaakin, että lähes kaikissa ryhmissä rippikouluun
kuuluu lyhyt leirijakso, tavallisimmin 2–4 päivää (63 %). Vajaassa
viidenneksessä ryhmistä leirijakso oli tätä pidempi.
Sveitsissä rippikoulu toteutetaan niin ikään useimmiten pääosin
viikoittaisina tapaamisina, joskus myös viikonloppuisin, mutta rippikoulu alkaa usein kesäloman lopussa pidetyllä leirijaksolla.21 Sveitsiläisistä rippikouluista, jotka osallistuivat tutkimukseen, useimpiin
(77 %) kuului leirijakso, tavallisimmin kestoltaan 1–5 päivää. Itävallassa rippikoulu niin ikään koostuu tyypillisesti joko viikoittaisista
19 Rippikouluun sisältyvän leirijakson pituus on säilynyt suurin piirtein ennallaan
viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Seppälä tutki samaa asiaa
vuonna 1990 ja totesi tuloksena, että leiririppikoulun kesto oli keskimäärin
5–10 vuorokautta. 65.7 % vastanneista seurakunnista piti tämän mittaisen
rippikoulun (40,4 % 6–9 vuorokautta ja 25, 3 % 10 vrk). 22, 6 % vastanneista
seurakunnista piti tätä pidemmän (11–14 vrk) leirijakson ja 11,6 % tätä
lyhyemmät (5 vrk). Seppälä 1991, 178.
20 Schweitzer, Ilg & Simojoki 2010.
21 Schlag 2010.
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tapaamisista tai pidemmistä tapaamisista kerran kuukaudesta ja
lisäksi rippikouluun kuuluu usein myös yksi tai kaksi leiriviikonloppua.22 Tutkimukseen osallistuneista rippikouluista 85 prosenttiin
kuului leirijakso tai kaksi jaksoa, useimmiten kestoltaan yhteensä 2–4
vuorokautta.
Tanskassa rippikoulu alkaa useimmiten elo-syyskuussa ja konfirmaatiot pidetään maalis-toukokuussa. Oppituntien sisällöstä ei ole
tarkempia ohjeita. Perinteisesti rippikouluopetusta annetaan tiettynä
arkipäivänä aamuisin klo 8.15–10.00 ja vastaavana aikana nuorilla ei
ole koulua. Opetus pidetään useimmiten kirkkotilassa tai papin
kotona, jossa määräysten mukaisesti tulee olla siihen varattu huone.
Jossain tapauksissa opetus pidetään koulussa. Nykyisin kuitenkin
muodot ovat hieman monipuolistuneet ja rippikouluopetus voi ajoittua myös iltapäivään. Myös 2–4 päivän leirijaksot ovat yleistyneet.23
Tutkimusaineisto kuitenkin osoittaa, että enemmistö ryhmistä (67 %)
on sellaisia, joissa ei ole lainkaan leirijaksoa. Kolmannekseen
ryhmistä kuuluu lyhyt leirijakso, jonka pituus on yksi tai kaksi
päivää.
Tanskan tavoin myös Norjassa rippikoulun toteutusmuodot ovat
varsin koulumuotoisia ja perinteisiä. Opetus toteutetaan niin ikään
kouluvuoden aikana ja leirijaksot ovat lyhyitä.24 Tutkimukseen osallistuneista ryhmistä neljä viidestä oli sellaisia, joissa oli leirijakso,
tavallisimmin 1 tai 2 päivää.
Ruotsissa rippikoulun toteutustavat ovat lähinnä Suomea. Siellä
rippikouluun tulisi ohjeiden mukaan aina kuulua vähintään neljä päivää kestävä leirijakso.25 Tutkimusaineisto osoittaa kuitenkin, että
käytännössä aina ei näin ole, vaan kolmannes ryhmistä oli sellaisia,
joissa leirijakso oli 1–3 päivää. Osa ryhmistä kokoontuu viikoittain
kouluvuoden aikana. Tällöin konfirmaatiot ajoittuvat useimmiten toukokuulle tai kesäkuulle. Osa ryhmistä aloittaa adventinaikaan, tapaa
muutaman kerran keväällä ja rippikoulun pääjakso on leirimuotoisena
kesällä. Tämä käytäntö vastaa läheisesti tyypillistä suomalaista käytäntöä. Hiippakunnat ja kristilliset järjestöt järjestävät kesäisin myös
3–4 viikkoa kestäviä leirejä. Noin joka neljäs Ruotsin rippikoululai-

22
23
24
25

Lagger [painossa].
Christensen [painossa].
Hoeg & Krupka [painossa].
Pettersson [painossa].
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nen osallistuu tällaiselle pitkälle rippikoululeirille.26 Kyselyyn osallistuneista ryhmistä joka kolmas (34 %) oli sellainen, jossa leirijakson
pituus oli 20–31 päivää. Keskimäärin ruotsalaisten rippikoulujen leirijakso kestää kyselyaineiston perusteella 11 päivää, joskin on huomattava, että jakso on joko (liian) lyhyt (1–3 päivää, kolmannes ryhmistä), keskipitkä (4–9 päivää, kolmannes ryhmistä) tai pitkä (20–31
päivää, niin ikään kolmannes ryhmistä).
Leirijakson mahdollinen kuuluminen rippikouluun ja sen pituus
vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka monena päivänä ne keskimäärin kokoontuivat. Eniten kokoontumispäiviä oli saksalaisissa rippikouluryhmissä, joissa ryhmät kokoontuivat keskimäärin 43 päivänä.
Toiseksi eniten kokoontumispäiviä oli Sveitsissä (30) ja Tanskassa
(26).27
Tutkimukseen osallistuneet suomalaiset rippikouluryhmät
kokoontuivat keskimäärin yhteensä 14 päivänä ja niillä oli keskimäärin 68 opetustuntia (yleisin arvo kuitenkin 80). Rippikoulusuunnitelman mukaan suomalaisen rippikoulun tulisi kestää vähintään 80 tuntia.28 Joka neljännellä ryhmällä oli vastaavan opettajan ilmoituksen
mukaan vähemmän kuin 50 tuntia kokoontumisia ja vastaavasti joka
neljännellä oli enemmän kuin 80 tuntia. Rippikoululaiset osallistuivat
rippikoulunsa aikana tavallisesti neljään kirkon yhteiseen jumalanpalvelukseen ja kahteen tai kolmeen nuorteniltaan tai vastaavaan. Jokaisessa tutkitussa rippikouluryhmässä oli mukana myös isosia. Keskimäärin ryhmässä oli 6 isosta (vaihteluväli 2–12).
Suomessa rippikoulusuunnitelman mukaan rippikouluryhmän
maksimikoon tulisi olla enintään 25 oppilasta, mutta kirkkoneuvosto
tai seurakuntaneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon
ylittämisestä, kun siihen on painavat syyt.29 Tutkituissa ryhmissä ryhmäkoko vaihteli 12:n ja 30:n välillä ja keskimääräinen ryhmäkoko oli
23 oppilasta.30 Yllättävää oli, että tutkituista ryhmistä 30 prosentissa
26 Pettersson 2010.
27 Tanskassa opetuksen tulisi koostuu vähintään 24 kaksoistunnista (90
minuuttia). Christensen 2010. Tutkimusaineiston perusteella Tanskassa
ryhmät tosiasiassa kokoontuvatkin juuri näin. Ruotsissa rippikouluopetuksen
tulisi kestää vähintään 60 tuntia. Pettersson 2010. Sveitsissä rippikoulun tulisi
ohjeiden mukaan kestää yhteensä 72 oppituntia, kestoltaan 45 minuuttia.
Schlag 2010.
28 Elämä – Usko – Rukous 2001, 41.
29 Elämä – usko – rukous 2001, 41.
30 Ryhmäkoko näyttää vakiintuneen tälle tasolle, sillä Seppälän tutkimuksessa
vuodelta 1991 luku on suunnilleen sama. Seppälä 1991, 162.
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oppilasmäärä oli suurempi kuin 25. Näyttää siis ilmeiseltä, että seurakunnat tulkitsevat tässä kohden rippikoulusuunnitelmaa varsin väljästi.
Sama väljyys ilmenee myös rippikoulun kestossa. Rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulun kesto tulisi olla vähintään puoli
vuotta.31 Peräti 43 prosenttia ryhmistä oli kuitenkin sellaisia, joissa
rippikoulun kesto oli vähemmän kuin kuusi kuukautta (3–5 kuukautta). Joka kolmas ryhmä oli kestoltaan 6–7 kuukautta. 15 prosenttia ryhmistä kokoontui pidemmän jakson aikana (8–11 kuukautta).
Kansainvälisessä kyselyssä oppilasmääriä ja rippikoulun kestoa kuukausissa ei kysytty, joten tässä kohdin vertailu ei ole mahdollista.
Näyttää siis siltä, että merkittävä osa suomalaisista seurakunnista
irtautuu rippikoulun ulkoisten puitteiden osalta rippikoulusuunnitelman linjauksista. Nykyisin voimassa oleva rippikoulusuunnitelma on
luonteeltaan puitesuunnitelma, jolloin seurakuntien edellytetään tekevän oma paikallissuunnitelmansa. Rippikoulun pituuden, ryhmäkoon
ja rippikoulun keston osalta suunnitelma on kuitenkin selkeästi normatiivinen. On mahdollista, että suunnitelman ”puiteluonne” ruokkii
seurakuntia tekemään omia sovelluksiaan myös asioissa, jotka ovat
selkeästi normatiivisia.

Ketkä rippikoulussa opettavat?
Tutkimukseen pyydettiin vastaamaan kaikkia rippikoulussa vähintään
kolmena eri päivänä mukana olevia opettajia. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että monissa tapauksissa ryhmää kohden vastauksia saatiin
useammalta opettajalta. Näin ollen vastaajien jakautuminen eri
ammattiryhmiin antaa hyvän kuvan eri opettajien suhteellisesta osuudesta rippikouluissa. Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista
rippikoulun opettajista pappeja oli 36 prosenttia, nuorisotyönohjaajia
25 prosenttia, kanttoreita 7 prosenttia, diakoniatyöntekijöitä 5 prosenttia, lähetyssihteereitä 6 prosenttia, kesäteologeja
10 prosenttia, harjoittelijoita 7 prosenttia ja muita 4 prosenttia.32

31 Elämä – usko – rukous 2001, 41.
32 Kyselyyn vastasi varsin vähän kanttoreita, mikä voi selittyä ainakin osin tämän
tutkimuksen toteutuksella. Kanttorit eivät ehkä ole vastanneet kyselyyn,
vaikka ovat osallistuneet. Kyselyn ohjeistuksessa kyselyyn pyydettiin vastaamaan kaikkia niitä opettajia, jotka työskentelevät rippikoulussa vuonna 2008
vähintään kolmena päivänä, suluissa mainittiin lisäksi ammattiryhmät: papit,
nuorisotyönohjaajat, kanttorit, diakoniatyöntekijät, kausityöntekijät, harjoitte-
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Kyselyyn vastanneista opettajista 68 prosenttia oli läsnä koko rippikoulun ajan, neljännes (26 %) vain intensiivijakson ajan ja viisi
prosenttia oli vierailevia opettajia.
Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet rippikoulun opettajat
ammattiryhmittäin Suomessa
Opettaja

f

%

Pappi

92

36

Nuorisotyönohjaaja

64

25

Kanttori

17

7

Diakoniatyöntekijä

12

5

Lähetyssihteeri

15

6

Kesäteologi tai vastaava

24

9

Harjoittelija

18

7

Muu

11

4

Puuttuva tieto

5

2

Yhteensä

258

100

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden rippikouluopettajien ammattiryhmät
eri maissa.33
Pappi (tai teologikoulutuksessa)
%

Muu koulutettu
kirkon työntekijä
%

Vapaaehtoinen
%

Yhteensä
%

Saksa

43

9

48

100

Itävalta

28

7

65

100

Sveitsi

83

5

12

100

Tanska

96

4

0

100

Suomi

43

57

*

100

Norja

50

50

0

100

Ruotsi

63

37

0

100

Suomessa opettajista kolmannes (36 %) on pappeja, mikä on suhteellisen vähän verrattuna muiden maiden rippikouluihin. Tanskassa
opettajista lähes kaikki (96 %) ovat pappeja tai teologikoulutuksessa

lijat yms. Mahdollisesti kanttorit ovat olleet mukana vähemmän kuin kolmena
päivänä. Verrattuna Seppälän vuonna 1990 keräämään aineistoon kanttoreiden
osuus on kuitenkin niin olennaisesti pienempi, että tutkimus antaa viitteitä
kanttoreiden roolin pienenemisestä rippikoulutyössä. Vuonna 1990 kanttorien
osuus opettajakunnasta oli lähes nuorisotyönohjaajien luokkaa. Seppälä 1991,
59–61.
33 Suomessa isoset eivät omaleimaisuutensa vuoksi ole mukana tässä tarkastelussa. Isoset täyttivät omat tutkimuslomakkeensa, joiden tuloksia on raportoitu
tässä kirjassa Jouko Porkan artikkelissa luvussa 17.
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olevia. Pappien osuus on suuri myös Sveitsissä (83 %) ja Ruotsissa
(63 %). Norjassa joka toinen rippikoulun opettaja on pappi. Saksassa
ja Itävallassa vapaaehtoisten osuus opettajina on suuri (Saksa 49 %,
Itävalta 65 %) ja tästä johtuen pappien suhteellinen osuus on alle
puolet (Saksa 43 % ja Itävalta 28 %). Muita kirkon koulutettuja työntekijöitä kuin pappeja käytetään opettajina Suomen lisäksi paljon
myös Norjassa (50 % opettajista) ja Ruotsissa (37 %). Muissa maissa
muiden kirkon työntekijöiden osuus opettajina on alle 10 prosenttia.
Tarkasteltaessa opettajien jakautumista sukupuolittain voidaan
havaita, että ainakin muodollisesti sukupuolten välinen tasa-arvo
näyttäisi toteutuvan kaikkien tutkittujen maiden rippikouluissa. Kaikissa maissa molempien sukupuolten osuus opettajien joukossa on
vähintään 40 prosenttia. Suurin naisten osuus opettajista on Ruotsissa
(59 %) ja Suomessa (58 %). Miehiä on opettajina naisia enemmän
Sveitsissä (60 %), Saksassa (54 %) ja Tanskassa (53 %). Itävallassa ja
Norjassa naisia ja miehiä on opettajista suunnilleen yhtä paljon.
Taulukko 3. Rippikoulun opettajien sukupuolijakauma eri maissa.
Miehet
%

Naiset
%

Yhteensä
%

Saksa

54

46

100

Itävalta

50

50

100

Sveitsi

60

40

100

Tanska

53

47

100

Suomi

42

58

100

Norja

48

52

100

Ruotsi

41

59

100

Mitä opetusmenetelmiä rippikoulussa käytetään?
Edellisessä artikkelissa Pruuki tarkasteli rippikoulussa käytettäviä
opetusmenetelmiä 25 suomalaisen rippikoulun opetuskokonaisuutta
koskevan havainnoinnin pohjalta. Opetusmetodinen painopiste oli
selvästi opettajakeskeisessä opetuksessa, sillä 68 prosenttia opetuksesta kuului siihen. Opettajan esitystä oli 28 prosenttia kaikista käytetyistä metodeista ja lähes puolet kaikista opettajakeskeisistä metodeista. Seuraavaksi eniten oli ohjattua toiminnallista harjoitusta (10
%). Opettajan kyselyä oli kahdeksan prosenttia kaikista opetusmenetelmistä. Oppilaskeskeisten metodien osuus oli 27 prosenttia
kaikista käytetyistä metodeista. Rippikoulun kokonaismäärästä varsin
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pieni osa (5 %) edusti yhteistoiminnallista työtapaa. Erityisen merkillepantavaa on, että tasa-arvoisella opetuskeskustelulla oli niinkin
pieni osuus kokonaisuudessa kuin neljä prosenttia.
Edellä mainitun tapaustutkimuksen tuloksilla ei ole yleistettävyyttä, mutta tämän tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin hyvin
samansuuntaiset. Kansainvälisessä kyselytutkimuksessa kysyttiin rippikoulun päättyessä sekä rippikoulun opettajilta että oppilailta näkemystä siitä, missä määrin opettajat olivat käyttäneet erilaisia opetusmenetelmiä opetuksessa. Opettajien kysymys sisälsi 20 erilaista opetusmenetelmää, jotka koostuivat opettajakeskeisistä, oppilaskeskeisistä ja yhteistoiminnallisista menetelmistä (ks. taulukko 4).
Taulukko 4. Suomalaisten rippikouluopettajien näkemys rippikoulussa
käyttämistään opetusmenetelmistä. Kysely rippikoulun jälkeen, N=123.
Kuinka usein käytit seuraavia menetelmiä opetuksessasi?

Usein
%

Joskus
%

Harvoin
%

En
koskaan
%

Keskustelu

67

32

1

0

Raamatuntekstien kanssa työskenteleminen

59

32

7

3

Ryhmätyö

59

31

4

5

Yhdessä laulaminen

34

32

19

15

Tarinat ja kertomukset

33

46

15

7

Luennointi

31

42

20

7

Meditaatio, hiljaisuus

28

36

21

15

Oppimisradat (raamatturastit, parisuhderastirata,
diakoniapolku, lähetysrastit yms.)

26

43

11

20
10

Rukous

25

43

22

Näytelmät, sketsit ja rooliharjoitukset

20

43

21

16

Pelit, leikit ja kilpailut

20

44

22

14

Maalaaminen, piirtäminen, kollaasit, askartelu yms.

20

40

24

15

Soittaminen, laululeikit

18

25

27

31

Muiden kirjallisten tekstien kanssa työskenteleminen

12

28

43

17

Ulkoluku

12

29

24

34

Kokeet ja pistokokeet

3

10

26

61

Vierailevat asiantuntijat

3

14

22

61

Vierailut ja tutustumiskäynnit

2

22

25

50

Seikkailupedagogiikka tms.

2

12

23

63

Internetin tai tekstiviestien avulla työskentely

0

4

13

82

Vastaukset osoittavat opettajakeskeisten menetelmien olevan kokonaisuudessaan kaikkien eniten käytettyjä. Mainitussa havaintotutkimuksessa opetuskeskustelun määrä oli varsin pieni, kun taas opetta-
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jien mainintojen perusteella keskustelu olisi keskeinen opetusmenetelmä rippikoulussa. Opettajista kaksi kolmesta (67 %) katsoi
käyttävänsä usein opetuskeskustelua Missään muussa maassa osuus
ei ole näin suuri. Keskustelun käyttäminen oli opettajien oman
arvioin mukaan Suomessa yleistä kaikissa työntekijäryhmissä.
Tulosten erilaisuus voi liittyä osin havainnointitutkimuksen luonteeseen tapaustutkimuksena. Vaihtoehtoinen selitys taas on siinä, että
opettajat pitävät keskustelua ihanteellisena työtapana ja taipuvat
tulkitsemaan käyttämiään työtapoja tämän mukaisesti.
Opettajista 59 prosenttia kertoi käyttävänsä usein raamatuntekstien kanssa työskentelyä ja ryhmätyötä. Teologit kertoivat käyttävänsä raamattutekstityöskentelyä ja ryhmätyötä muita työntekijäryhmiä enemmän. Opettajien omien vastausten perusteella seuraavaksi
yleisimpiä opetusmenetelmiä ovat yhdessä laulaminen, tarinat ja kertomukset ja luennointi. Luennointia kertoi käyttävänsä usein 31 prosenttia ja joskus 42 prosenttia.
Yhdessä laulamista suosivat kanttorien ohella myös papit.
Tarinoita ja kertomuksia käyttävät ennen kaikkea papit ja nuorisotyönohjaajat. Luennointia suosivat erityisesti miespuoliset työntekijät
– kaikissa työntekijäryhmissä.34 Eri ikäisten työntekijöiden väliset
erot ovat vähäisempiä, joskin vanhempien työntekijöiden keskuudessa on hivenen muita enemmän luennointia usein käyttäviä työntekijöitä. Toisaalta toiseksi eniten luennointia käyttävät kaikkien nuorimmat työntekijät. Erityisesti ne työntekijäryhmät, jotka ovat opettaneet rippikoulussa harvemmin tai vain satunnaisesti tai yksittäisiä
oppitunteja, kertoivat käyttävänsä opetuksessaan usein luennointia.
Näitä olivat kanttorit, lähetyssihteerit, kesäteologit ja diakoniatyöntekijät. Luennoinnin korostumiselle vanhimpien, nuorimpien ja satunnaisesti opettavien keskuudessa on tarjolla ymmärrettäviä selityksiä.
Vanhimpien kohdalla selitystä voi etsiä heidän opiskeluaikanaan vallinneista pedagogisista ihanteista. Kognitiivinen ja opiskelijan omaa
aktiivisuutta korostava oppimisen tutkimus ja siitä tehdyt sovellutukset alkoivat yleistyä vähitellen 1970-luvulta lähtien.35 Nuorimpien ja
satunnaisesti opettavien suurempi turvautuminen luennointiin taas

34 Miesten ja naisten välinen ero luennoinnin käytössä oli myös tilastollisesti
merkitsevä. Muiden opetusmenetelmien kohdalla sukupuoli ei erotellut
käyttöä tilastollisesti merkitsevästi.
35 Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 77.
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liittynee opettajan omaan turvallisuuden tunteeseen. Valmis luento
säästää odottamattomilta yllätyksiltä.
Joka neljäs opettaja kertoi käyttävänsä opetuksessaan usein
rukousta tai meditaatiota ja hiljaisuutta. Niitä käyttävät ovat muita
useammin pappeja. Kansainvälisesti vertailtuna rukousta käytetään
tutkimuksen perusteella opetuksessa Suomessa varsin vähän. Vain
Sveitsissä osuus on alhaisempi (9 %). Muissa maissa puolet tai yli
puolet opettajista kertoi käyttävänsä opetuksessaan rukousta usein.
Rukouksen vähäisyyttä Suomessa voi pitää yllättävänä ilmiönä,
koska käytössä oleva rippikoulusuunnitelma nimenomaisesti korostaa
rukouksen kuulumista kaikkiin opetuskokonaisuuksiin.36
Niin ikään joka neljäs työntekijä kertoi käyttävänsä opetuksessaan
usein oppimisratoja, joka viides puolestaan näytelmiä, sketsejä ja rooliharjoituksia ja pelejä tai leikkejä. Oppimisratoja käyttävät ennen
kaikkea nuorisotyönohjaajat ja diakoniatyöntekijät. Muissa työntekijäryhmissä niiden käyttäminen on huomattavasti harvinaisempaa.
Samat työntekijäryhmät käyttävät muita useammin myös seikkailupedagogiikkaa. Pelejä ja leikkejä suosivat muita useammin papit ja nuorisotyönohjaajat ja näytelmiä ja sketsejä näiden lisäksi myös
harjoittelijat.
Internetin tai tekstiviestien avulla työskenteleminen oli vielä harvinaista. Pieni joukko työntekijöitä kertoi käyttävänsä niitä joskus
(4 %) tai harvoin (13 %). Valtaosa ei käyttänyt koskaan. Kokeita ja
pistokokeita ja ulkolukua suosivat ennen kaikkea vanhemmat työntekijät. Niiden käyttö lisääntyi lineaarisesti, mitä vanhemmasta
työntekijästä on kysymys.
Myös oppilailta kysyttiin arvioita siitä, mitä rippikouluopetuksessa tehtiin (ks. taulukko 5). Kaikkiaan joka toinen rippikoululainen
vastasi, että opetus koostui ”lähes joka kerta” luennoista. Lähes puolet oli sitä mieltä, että luentoja oli ”monesti”. Näin rippikoululaisten
kokemusten perusteella luennot olisivat vielä yleisempiä kuin opettajien vastausten perusteella. Vain pieni osa rippikouluista on oppilaiden vastausten perusteella sellaisia, joissa luento-opetuksen osuus on
minimaalinen. Yhdessä laulamista ja ryhmissä työskentelyä rippikou-

36 ”Suositeltavaa on, että kukin opetuskokonaisuus tai rippikoulupäivä sisältäisi
aineistoa kaikista osa-alueista, jotta uskon kiinnittyminen nuorten elämäntodellisuuteen saisi parhaat mahdollisuudet toteutua.” Elämä – usko – rukous
2001, 11. Rukouksen roolia rippikoulussa tarkastellaan lähemmin Mari Chaulagain artikkelissa tässä kirjassa luvussa 6.
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lun aikana on lähes kaikissa ryhmissä paljon myös oppilaiden vastausten perusteella. Joka kolmas rippikoululainen koki niitä olleen
joka kerta tai melkein joka kerta. Joka neljännen rippikoululaisen
mukaan ryhmä rukoili jokaisen tai melkein jokaisen kokoontumisen/oppitunnin yhteydessä. Noin joka kymmenes rippikoululainen
kertoi yhdessä rukoilemista olleen vain yksittäisiä kertoja rippikoulun
aikana (7 %) tai ei koskaan (2 %).
Taulukko 5. Suomalaisten rippikoululaisten näkemys rippikoulussa
tapahtuneesta. Kuinka usein teitte rippikouluopetuksen aikana seuraavia
asioita? Kysely rippikoulun lopussa, N=2250.
(Melkein) joka
kerta
%

Monesti
%

Vain yksittäisiä
kertoja rippikoulun aikana
%

Ei koskaan
%

Kuuntelimme opettajan luentoa tai esitelmää

49

45

6

1

Lauloimme yhdessä

38

57

3

1

Työskentelimme ryhmissä

31

62

7

1

Rukoilimme yhdessä

24

67

7

2

Opettelimme ulkoa tekstejä

12

53

30

5

Pelasimme jotain peliä tai roolileikkiä

10

54

30

6

Verrattaessa suomalaisten rippikoululaisten ja opettajien näkemyksiä
suomalaisissa rippikouluissa käytetyistä opetusmenetelmistä muiden
maiden rippikouluihin, joitakin eroja on nähtävissä (ks. taulukko 6).
Suomalaiset rippikoululaiset arvioivat opetuksensa tavallista
useammin koostuvan luennoista tai opettajan esitelmästä. Suomi on
seitsemästä maasta ainoa, jossa oppilaat arvioivat luentojen olevan
yleisin opetusmenetelmä. Ruotsalaiset rippikoululaiset arvioivat
ryhmänsä kokoontumisia keskimäärin kaikkein monipuolisimmin:
enemmistö heistä arvioi, että lähes joka kokoontumisessa oli mukana
opettajan luentoa, ryhmätyöskentelyä, pelejä, rukousta ja laulua.
Ulkolukua käytetään eniten Tanskassa ja seuraavaksi eniten Ruotsissa ja Saksassa. Ryhmätyötä, pelejä ja leikkejä käytetään eniten
ruotsalaisissa rippikouluissa, vähiten tanskalaisissa. Laulamisella on
aineiston perusteella erityisen suuri rooli Tanskassa ja Ruotsissa,
joissa enemmistössä ryhmistä lauletaan lähes joka opetuskokonaisuudessa.
Kuten oli nähtävissä jo opettajien vastausten perusteella, sveitsiläisissä rippikouluissa ei juurikaan rukoilla – ei myöskään oppilaiden
mielestä. Kaksi kolmesta sveitsiläisnuoresta kertoi, ettei ryhmässä
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rukoiltu koskaan tai rukoiltiin vain kerran koko rippikoulun aikana.
Vain 8 prosenttia sveitsiläisnuorista vastasi, että lähes joka kokoontumisessa rukoillaan. Suomessa näin vastasi neljännes ja joka kymmenes vastasi, ettei rippikoulun kokoontumisten aikana rukoiltu lainkaan tai vain kerran koko rippikoulun aikana. Muissa maissa 34–61
prosenttia arvioi, että lähes jokaisen opetuskokonaisuuden aikana
rukoiltiin.
Taulukko 6. Kuinka usein teitte rippikouluopetuksen aikana seuraavia
asioita? Niiden osuus, jotka eri maissa vastasivat ”melkein joka kerta”.
Saksa
%

Itävalta
%

Sveitsi
%

Tanska
%

Suomi
%

Norja
%

Ruotsi
%

Kuuntelimme opettajan
luentoa tai esitelmää

27

29

19

23

49

22

57

Työskentelimme ryhmissä

36

44

23

7

31

19

53

Pelasimme jotain peliä tai
roolileikkiä

15

34

4

3

10

19

56

Rukoilimme yhdessä

50

43

8

58

24

34

61

Lauloimme yhdessä

47

32

14

74

39

35

78

Opettelimme ulkoa tekstejä

20

12

2

30

13

12

22

N

9 982

120

156

1 888

2 250

1 561

1 761

Yhteenveto
Seitsemän maan vertailututkimus osoittaa suomalaisen rippikoulun
toteutustavan, jossa rippikoulun ydin on pitkähkö leirijakso, olevan
kansainvälisesti harvinaista. Ruotsissa rippikoulujen perustoteutustavat ovat lähinnä suomalaisen rippikoulun toteutusta. Monessa
maassa opetus toteutetaan ensisijaisesti viikoittaisina tapaamisina.
Rippikouluun kuuluu monessa maassa kuitenkin yhä useammin myös
leirijakso, joka kestää 2–5 vuorokautta.
Tutkimuksen mukaan suomalaisten rippikoulujen opettajina toimii
pappien ohella muita työntekijöitä suhteellisesti enemmän kuin
muissa maissa. Keski-Euroopan maissa taas on opettajina paljon
vapaaehtoisia aikuisia, kun taas isoset ovat selvästi suomalainen
ilmiö. Muita kirkon koulutettuja työntekijöitä kuin pappeja käytetään
opettajina Suomen lisäksi paljon myös Norjassa ja Ruotsissa.
Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisten rippikoulujen opetus
koostuu varsin usein opettajan luennosta tai esityksestä. Tämä vahvistaa edellä Pruukin havainnointiaineistoon perustuvan tutkimuksen
tulosta siitä, että suomalaisten rippikoulujen opetusmenetelmät ovat
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varsin opettajajohtoisia. Aineiston perusteella näyttää myös siltä, että
menetelmä, jota opettajat kutsuvat keskusteluksi, on rippikoululaisten
silmin opettajan luentoa tai esitystä.
Kansainvälinen vertailututkimus osoittaa, että suomalaisten rippikoulujen opetuskokonaisuuksien aikana rukoillaan varsin harvoin.
Tämä viittaa siihen, että opettajat tekevät selkeän eron opetuksen ja
spiritualiteetin vaalimisen välillä. Rippikoulusuunnitelmaan kuuluva
rukous toteutuu jumalanpalveluksissa ja hartauksissa. Rippikoulusuunnitelma edellyttää kuitenkin tässä kohden selkeää integraatiota.
Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat kokonaisuutena siihen, että
RKS 2001:n keskeiset intentiot eivät toteudu kovinkaan hyvin käytännössä. Monet seurakunnat poikkeavat suunnitelman suosituksista
jo rippikoulun ulkoisissa puitteissa kuten osallistujamäärässä ja oppituntien määrässä. Myöskään suunnitelmaan sisältyvät ajatukset opetuksesta nuoren aktiivisen oppimisen tukijana ja rukouksen keskeisyydestä rippikoulussa eivät ole usein toteutuneet.
Rippikoulun suuren osallistujamäärän rinnalla pitkä leirijakso ja
luennointi osoittautuvat tämän tutkimuksen valossa suomalaisen rippikoulun tavaramerkeiksi. Nämä liittynevät olennaisesti toisiinsa.
Rippikoulun opetusmenetelmät ovat voineet jäädä yksipuolisiksi ja
kehittymättömiksi, koska ajatellaan, että nuoret tulevat rippikouluun
joka tapauksessa suurella joukolla miellyttävän ilmapiirin ja yhdessäolon odotuksessa. Rippikouluun osallistumisen säilymistä nykytasolla ei kuitenkaan Suomessakaan voi pitää itsestään selvyytenä.
Tämän tutkimuksen valossa kirkon kannattanee pohtia, millä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa työntekijöiden pedagogisten valmiuksien
kehittymiseen.
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Riikka Hämäläinen

5. Havainnointitutkimus rippikoulun
iltaohjelmasta: puujalkojen kaatopaikka vai tärkeä oppimistilanne?
Rippikoulun ilmapiiri on tutkimusten mukaan keskeisessä asemassa
niin rippikoulun onnistumisen kuin epäonnistumisenkin kannalta.
Ilmapiiriin liittyvät asiat selittävät aiemman tutkimuksen mukaan
kaikkein eniten nuorten kokonaistyytyväisyyttä rippikouluun.37 Kun
nuorilta kysyttiin viisi vuotta rippikoulun jälkeen, mikä heille oli
jäänyt päällimmäiseksi mieleen, useimmilla nuorilla (41 %) se oli
jokin ystäviin tai rippikoulun yhteishenkeen liittyvä asia, kuten
hauska yhdessäolo, pelit ja leikit. Yhdeksällä prosentilla nuorista
päällimmäiseksi oli jäänyt rippikoulusta mieleen jokin kielteinen asia,
joka useimmiten liittyi rippikoulun huonoon ilmapiiriin, esimerkiksi
”ahdistavat yhteisleikit” tai ”isosten kuvottava näytelmäesitys”. 38
Näyttäisi siis siltä, että iltaohjelmalla, johon nämä pelit, leikit ja
näytelmät usein rippikoululeirillä sijoittuvat, on merkityksellinen
rooli rippikoulun ilmapiirin ja koko sen onnistumisen kannalta.
Hyvällä ilmapiirillä on myös rippikoulusuunnitelman mukaan suuri
merkitys oppimismotivaation kannalta. RKS 2001:ssa kehotetaan
kiinnittämään huomiota avoimen vuorovaikutuksen ja hyvän ilmapiirin luomiseen esimerkiksi leikkien ja vapaamuotoisen yhdessäolon
keinoin. Yhdessäolon toteutusmuoto jätetään avoimeksi.39 Useilla
rippikoululeireillä kuitenkin juuri iltaohjelma on vakiintunut tällaiseksi vapaamuotoisen yhdessäolon muodoksi.
Rippikoulusuunnitelman mukaan kaiken rippikoulussa tapahtuvan
tulisi palvella rippikoulun yleistavoitetta.40 Tavoitteet eivät siis koske
ainoastaan erityisiä opetustilanteita, vaan myös muuta toimintaa ja
siellä vietettyä vapaa-aikaa.41 Tutkimusten mukaan merkittävä osa

37
38
39
40
41

Niemelä 2002.
Niemelä 2007, 51–54, 163.
Elämä – usko – rukous 2001, 14.
Elämä – usko – rukous 2001, 19.
Pruuki 2004, 179–180.
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oppimisesta tapahtuu epämuodollisissa (informal learning) yhteyksissä, eikä esimerkiksi järjestetyissä oppimistilanteissa tai koulutuksissa.42 Ei ole itsestään selvää, millaiseen oppimiskokemukseen rippikoulun vapaa-aika ja iltaohjelmat johtavat. Monissa seurakunnissa
pohditaankin paikallisesti rippikoulun iltaohjelmaan liittyviä haasteita ja etsitään sopivia ratkaisuja. Vuosien varrella rippikoulua on
tutkittu Suomessa laajasti ja tutkimusten yhteydessä on tehty
havaintoja myös iltaohjelmista. Raportoituja tutkimustuloksia ei
aiheesta kuitenkaan ole tähän asti ollut.
Tähän artikkeliin on koottu tuloksia pro gradu -tutkimuksestani,
jossa pyrin selvittämään, mikä merkitys rippikoulun iltaohjelmalla on
rippikoululeirin kokonaisuudessa. Selvitin haastattelu- ja havainnointitutkimuksen avulla, millaisia tavoitteita isoset ja ohjaajat asettavat
iltaohjelmalle, mitä rippikoulun iltaohjelmassa tapahtuu ja miten rippikoululeiriläiset, isoset ja ohjaajat arvioivat rippikoululeirillä toteutuneita iltaohjelmia. Peilasin iltaohjelman tavoitteita ja toteutusta
rippikoulusuunnitelman tavoitteisiin.

Tutkimuksen toteuttaminen
Keräsin pro gradu -tutkimukseni havainnointi- ja haastatteluaineiston
erään evankelis-luterilaisen seurakunnan rippikoululeirillä, joka kesti
viikon. Pyysin luvan kultakin tutkimukseen osallistuvalta, mutta varsinaista tutkimusongelmaa en tutkittaville kuitenkaan tutkimuksen
alkuvaiheessa kertonut, jotta se ei vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin.
Rippikoululeirillä oli kaksi ohjaajaa (pappi ja nuorisotyönohjaaja),
seitsemän isosta, apuohjaaja sekä kaksitoista rippikoululaista. Rippikoulun intensiivijakso järjestettiin seurakunnan leirikeskuksessa
kevättalvella 2008. Olin tutkijana mukana rippikoululeirillä koko
tämän intensiivijakson ajan, tein aktiivisesti havaintoja ja kirjasin
muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaan. Tallensin rippikoulun seitsemän iltaohjelmaa videoimalla ja tein niistä havainnointimuistiinpanoja. Olin myös mukana iltaohjelmien suunnittelutilanteissa, jotka
tallensin joko äänittämällä tai videoimalla. Äänitin myös osan rippikoulun ohjaajien ja isosten iltapalavereista, joissa he keskustelivat
kuluneen päivän tunnelmista ja tapahtumista.

42 Loewenstein & Splezer 1998, 37–38. Epämuodollisen oppimisen käsitteestä
myös Conner 2006.
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Menetelmällisesti tämä laadullinen tutkimus lähestyy etnografista
tutkimusotetta ja ammentaa etnografian metodologiasta sen tieteenfilosofisista lähtökohdista aina analyysimenetelmiin asti. Tutkimuskontekstin perusteella tätä tutkimusta voisi nimittää myös rippikouluetnografiaksi, kuten koulukontekstissa tapahtuvaa, opetusta tutkivaa etnografiaa kutsutaan kouluetnografiaksi.43 Tämä tutkimus on
laadullinen tapaustutkimus, jossa pyritään saamaan yksityiskohtaista
tietoa yksittäisestä tapauksesta ja pyritään kokonaisvaltaiseen ja systemaattiseen kuvaukseen ilmiön laadusta.44 Tulokset eivät siis ole
yleistettäviä, vaan tarjoavat laadullista ja yksityiskohtaista tietoa
tapausesimerkkien avulla.
Haastattelin havainnointijakson yhteydessä kaikkia rippikoululeirin osanottajia: leiriläisiä, isosia sekä opettajia. Haastattelut
toteutin leirin loppupuolella, sillä haastattelukysymysten perusteella
saattoi päätellä, että tutkimus koskee nimenomaan iltaohjelmaa. Tahdoin, että tämä tieto tutkimuksen kiinnostuksen kohteesta vaikuttaa
mahdollisimman vähän iltaohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.
Selvitin teemahaastattelun tapaan usein avoimin kysymyksin, mitä
haastateltavat ajattelevat iltaohjelmista ja pyrin myös selvittämään
millaisia tavoitteita isoset ja opettajat asettavat iltaohjelmalle.
Litteroiduista rippikoulun opettajien ja isosten (joihin lasketaan
myös rippikoulun apuohjaaja) haastatteluista etsin aluksi ilmaisuja,
joissa haastateltavat puhuvat rippikoulun iltaohjelman tehtävistä,
merkityksistä tai tarkoituksesta. Näistä ilmaisuista muodostin pelkistettyjä lauseen tai muutaman sanan lausumia, joihin pyrin kiteyttämään haastateltavan ilmaiseman iltaohjelman merkityksen, tarkoituksen tai tehtävän. Iltaohjelman merkitysten, tarkoitusten ja tehtävien
lisäksi etsin haastatteluista kohtia, joissa haastateltavat arvioivat
iltaohjelmaa ja tein niistä analyysin samaan tapaan.
Tutkimuksen toisena aineistonkeruumenetelmänä oli osallistuva
havainnointi.45 Havainnoinnin avulla saadaan tietoa muun muassa

43 Syrjäläinen 1994, 68, 79. Rantalan (2007, 136) mukaan suljettu yhteisö, tässä
tapauksessa rippikoululeiri, on etnografialle ominainen tutkimuskohde.
44 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 125–126; Syrjälä 1994, 10–13. Lähtökohtana tapaustutkimuksessa on se oletus, että yksilöillä on kyky tulkita inhimillisen elämän tapahtumia ja muodostaa merkityksiä maailmasta, jossa he
toimivat.
45 Grönfors 1982, 92. Osallistuva havainnointi voidaan määritellä tietoiseksi ja
systemaattiseksi osallistumiseksi tutkittavien elämään.
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siitä, toimivatko ihmiset todella niin kuin sanovat toimivansa.46 Vuorovaikutus toteutetaan osallistuvassa havainnoinnissa mahdollisimman paljon tutkittavien ehdoilla. Vaikka tutkijan osallistumisen
pitäisi vaikuttaa tapahtumien kulkuun mahdollisimman vähän tai ei
lainkaan, niin jouduin havainnoivana tutkijana välillä keskelle tutkimuskohdetta ja tutkimustuloksia, kun isoset vaikkapa kesken iltaohjelman suunnittelun kysyivät minulta muistanko, miten jokin leikki
menee.47
Videoin jokaisen rippikoululeirin seitsemästä iltaohjelmasta.
Samalla kirjasin ylös havaintoja nelisarakkeiseen havainnointikaavakkeeseen, jossa oli oma sarakkeensa ajalle, toiminnolle, toimijoille
ja tulkinnallisille vihjeille.48 Leirin jälkeen litteroin kaikki seitsemän
iltaohjelman videotallenteet transkriptioksi. Siihen on merkitty kellonaika viiden sekunnin tarkkuudella, mitä tapahtui ja ketkä toimivat.

Iltaohjelman puitteet
Tutkimusrippikoululeirillä järjestettiin iltaohjelma jokaisena seitsemänä iltana. Leirikeskuksen erillisessä saunarakennuksessa oli sali,
jossa iltaohjelma pidettiin. Samaa salia käytettiin myös opetustilana.
Leirin päiväohjelman mukaan iltaohjelma alkoi heti iltapalan jälkeen
kello 21. Iltaohjelman alkamisajankohdat vaihtelivat aikavälillä
20:23–21:05. Kun iltaohjelma oli päättynyt, siirryttiin majoitusrakennukseen iltatoimille ja iltahartauteen Viidentenä iltana iltaohjelman
jälkeen oli vielä yllätysohjelmanumerona musiikkikonsertti majoitusrakennuksessa. Iltaohjelman kesto oli keskimäärin 1 h 14 min lukuun
ottamatta viimeistä iltaa, jolloin iltaohjelma alkoi aikaisemmin ja
kesti 1 h 38 min.
Kutakin iltaohjelmaa varten sali oli järjestetty siten, että tuoleja oli
yleisöä eli leiriläisiä ja opettajia varten puolikaaressa. Isosille oli
omat tuolit rivissä, puolikaaren edessä Kaikki tuolit muodostivat siis
kutakuinkin ympyrän. Isosten tuolien vieressä oli takahuone, johon
he kulkivat ohjelmanumeroiden välissä. Isoset sekä toinen opettajista
säestivät yhteislauluja kitaroilla ja djembe-rummulla. Ohjelmanume-

46 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.
47 Grönfors 1982, 93.
48 Videoinnin ongelmista tutkimuksen luotettavuuden kannalta, vaikutuksista
tutkimustuloksiin kirjoittanut mm. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.
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rot tapahtuivat tuolimuodostelman keskelle
näyttämöllä kohti ”yleisöä”, selin isosriviin.

jäävässä

tilassa,

Iltaohjelman suunnittelu
Isoset suunnittelivat iltaohjelman aamupäivän oppituntien aikana heti
aamujumalanpalveluksen jälkeen. Suunnittelu tapahtui yleensä
majoitusrakennuksen aulassa istuen ja makoillen. Opettajat eivät juurikaan osallistuneet iltaohjelman suunnitteluun eivätkä toteutukseen.
Muutaman kerran toinen opettajista osallistui isosten suunnittelukeskusteluun ja antoi heille vinkkejä. Leirin pappi myös esitti toiveita
iltaohjelmassa laulettavien laulujen suhteen. Ennen rippikoululeiriä
osa isosista ja opettajat olivat kokoontuneet suunnittelemaan tulevaa
leiriä ja olivat silloin puhuneet myös iltaohjelmasta. Heini-pappi toi
haastattelussa esille, että iltaohjelma on isosten ja apuohjaajan vastuulla. Hän oli suunnittelutapaamisessa sekä leirin alussa ohjeistanut
isosia järjestämään ensimmäisille illoille tutustumisleikkejä ja toivonut, ettei iltaohjelmassa nolattaisi ketään. Hän oli myös puhunut apuohjaajalle luottamusharjoitusten järjestämisestä iltaohjelmassa jo
ennen leiriä.
Myös nuorisotyönohjaaja Miika painotti haastattelussa, että iltaohjelma on isosten vastuulla. Hän ei kokenut iltaohjelmasuunnittelun
valvomista edes tarpeelliseksi vaan suorastaan haitalliseksi, sillä liikaa valvominen hänen mielestään rajoittaa luovuuden toteutumista
iltaohjelman suunnittelussa. Luovuustutkimuksissa on todettu, että
spontaanisuus on luovuuden edellytys.49 Ilmeistä on, että vapaus
suunnittelussa edistää spontaanisuutta. Vapauden ja autonomisuuden
on tutkittu olevan myös olennainen edellytys innoittuneen luovuuden
virtaus-kokemukselle (flow), jossa yksilö tempautuu niin syvästi
mukaan haasteelliseen tehtävään, että hän saattaa tilapäisesti menettää ajan ja paikan tajun.50
Iltaohjelman suunnittelutilanteita johti useimmiten apuohjaaja
Eerika. Hän yleensä kirjasi ylös esille tulleet ehdotukset ja koosti
niistä lopullisen iltaohjelma-aikataulun paperille. Eerikan johtava
asema etenkin iltaohjelman suhteen näkyi myös siinä, kuinka isoset
usein varmistivat Eerikalta iltaohjelmaan liittyvät asiat.

49 Niemistö 2002, 172–174.
50 Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 194, 200–201.
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Isoset eivät varsinaisesti harjoitelleet sketsejä, vaan kävivät niitä
läpi lähinnä suullisesti. Apuna ideoinnissa heillä oli välillä Hörönlörö-niminen vihkonen, johon oli koottu erilaisia sketsejä. Kaikki isoset olivat olleet myös aikaisemmin isosena, joten monet sketseistä ja
leikeistä olivat heille entuudestaan tuttuja. Isoset keksivät suunnittelutilanteissa myös muutamia omia uusia sketsejä ja muuttelivat vanhoja tuttuja sketsejä uudenlaisiksi. Vaikutti siis siltä, että vapaus
todella ruokki isosten luovuutta.
Välillä isoset keksivät ideoita iltaohjelmaan pitkin päivää aamiaisjonossa tai iltapalalla. Usein suunnitelmat eivät toteutuneet aivan sellaisenaan vaan suunnitelma eli illan aikana tilanteen mukaan. Tällainen joustavuus vaikutti olevan ainakin apuohjaajan tavoitteena.
Isoset eivät juurikaan tuoneet iltaohjelman suunnittelun
yhteydessä esiin näkökulmia siitä, kuinka hyvin mikäkin sketsi sopii
sisältönsä puolesta rippikouluun. Joidenkin sketsien kohdalla he kuitenkin pohtivat, mikä viesti sketsin on tarkoitus antaa.

Iltaohjelmien sisällöt
Iltaohjelmat koostuivat yhteislauluista, sketseistä, yhteisleikeistä sekä
vapaaehtoisohjelmanumeroista. Jokaisen iltaohjelman päätteeksi, viimeistä iltaa lukuun ottamatta, isoset esittivät postilaulun ja jakoivat
leiripostin. Neljänä ensimmäisenä iltana oli ennen postinjakoa luottamusharjoitus. Kahtena iltana opettajat jakoivat iltaohjelman lopussa
juhlallisesti palkintoja ulkoläksyjään ensimmäisenä suorittaneille.
Iltaohjelman keskimääräisestä kokonaiskestosta (1 h 14 min)
yleensä 10–20 minuuttia kului eri ohjelmanumeroiden välissä odottamiseen ja esimerkiksi paikoilleen järjestäytymiseen tai vaikkapa kitaroiden virittämiseen. Tällaiset odottelu- ja järjestäytymishetket kestivät kulloinkin kymmenestä sekunnista aina useampaan minuuttiin.
Kuudentena iltana jopa kolmasosa koko iltaohjelman kestosta kului
odotteluun. Varsinainen ohjelmallinen osuus iltaohjelmassa kesti siis
keskimäärin tunnin.
Iltaohjelmat olivat hyvin isosvetoisia. Isoset olivat aktiivisessa
roolissa suurimman osan iltaohjelmaa. Leirin päiväohjelmassakin
luki ”Iltaohjelma by isoset”. Isosten rooli oli erityisen aktiivinen sketseissä ja niihin kuluikin iltaohjelmissa paljon aikaa, yhden iltaohjelman aikana aina kahdestatoista minuutista neljäänkymmeneen
minuuttiin, vähintään 17 prosenttia iltaohjelman kokonaiskestosta, ja
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enimmillään kuudentena iltana
kokonaiskestosta kului sketseihin.

yli

puolet

iltaohjelman

Sketsit Isoset näyttelivät iltaohjelmissa lyhyitä hauskuuttavia näytelmiä, sketsejä. Kolmannen päivän iltaohjelmaa suunniteltaessa
Ilkka-isonen antoi sketsille määritelmän Matin sitä kysyessä:
Matti: ”Siis mikä on sketsi?”
Ilkka: ”No ne on niitä näytelmiä, missä on joku vitsi.”

Kussakin iltaohjelmassa oli yhdeksästä kolmeentoista isosten esittämää sketsiä. Keskimäärin sketsejä oli kymmenen illassa. Leirin
aikana nähtiin siis yhteensä lähes seitsemänkymmentä sketsiä. Sketsit
kestivät usein muutaman minuutin, mutta niiden kesto vaihteli aina
kymmenestä sekunnista lähes kahteenkymmeneen minuuttiin. Sketsejä esitellään tässä luokiteltuna sen mukaan, millaista huumoria tai
viihdyttävyyttä niistä on löydettävissä ja samalla esitellään, millaisia
erilaisia rakenteita sketseillä oli. Sketseissä on nähtävissä sanaleikkiin
perustuvaa huumoria, absurdiutta, hölmöläishuumoria, kaksimielistä
ja seksististä huumoria, mustaa huumoria sekä performanssinomaisuudella tavoiteltua viihdyttävyyttä.
Viitenä iltana nähtiin lyhyitä sketsejä, joita isoset nimittivät puujaloiksi. Puujalkasketseihin oli piilotettu yleensä jokin sanaleikki. Esimerkiksi puujalkasketsi nimeltään Kaatopaikka eteni seuraavasti:
Isonen kävelee näyttämöllä. Yhtäkkiä toinen isonen tulee ja kaataa
hänet kumoon. Kumoon kaadettu kysyy ”Mitä ihmettää sää teet?”, ja
toinen vastaa ”Tää on kaatopaikka!”

Sketsien joukossa oli myös kymmenkunta muuta sellaista sketsiä,
joissa huumorin sisältö nousi sanaleikistä.
Kuusi sketseistä toistui joka ilta. Näitä sketsejä isoset kutsuivat
jatkumoiksi. Kullakin jatkumosketsillä oli myös päätössketsinsä, loppuhuipentuma viimeisenä tai toiseksi viimeisenä iltana. Ainakin neljän jatkumosketsin idea paljastui yleisölle vasta viimeisellä esityskerralla, jota ennen ne näyttäytyivät yleisölle melko absurdeina ja päättöminä. Jatkumosketsejä yhdisti se, että niihin tuli kuhunkin eri
iltoina joitain yllättäviä tai poikkeavia elementtejä. Ne saatettiin esittää esimerkiksi eri tyyleillä, kuten hidastettuna tai nopeutettuna.
Iltaohjelmissa nähtiin viisi erilaista hölmöläis- tai hullusketsiä.
Osassa näistä isoset olivat muuttaneet sketsejä siten, että niissä niin
sanotut hullut olivatkin itse isosia, kuten seuraavassa esimerkissä:

97

Rippikoulun todellisuus

Isosia ”uiskentelee” lattialla. Yksi kertoo ihmettelevälle vieraalle:
”Me saatiin leirikeskukseen uima-allas.” Hän kertoo millaisia kaikkia
uimahyppyjä isoset ovat siinä tehneet.. ”Mutta arvaas mitä: me saadaan vasta huomenna vettä sinne. Sitten meillä vasta hauskaa onki!”

Viidessätoista sketsissä oli seksististä tai kaksimielistä huumoria. Viidessä sketsissä yksi tai useampi isospoika oli pukeutunut naiseksi.
Muutamassa sketsissä isospojat viljelivät homohuumoria, mitä he
tekivät myös muulloin leirin aikana. Kahdessa sketsissä tapahtui viuhahtaminen eli joku isospojista juoksi vähäpukeisena. ”Hercules-tanssi” -sketsissä kaikki isospojat esiintyivät vähäpukeisina. Seitsemän sketsin päähenkilöinä oli pariskunta: joko nuori tai vanha, seurusteleva tai naimisissa oleva pari.
Seuraavassa havainnointikatkelmassa kuvataan ”Elinan surma”
-sketsiä:
Sketsissä isoset esittävät eri tyyleillä kohtauksen, jossa äidin tytär
kuolee, paikalle kutsutaan lääkäri toteamaan vainaja kuolleeksi, pappi siunaamaan ja hautausurakoitsija mittaamaan ruumis arkkua varten. Pojat ovat pukeutuneet naisiksi. Ohjaaja keskeyttää aina kohtauksen ja pyytää uudenlaista versiota näyttelijöiltä: surullista, iloista, Kauniit ja rohkeat -tyylistä ja seksikästä. Isosten näytellessä seksikkäästi sketsin ohjaaja huomauttaa väliin ”Hei, ei tehdä pornoa,
vaan tää oli seksikkäästi!” Leirin ohjaajat pyörittelevät sketsin aikana
päätänsä ja peittävät kasvonsa myötähäpeästä. Joku leiriläisistä vilkuilee välillä ohjaajia ja sitä, miten he reagoivat. Yleisön reaktiot
vaihtelevat sketsin aikana naurusta vaivaantuneisiin ilmeisiin.
Yhdeksäntoista minuutin pituiseksi venynyt sketsi saa laimeat
ablodit.

Leiriläisten vaivautuneista ilmeistä ja opettajien vilkuiluista voi päätellä, että sketsi aiheutti hämmennystä. Kuin leiriläinen olisi yrittänyt
opettajien ilmeitä tarkisteessaan yrittänyt saada selville, miten sketsiin tulisi suhtautua ja missä menee hyvän maun rajat.
Kahdessa sketsissä oli nähtävissä mustaa huumoria eli tyyliä, jossa
vakavina tai traagisina pidettyjä asioita käsitellään humoristisesti.
Tällaisia sketsejä olivat ”Villen äiti” ja ”Elinan surma”.
Yksi elementti, jolla sketseihin tuotiin huumoria, oli ruualla sotkeminen. Erityisesti yhdessä jatkumosketseistä, Igor-sketsissä, tällaista
esiintyi usein. Myös ”Treffit” -sketsissä sotkettiin ruualla. Kahdessa
sketsissä oli niin sanottua alatyylistä huumoria, jossa ihmisruumiin
eritteet olivat huumorin lähteenä. Tällaisia olivat ”Tuu pissalle!” sekä
”Pakkoliikkeiset linja-autossa” -sketsit.
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Kuusi sketsiä olivat luonteeltaan performanssin omaisia. Kullakin
performanssityylisellä sketsillä oli erikseen juontaja, joka kuulutti tai
juonsi itse ohjelmanumeron tai esiintyjän lavalle, mikä toi sketseihin
erityistä näyttävyyttä ja viihdyttävyyttä. Tällaisia sketsejä olivat
muun muassa ”Missikisat”, ”Uuno Poronkorva” ja ”Suuri taikuri”.
Sketseissä aktiivisessa roolissa olivat sketsiä näyttelevät isoset.
Muut seurasivat sketsejä ja nauroivat sekä taputtivat niille – toisille
sketseille enemmän ja toisille vähemmän. Isoset ja opettjat houkuttelivat leiriläisiä nauramaan nauramalla itse tarkoituksellisesti remakasti. Suuren osan ajasta osa isosista oli takahuoneessa valmistautumassa sketseihin. He pukeutuivat sketsejä varten hassuihin
roolivaatteisiin ja peruukkeihin.
Leikit Kussakin iltaohjelmassa oli vähintään yksi yhteisleikki. Yhteisleikkeihin osallistuivat yleensä isoset, tai ainakin osa heistä sekä leiriläiset. Vain kerran myös opettajat osallistuivat isosten toiveesta
yhteisleikkiin. Iltaohjelmissa leikittiin viikon aikana yhteensä kymmentä erilaista yhteisleikkiä. Kahta leikeistä leikittiin kaksi kertaa.
Joitain yhteisleikkejä leikittiin myös päivällä leiriolympialaisten
yhteydessä ulkona.
Yhteisleikkien joukossa oli kaksi erilaista nimileikkiä, kolme erilaista laululeikkiä ja yksi nokkeluus- tai hoksausleikki. Kolmessa eri
leikissä leikkijät jaettiin kahteen joukkueeseen, jotka kilpailivat voitosta. Seuraavassa esimerkki tällaisesta ”sukan nappaus” -joukkueleikkitilanteesta:
Saara-isonen jakaa joukkueet. Vain leiriläiset osallistuvat leikkiin.
Leiriläiset vielä selailevat ja ehdottelevat seuraavaa laulua. Tehdään
kaksi jonoa vastakkain. Etummaiset jonossa yrittävät napata kitaramusiikin päättyessä isosen pitelemää sukkaa mahdollisimman
nopeasti. Voittaja voittaa hävinneen pelaajan joukkueeseensa. Isoset
soittavat erilaisia musiikkeja taitavasti kitaralla. Kilpailun ajan ja sen
jälkeen on hyvä tunnelma. Leiriläiset ja isoset heittävät yhdessä
huulta.
Ensimmäisessä ja kuudennessa iltaohjelmassa leikittiin laulu- ja
tanssileikkiä nimeltään Ponileikki. Ensimmäisenä iltana juuri ennen
leikkiä apuohjaaja antoi leiriläisille positiivista palautetta, toisin kuin
kuudentena iltana. Mielenkiintoista on, kuinka apuohjaajan hyvä
palaute leiriläisille sekä ryhmäpaine vaikutti etenkin Anssi-leiriläisen
leikkimisintoon. Kuudentena iltana Anssia ei ponileikki huvittanut ja
hänen esimerkistään muutkin leiriläispojat jättäytyvät leikistä pois.
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Seuraavissa otteissa on kuvattu ponileikin leikkimistilanteita
ensimmäisenä ja kuudentena iltana.
Saara-isonen ohjaa ponileikin. Eerika-apuohjaaja: ”Saanks mää pitää
puheen ensin? Te ootte hirveen kivoja!” Eerika tuulettaa. Anssi-leiriläinen tuulettaa perässä. He lyövät läpyt käsillä yhteen. Leikissä taputetaan laulun tahtiin. Anssi matkii edelleen sketsiä, jossa isoset eivät osanneet taputtaa. Anssi ei aluksi tanssi, mutta kun huomaa myös
kaverinsa tanssivan, hänkin vähän jammailee.
Isoset ilmoittavat seuraavaksi ohjelmaksi ponileikin. Anssi: ”Ei ponileikkiä!” hän menee istumaan. Muun muassa Timo-leiriläinen alkaa
osallistua leikkiin, mutta kun muutkin pojat istuvat, hänkin menee istumaan. Isoset yrittävät houkutella heitä vielä mukaan, mutta he eivät
tule. Isoset ja leiriläistytöt leikkivät, mutta tytötkään eivät enää vaikuta kovin innostuneilta leikkijöiltä.

Yksi laululeikeistä oli leikki nimeltä Nooan Arkki, jossa laulun ja
koreografian avulla sanoitetaan raamatunkertomusta Nooasta. Suomalaisessa uskonnondidaktiikassa tanssi ei ole pedagogisena menetelmänä kovin tunnettu, mutta juuri tämänkaltaisten laululeikkien voidaan katsoa edustavan tätä pedagogista traditiota.51
Laulut Kussakin iltaohjelmassa laulettiin kolmesta kuuteen hengellistä laulua yhteislauluna. Jokainen leiriläinen oli saanut oman Elämän siiville -nimisen laulukirjan, josta laulettiin iltaohjelman aikana
keskimäärin neljä laulua. Leirin aikana iltaohjelmissa laulettiin kuuttatoista eri laulua, joista kymmenen laulua laulettiin ainoastaan kerran. Yhteislaulut kestivät puolestatoista minuutista neljään minuuttiin. Yhteislauluja laulettiin iltaohjelmissa kaikkiaan kolmekymmentä
kertaa.
Kaikkein suosituin ja useimmiten laulettu laulu oli Laula ihmisille,
joka laulettiin leirin iltaohjelmien aikana yhteensä kuusi kertaa. Etenkin leiriläispojat pitivät laulusta kovasti ja toivoivat lähes joka kerta,
että laulettaisiin laulu ”sataneljäkaks” eli Laula ihmisille. Toiseksi
yleisin, viidessä iltaohjelmassa laulettu laulu, oli Evankeliumi. Laulu
Tuu mun vaimoksein laulettiin kolmessa iltaohjelmassa. Laulut Siunaa koko maailmaa, Pyhiinvaeltajan laulu ja Olet vapaa laulettiin
kukin kahdessa iltaohjelmassa.
Yksi leiriläisistä kertoi haastattelussa, kuinka eräs laulukirjan lauluista on hänelle erityisen tärkeä, sillä sitä oli laulettu hänen sisarensa

51 Luodeslampi & Nevalainen 2005, 222.

100

Rippikoulun opetus

hautajaisissa. Noora toivoi kyseistä Onneni on olla Herraa lähellä
-laulua usein, kun iltaohjelman aikana valittiin seuraavaa laulettavaa
laulua. Viimeisessä iltaohjelmassa hänen toiveensa toteutui ja Nooraa
itketti laulun aikana. Osa leirin muista tytöistä huomasi tämän ja heidän ymmärtäväisistä katseistaan päätellen he taisivat tietää, miksi
Noora itki.
Leiriläiset huutelivat laulutoiveita lähes aina laulujen jälkeen sekä
silloin, kun joku isosista ilmoitti, että kohta lauletaan tai kaappasi
kitaran esille ja selaili laulukirjaa sen näköisenä, että seuraavaksi on
vuorossa musiikkia. Tästä voi päätellä, että leiriläiset pitivät yhteislauluista. Isoset ottivat leiriläisten laulutoiveita vaihtelevasti huomioon ja päätöksen siitä, mitä laulua kulloinkin laulettaisiin, teki aina
isonen.
Vapaaehtoisohjelmanumerot Kolmannesta illasta eteenpäin kussakin iltaohjelmassa isoset pyysivät leiriläisten joukosta vapaaehtoisia
erityisiä ohjelmanumeroita varten. Apuohjaaja oli päättänyt, ettei
vapaaehtoisohjelmanumeroita ole leirin ensimmäisissä iltaohjelmissa
ja hän perusteli tätä isosille sillä, että osallistuminen voi olla leiriläisille vielä ensimmäisinä iltoina epämiellyttävää.
Vapaaehtoisohjelmanumeroita oli leirin aikana yhteensä kuusi. Ne
olivat luonteelta joko leikkejä, kilpailuja tai sketsin omaisia. Ohjelmanumeron kulusta ei kerrottu vapaaehtoisia pyydettäessä. Vapaaehtoisohjelmanumeroihin sisältyi usein jokin yllätyksellinen elementti.
Välillä vapaaehtoisia jopa huijattiin ohjelmanumerossa ja välillä huijauksen tai yllätyksen kohteena oli koko yleisö. Seuraavassa esimerkki vapaaehtoisohjelmanumerosta nimeltä Saharan autiomaa:
Saara huutaa ”Kolme vapaaehtosta!” Hän valitsee vapaaehtoisten leiriläisten joukosta Eevan, Anna-Liisan ja Anssin. Timo protestoi
”Niin!! Mää en päässy ollenkaan!” mielenosoituksellisesti ja pettyneenä. Anssi ja Eeva viedään takahuoneeseen. Anna-Liisaa pyydetään menemään lattialle istumaan ja hänen päälleen laitetaan kaksi
peittoa, niin ettei häntä näy sen alta lainkaan. Tuomas-isonen kertoo
Anna-Liisalle, että hän on Saharan autiomaassa, jossa kovin kuuma
ja hänellä on paljon kaikkea turhaa päällä ja että nyt hänen tulee ottaa
jotain ylimääräistä pois päältänsä. Anna-Liisa ehtii ottamaan kaksi
vaatetta pois ja heittämään ne pois peiton alta näkyville ennen kuin
hoksaa, että ylimääräinen asia onkin peitto. Isoset oikein painottavat
”ota jotain ylimääräistä pois sun PÄÄLTÄ!” Seuraavana vuorossa on
Anssi. Hänelle kerrotaan sama tarina ja hän ottaa yltänsä ensin yhden, sitten toisen sukan, hupparinsa, —- aika monta vaatekappaletta
kuitenkin siten, että hänellä on vielä housut ja paita yllä Lopulta hän
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hoksaa ja ottaa peiton pois. Viimeisenä on Eeva. Hän heittää aina
vaan vaatteita pois. Aina rintaliiveihinkin asti. Yleisö kiemurtelee
naurusta, eikä ole uskoa. Anssi käy oikein tarkistamassa, kun Eeva
on heittänyt rintaliivinsä peiton alta, että näkikö hän todella oikein.
Heini-pappi nousee loppuvaiheessa ylös ja sanoo ”Lopetetaan tämä
jo! Onkohan tää leikki menny nyt vähän liian pitkälle..?” ”Älä ota!”
huutaa Anssi ja Timo Eevalle. Lopulta Eeva ”tajuaa” ai tää peitto! Ja
ottaa peiton pois. Hänellä olikin toiset vaatteet päällysvaateidensa
alla ja hän on pukeissa. Yleisö on hämmentynyt. Eeva lyö kättä isosten kanssa. He olivat suunnitelleet koko jutun yhdessä Ablodit.
Leiriläiset kommentoivat ”Tää oli kyllä hyvä!” ”Se meni kyllä läpi!”

Kuten joissakin sketseissä, myös vapaaehtoisohjelmanumeroissa oli
kaksimielisiä ja seksistisiä elementtejä. Kuudesta vapaaehtoisohjelmanumerosta kolmessa on löydettävissä tällaisia piirteitä. Nämä ovat
Saharan autiomaa, Tiät sä, mikä tää on? ja Leirisääret.
Leirin aikana jokainen kahdestatoista leiriläisestä osallistui vähintään kerran vapaaehtoisohjelmanumeroon. He osallistuivat vapaaehtoisesti, mutta välillä osittain ystävien kannustuksesta tai
painostuksesta.
Luottamusharjoitukset Neljän ensimmäisen iltaohjelman päätteeksi
ennen leiripostin jakamista oli luottamusharjoitus. Heini-pappi oli toivonut isosilta kyseistä ohjelmanumeroa ja apuohjaaja Eerika sekä
Heini sopivat luottamusharjoituksista ennen kutakin iltaa. Eerika
ohjeisti kunkin luottamusharjoituksen. Neljännen iltaohjelman jälkeen luottamusharjoitukset putosivat ohjelmasta.
Luottamusharjoituksissa kierrätettiin huoneessa silmänsä sulkenutta paria aluksi harteista kiinni pitämällä, seuraavaksi kaksi kättä
ja myöhemmin yksi käsi vastakkain ja lopulta siten, että ainoastaan
sormenpäät koskettivat toisiaan. Vain isoset ja leiriläiset osallistuivat
luottamusharjoituksiin. Aluksi leiriläiset olivat pareja keskenään ja
isoset keskenään. Ensimmäisten iltojen jälkeen, kun isoset olivat
tutustuneet jo leiriläisiin paremmin, he hakivat heitä parikseen luottamusharjoituksiin.
Luottamusharjoitukset
kestivät
viidestä
kymmeneen minuuttiin.
Matti-isonen käytti toisena iltana luottamusharjoitusta autenttisena
opettamistilanteena:
Eerika: ”Sitten samalla tavalla kuin eilen, meillä on vielä jäljellä se
luottamusharjoitus-juttu, joten valitkaa itsellenne sama tai eri pari ja
nouskaa.” Tällä kertaa paria kuljetetaan kädet vastakkain takaperin.
Monet availevat silmiään, pelleilevät ja naureskelevat. Ennen parin
vaihtoa Eerika tähdentää, että kuljetaan rauhassa ja hiljaa. Matti sa-
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noo vielä ”Ja hei. Mää haluan, että nyt jokainen nostaa kätensä ylös,
joka haluaa, että teihin ei voi luottaa elämässä.” Kukaan ei nosta kättä. ”Noniin,” Matti sanoo. ”Tää harjotus on merkki siitä, että voiko
teihin luottaa. Se, että te heitätte täällä rallia, niin te kontrolloitte sitä
ihmistä. Sillä on silmät kiinni. Miettikää, miten tää heijastaa oikeeseen elämään.” Parinvaihdon jälkeen harjoitus menee huomattavasti
rauhallisemmin.

Autenttisella oppimisella tarkoitetaan todellisessa ja aidossa tilanteessa tapahtuvaa oppimista.52 Autenttiseksi opettamistilanteeksi siis
voisi kutsua tämänkaltaista tilannetta, jossa kasvattaja tarttuu hetkeen
ja osoittaa sanoin, mitä tilanteesta voidaan oppia.
Leiriposti Leirin ensimmäisenä päivänä kullekin leiriläiselle, isoselle
ja opettajalle annettiin salainen ystävä, jolle oli tarkoituksena kirjoittaa nimimerkillä kirje päivittäin. Kirjeitä varten isoset olivat askarrelleet postilaatikon. Leiripostin joukossa monet lähettivät myös muita
kirjeitä toisillensa. Isoset jakoivat kirjeet kunkin iltaohjelman päätteeksi. Välillä Heini-pappikin osallistui kirjeiden jakamiseen. Kirjeiden jakoseremoniaan kuului myös isosten esittämä postilaulu:
”Hiihtisleirin posti! Postinlokero (kukin isonen luetteli eri numerot ja
sanoi leirikeskuksen nimen). Hiihtisleirin posti!”

Viimeisenä päivänä leirikirjeitä ei enää kirjoitettu vaan iltaohjelmassa
paljastettiin kunkin salainen ystävä. Kukin arvasi vuorollaan omaansa
siten, että paljastunut salainen ystävä oli seuraava arvaaja. Salaiset
kirjeystävät halasivat toisiaan keskellä näyttämöä.

Iltaohjelman tavoitteet, arviointi ja RKS 2001
Iltaohjelman tavoitteita tuli esille lähinnä isosten ja opettajien haastatteluissa. Myös muun muassa iltaohjelmien suunnittelupalaverin
yhteydessä tuli esille paljon iltaohjelman tavoitteisiin viittaavia lausumia. Muodostin löytämistäni tavoitelausumista kolme luokkaa. Isoset
ja opettajat puhuivat rippikoulun ilmapiiriä koskevista tavoitteista,
iltaohjelman sujuvuudesta ja iltaohjelmasta opetuksen vastapainona
sekä iltaohjelman hengellisistä tavoitteista. Peilaan isosten ja opettajien asettamia tavoitteita toteutuneeseen iltaohjelmaan, rippikoulun
opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä siihen, miten isoset, opettajat ja
leiriläiset arvioivat haastatteluissa iltaohjelmia.

52 Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 102.
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Kasvatustieteessä erotetaan usein kirjoitettu, toteutunut ja koettu
opetussuunnitelma.53 Esimerkiksi Rippikoulusuunnitelma 2001 on
vain suunnitelma siitä, mitä rippikoulussa opetetaan. Ei ole itsestään
selvää, miten opetussuunnitelmaa seurakunnissa toteutetaan ja vastaako toteutus rippikoulun virallista opetussuunnitelmaa. Koetulla
opetussuunnitelmassa puolestaan tarkoitetaan sitä oppimiskokemusta,
jonka oppilaat oppimistilanteessa saavat ja kuinka he tilanteen kokevat. Piilo-opetussuunnitelmalla tarkoitetaan niitä tiedotettuja ja tiedostamattomia oppimistilanteessa vaikuttavia tavoitteita, joita ei ole
tehty näkyväksi.54 Piilotavoitteet eivät kuitenkaan välttämättä ole aina
ristiriitaisia auki lausuttujen tavoitteiden kanssa. Seuraavassa pyrin
hahmottelemaan, kuinka rippikoulun kirjoitettu, toteutettu ja koettu
opetussuunnitelma vastaavat iltaohjelman osalta toisiaan ja mitä
mahdollisia piilotavoitteita iltaohjelmaan liittyy.
Iltaohjelma viihteenä ja ryhmähengen kehittäjänä Ensimmäiseen luokkaan sijoitin tavoitteet, jotka pyrkivät ryhmän koheesion
edistämiseen ja iltaohjelman viihdyttävyyteen Molemmat opettajista
ja kaikki isoset mainitsivat rippikoulun ilmapiiriin liittyviä sosiaalisia
ja vuorovaikutustavoitteita. He puhuivat tämän kaltaisista tavoitteista
haastatteluissa erityisen paljon. Tähän luokkaan sijoitin isosten ja
opettajien ilmaisemat tavoitteet, joiden mukaan iltaohjelman tavoitteena on toimia ryhmähengen kehittäjänä, lisätä ihmisten välistä luottamusta, yhdessä olemista ja yhdessä nauramista, auttaa olemaan oma
itsensä, lähentää isosia ja leiriläisiä, edistää tutustumista, olla viihdettä ja luoda rentoa ilmapiiriä. Kaiken kaikkiaan isosten puheista
niin haastatteluissa kuin heidän suunnittelupalavereissaan tuli ilmi,
että he pyrkivät tekemään iltaohjelmaa rippikoululaisia varten.
Kalle-isonen muisteli, kuinka apuohjaaja Eerika oli rippikoululeiriä edeltäneessä suunnittelupalaverissa painottanut, että isosten on
tärkeää asettaa itsensä naurunalaisiksi, jotta syntyisi rento tunnelma.
Kalle: Meillä oli isosten ja sitten noitten vetäjien kanssa semmonen
tapaaminen. Siellä aika paljon puhuttiin siitä, että — tai no ainaki
Eerika puhu, että isosten pitäs nolata ittensä niinku — Taikka no.
Kuulostaahan se vähä tyhmältä tolleen sanottuna, mutta tavallaan pitäs asettaa ittensä naurunalaseks, että sitten me voidaan ottaa justiin
53 Innanen 2005, 190. Talib, Löfström & Matti (2004, 90) erottavat kirjoitetun ja
toteutuneen opetussuunnitelman. Ks. myös Tapani Innasen artikkeli Rippikoulun opetussuunnitelma ja sen asema uskontokasvatuksessa luvussa 1.
54 Innanen 2005, 190–191.
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niitä semmosia vapaaehtosjuttuja ja muutenki täällä olis semmonen
rento meininki, että kenenkään ei tarvii hävetä silleen itteensä.

Nauramisen merkitystä niin ryhmän ilmapiirin kuin yksilön rentoutumisenkin kannalta on tutkittu. Yhdessä nauramisen on todettu parantavan ryhmäkoheesiota. Nauru heijastaa tuntemattomien ihmisten
välistä keskinäistä hyväksyntää, lyhentää ihmisten välistä kuilua ja
rentouttaa ilmapiiriä Esimerkiksi opettaja ja oppilas ovat hetkellisesti
samalla tasolla toistensa kanssa, kun he nauravat yhdessä. Nauru
myös synnyttää positiivisia tuntemuksia, tekee fysiologisesti hyvää ja
saa aikaan rentoutumisen tunteen.55
Myös RKS 2001:ssa rippikoululle asetetaan lämpimän vuorovaikutuksen, ryhmäytymisen ja hyvän ilmapiirin edistämisen tavoitteita.
Tällaisten tavoitteiden edistämiseen tulisi rippikoulusuunnitelman
mukaan kiinnittää huomiota erityisesti rippikoulun alkuvaiheessa.
Avoin ilmapiiri ja lämmin vuorovaikutus ei rippikoulusuunnitelman
mukaan ole kuitenkaan itseisarvo, vaan niillä on tärkeä merkitys
oppimismotivaation kannalta ja ne ovat edellytys onnistuneelle rippikoulutyöskentelylle. Rippikoulusuunnitelman mukaan ryhmäytymisen lisäksi tulisi myös ryhmästä luopumiselle rippikoulun loppuvaiheessa antaa tilaa ja aikaa.56
Rippikoulusuunnitelma painottaa, että tavoitteiden ja toiminnan on
tärkeää olla sopusoinnussa keskenään.57 Aalto ja muut nostavat Rippikoulun käsikirjassa esille erityisesti, kuinka rippikoulussa viljelty
huumori ja leikit saattavat joko vahvistaa tai vesittää sen, mitä rippikoulussa opitaan vaikkapa Jumalasta ja luottamuksesta.58 Kuten tässä
tutkimuksessa tuli ilmi, rippikoulun iltaohjelmassa saattaa olla ohjelmaa, jossa on esimerkiksi kaksimielistä huumoria tai seksuaalisesti
vihjailevia elementtejä. Tämä saattaa vahvistaa kuvaa siitä, että kristinusko ei ole seksuaalikielteinen, mutta mennessään liian pitkälle se
saattaa lähinnä hämmentää nuorta rippikoululaista. Kumpikin opettajista mainitsi haastattelussa, etteivät ole erityisen innostuneita ”alapääjutuista”, joita iltaohjelmassa esiintyi. Toinen opettajista esitti
huolensa siitä, mitä kaksimielisillä jutuilla viestitetään rippikoululaisille. Opettajat osoittivat kuitenkin ymmärrystä isosille ja arvelivat,

55
56
57
58

Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen. 2004, 6–14, 21.
Elämä – usko – rukous 2001, 11–14, 23.
Elämä – usko – rukous 2001, 16.
Aalto, Pohjalainen-Vinko & Saarainen 2004, 229.
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että kaksimielisen huumorin ruokkiminen liittyy isosten kehitysvaiheeseen. Nuorisotyönohjaaja oli myös sitä mieltä, että iltaohjelmien
välityksellä leiriläiset saavat käsityksen siitä, että uskovainenkin
ihminen on ihan tavallinen ihminen. Isoset eivätkä leiriläiset maininneet
haastatteluissa
mitään
sketsien
kaksimielisyydestä
Kaksimielisen huumorin viljeleminen voidaan nähdä iltaohjelman
kirjoittamattomana ja osin ehkä myös tiedostamattomana piilotavoitteena.
Tavoitteiden ja toiminnan välillä voidaan nähdä jännitteisyyttä
myös siinä, kuinka isoset ja opettajat toisaalta painottivat, että iltaohjelman tavoitteena on olla hauskaa yhdessäoloa ja parantaa ryhmän
koheesiota, mutta toteutus oli kuitenkin hyvin isosvetoinen. Iltaohjelma oli toteutukseltaan suorastaan isosten show. Tila oli järjestetty
siten, että isoset istuvat ja näyttelevät estradilla. Keskimäärin kolmasosa iltaohjelmiin käytetystä ajasta kului isosten sketsien parissa,
kun puolestaan yhteisleikkeihin käytettiin keskimäärin viidesosa ja
yhteislauluihin reilu kymmenesosa ajasta. Yhteislauluissakin isosten
rooli esilaulajina ja soittajina oli merkittävä. Myös päiväohjelmaan
isosten kirjoittama ”Iltaohjelma by isoset”, kuvastaa hyvin heidän
asennoitumistaan ja omistautumistaan iltaohjelman toteutukseen.
Tutustumista ja ryhmähenkeä iltaohjelmissa edistävät sketsejä
ansiokkaammin yhteisleikkien ja luottamusharjoitusten kaltaiset
ohjelmat. Luottamusharjoitusten kesto oli iltaohjelmassa enimmillään
15 prosenttia iltaohjelman kokonaiskestosta ja neljännen illan jälkeen
ne putosivat koko ohjelmasta.
Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että tutustumistakin oli iltaohjelmassa tapahtunut. Saara-isonen vaikutti haastattelun perusteella
erityisesti pohtineen, miten tutustuisi iltaohjelmassa leiriläisiin ja kertoi saaneensa juuri luottamusharjoituksissa luontevan kontaktin leirin
villeihinkin poikiin. Eräs leiriläistyttö mainitsi haastattelussa pitävänsä siitä, kun juuri Saara oli tullut iltaohjelmassa usein istumaan
hänen viereensä. Myös toinen leiriläistyttö mainitsi, että iltaohjelmassa oppii tuntemaan leiriporukan yhteisleikkien myötä. Leikkeihin
ja vapaaehtoisohjelmanumeroihin osallistuminen oli muillekin leiriläisille mieluisaa, mistä kertoo sekin, että jokainen heistä osallistui
leirin aikana vähintään kerran vapaaehtoisohjelmanumeroon. Kahdestatoista leiriläisestä kolme mainitsi haastattelussa, että iltaohjelmassa on mukavaa nimenomaan se, että välillä pääsee myös osallistumaan. Leiriläisistä kahdeksan kertoi pitäneensä yhteisleikeistä ja
kolme mainitsi luottamusharjoitukset erityisen mukavana ohjelmana.
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Leiriläisten haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella iltaohjelman viihdyttävyyttä tavoittelevat päämäärät toteutuivat hyvin. Kaikki
leiriläiset kertoivat haastatteluissa viihtyneensä iltaohjelmissa hyvin
ja yhtä niukkasanaista poikaa lukuun ottamatta kaikki myös puhuivat
iltaohjelman, erityisesti sketsien, hauskuudesta. Yhdessä nauramisen
tavoitteet toteutuivat myös havainnoinnin perusteella hyvin. Nauramisesta vaikutti tulleen jossain määrin suorastaan itse tarkoitus, sillä
haastatteluissa kaksi leiriläisistä kertoi välillä nauravansa niillekin
sketseille, joita ei ymmärrä, koska kaikki muutkin nauravat. Leirin
aikana sketsit elivät etenkin leiriläispoikien puheissa esimerkiksi
ruokapöytäkeskusteluissa.
Vastapainoa opetukselle Toiseen tavoiteluokkaan sijoitin isosten ja
opettajien ilmaisemat tavoitteet, jotka puhuivat iltaohjelmasta opetuksen vastapainona tai keskittyivät iltaohjelman organisointiin ja sujuvuuteen. Iltaohjelmasta opetuksen vastapainona puhuivat haastatteluissa seitsemän isosta ja toinen opettajista. Iltaohjelman ajateltiin
muun muassa tuovan hauskaa kevennystä teorian rinnalle, vievän ajatukset välillä muualle ja makeuttavan muuten suolaista aihetta ja sen
ansiosta leiriläisten ajateltiin viihtyvän rippikoulussa paremmin.
Ongelmallista voi olla, jos tämänkaltaiset tavoitteet ajavat rippikoulun opettajatkin ajattelemaan, että oppitunnit saavat olla tylsiä ja puuduttavia, koska iltaohjelmassa pidetään sitten hauskaa. Tällöin iltaohjelmalla ikään kuin ostettaisiin oikeutus puuduttavaan ja pedagogisesti huonotasoiseenkin rippikouluopetukseen. Iltaohjelman sujuvuuteen liittyvät tavoitteet keskittyivät puhumaan iltaohjelmasta lähinnä
teknisenä suorituksena, viihteellisenä esityksenä ja painottivat ohjelman monipuolisuutta. Tällaisia tavoitteita tuli paljon esiin iltaohjelman suunnittelutilanteissa. Puolet isosista sekä toinen opettajista
puhui haastatteluissa iltaohjelman sujuvuuteen liittyvistä tavoitteista.
RKS 2001:ssa ei aseteta tavoitteita, joiden mukaan rippikoulussa
tulisi tylsän rippikouluopetuksen vastapainona tarjota kevyempää
ohjelmaa. Suunnitelma kannustaa enemmänkin käyttämään opetuksessa ylipäänsä monipuolisia ja nuorten elämään kytkeytyviä opetusmenetelmiä, kuten vaikkapa draamaa. Erilaisten teemojen käsittely ei
tulisi olla myöskään irrallista muusta kokonaisuudesta, vaan asioiden
tulisi mahdollisuuksien mukaan sopia aihepiiriltään yhteen.59 Tämä
tavoite on suuri haaste iltaohjelmalle. Etenkin, jos isosilla on päävas59 Elämä – usko – rukous 2001, 8–10.
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tuu iltaohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten tämän tutkimuksen rippikoululeirillä, eikä heille anneta valmiuksia ottaa huomioon rippikoulun aihesisältöjä, saattaa iltaohjelmassa esimerkiksi sketseissä käsiteltävät aiheet jäädä hyvin irrallisiksi rippikoulun muusta
kokonaisuudesta tai olla jopa ristiriidassa sen kanssa. Tällöin
vastaavuus kirjoitetun ja toteutuneen opetussuunnitelman välillä jää
heikoksi.
Kahdeksan kahdestatoista rippikoululaisesta, kertoi kokeneensa
iltaohjelman rentouttavaksi vastapainoksi oppituntien rinnalle, joten
isosten ja opettajien tavoitteet tarjota iltaohjelmassa keventävää vastapainoa opetukselle näyttivät toteutuneen hyvin. Rippikoululaiset
kokivat iltaohjelmat leppoisiksi hengähdystauoiksi, joissa saa olla
vapaammin. Vain yksi leiriläisistä ilmaisi haastattelussa, että iltaohjelma on vastapainoa opetukselle nimenomaan sisältöjen puolesta.
Kaikki isoset ja toinen opettajista arvioivat haastatteluissa iltaohjelman sujuvuutta, mutta leiriläisistä ainoastaan yksi kommentoi haastattelussa huomanneensa, ettei kaikki isosten sketsit ole onnistuneet
aivan kuten pitäisi, vaan isoset olivat menneet sekaisin repliikkiensä
kanssa.
Iltaohjelma osana rippikouluopetusta Kolmannen tavoiteluokan
muodostin iltaohjelman uskonnollisista, seurakunnallisista ja sisällöllisistä tavoitteista, joita isoset ja opettajat asettivat iltaohjelmalle.
Tähän luokkaan sisällytin tavoitteet, joiden mukaan iltaohjelmassa
opitaan Jumalasta ja lähimmäisen rakkaudesta sketsien, laulujen,
leikkien ja yhdessä olemisen avulla. Tällaisia tavoitteita iltaohjelmalle mainitsivat molemmat opettajat ja puolet isosista. Isoset muun
muassa ajattelivat, että leiriläisten viihdyttäminen ja leirikirjeiden
lähettäminen on lähimmäisenrakkauden osoittamista. Kaksi isosta ja
molemmat opettajat myös ajattelivat iltaohjelman murtavan ja luovan
käsityksiä uskovan seurakuntalaisen elämästä sekä Jumalasta. Kaksi
isosta mainitsi tavoitteita, jotka suuntautuivat rippikoulun jälkeiseen
nuorisotyöhön. Iltaohjelman avulla oppii yhden isosen mukaan muun
muassa isosena olemisesta ja voi siten innostua lähtemään isoseksi.
Isosten ja opettajien ilmaisemien hengellisten, seurakunnallisten ja
sisällöllisten tavoitteiden voidaan nähdä olevan linjassa rippikoulun
yleistavoitteen kanssa. Yleistavoite on rippikoulusuunnitelman
mukaan, että nuori ”vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan” — ”kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja
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seurakuntayhteydessä”.60 Kaiken rippikoulussa tapahtuvan pitäisi
palvella tätä tavoitetta. Rippikoulusuunnitelma painottaa myös hengellisen musiikin merkitystä rippikoulussa. Sen avulla voi oppia
Jumalasta, kokea Jumalan läsnäoloa ja käsitellä vaikeitakin asioita.61
Tämä tavoite oli haastattelujen perusteella myös tutkimusrippikoulun
isosilla ja opettajilla. Molemmat opettajat ja kaksi isosista painottivat
laulujen merkitystä iltaohjelmassa. Tavoite toteutui varmasti ainakin
Noora-leiriläisen kohdalla, kun hänelle merkityksellinen toivelaulu
laulettiin iltaohjelmassa. Noora kertoi kyseisen laulun merkityksestä
itselleen myös tutkimushaastattelussa. Myös kaksi muuta leiriläisistä
kertoi erityisesti pitävänsä iltaohjelmissa laulamisesta. Yksi pojista
kertoi laulun sanojen vievän mukanaan, vaikkei hän kokenut osaavansa laulaa. Molemmat opettajat ja kaksi isosista arvioivat haastatteluissa, että lauluja oli iltaohjelmissa ollut liian vähän.
Rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulutyöskentelyn tulisi
tukea hengellisen elämän hoitamista, jolloin esimerkiksi rukouksen
tulisi olla läsnä kaikessa rippikoulun työskentelyssä.62 Tutkimusrippikoululeirillä hartautta edustivat aamun jumalanpalvelukset, päivän
meditaatiohetket sekä iltaohjelman jälkeiset isosten pitämät iltahartaudet. Lisäksi isoset pitivät keskenään oppituntien aikana vapaamuotoisia rukoushetkiä Iltaohjelmassa hengellisten laulujen laulaminen
liittyy hengellisen elämän tukemiseen. Kaksi poikaisosta mainitsi
haastattelussa laulujen olevan ylistystä ja rukousta. Hengellisten laulujen lisäksi hengellisen elämän hoitamista tukevia elementtejä voisi
ajatella olevan neljännen ja viidennen illan palkintojenjakotilaisuudet, joissa opettaja lausuu ääneen muistolauseeksi annetut Raamatun
jakeet. Myös palkintokirjan, Uusi Testamentti ja Psalmit, voisi ajatella kannustavan oman hengellisen elämän hoitamiseen Raamattua
lukemalla.
Kuten isoset ja opettajat, rippikoulusuunnitelmakin ottaa huomioon, että rippikoulussa rakennetaan kuvaa uskosta ja seurakunnasta
koko ajan havainnoimalla vallitsevia käytäntöjä ja aistimalla ilmapiiriä Rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulussa on mahdollista
myös purkaa vääristyneitä käsityksiä kristinuskosta, mikäli ilmapiiri
on avoin. Isoset ja opettajat näkivät nimenomaan iltaohjelman pai-

60 Elämä – usko – rukous 2001, 19.
61 Elämä – usko – rukous 2001, 33.
62 Elämä – usko – rukous 2001, 29. Ks. lisää rippikoulujen hengellisestä elämästä
Mari Chaulagain artikkelista luvussa 6.
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kaksi, jossa näitä käsityksiä voidaan luoda ja ne voivat muuttua.63
Jotta asenteiden on mahdollista muuttua pysyvästi, tulisi muutoksen
koskea niin asenteen tiedollista, tunteellista kuin toiminnallistakin
ulottuvuutta.64 Iltaohjelmalla voisi ajatella vaikuttavuutta nimenomaan asenteen tunneulottuvuuteen esimerkiksi myönteisen ilmapiirin välityksellä.
Kysyin isosilta ja opettajilta haastatteluiden loppupuolella, minkä
he ajattelevat olevan rippikoulun tarkoitus ja miten he ajattelevat iltaohjelman palvelevan tarkoitusta. Myös leiriläisiltä kysyttiin lopuksi,
mitä he arvelevat, miksi rippikoulussa on iltaohjelma. Kolme isosta
oli sitä mieltä, että iltaohjelma ei palvele rippikoulun tarkoitusta. Rippikoulun tärkeimmäksi tarkoitukseksi he määrittelivät kristinuskon
perusasioiden opettamisen ja oman uskon tutkimisen. Yksi isosista oli
sitä mieltä, että jotkut iltaohjelman sketsit voivat jopa pilkata kristinuskoa. Myös yksi leiriläisistä ilmaisi haastattelussa, että jos rippikoulussa ollaan oppimassa kristinuskosta, hän ei näe mitä tekemistä
iltaohjelmalla on asian kanssa. Yksi leiriläisistä pohti, että joistakin
sketseistä myös oppii, muttei keksinyt tästä esimerkkiä. Vaikuttaa siis
siltä, että vaikka isoset ja opettajat asettivat iltaohjelmalle rippikoulusuunnitelman suuntaisia tavoitteita, ne etsivät vielä osittain muotoaan käytännön toteutuksessa.

Kohti kokonaisempaa rippikoulua
Nuoret, rippikoulu ja tulevaisuus” -tutkimusprojektissa rippikoulujen
iltaohjelmista kerättiin havainnointimateriaalia ympäri Suomen.65
Näissä aineistoissa tulee iltaohjelmista esiin samankaltaisia ilmiöitä
kuin tässä tutkimuksessa, mikä vahvistaa sen arkikokemuksen, että
eri seurakuntien iltaohjelmakulttuureissa on paljon yhtäläisyyksiä.
Aineisto osoittaa myös monien leikkien ja sketsien olevan koko Suomen rippikouluille yhteistä perinnettä. Tapaustutkimusluonteensa
takia tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta antavat suuntaa ilmiöistä ja haasteista, joita rippikoulun iltaohjelmaan liittyy.
Tutkimuksen perusteella yhdeksi rippikoulun kehittämisen haasteeksi nousee se, onko iltaohjelma toteutukseltaan ja sisällöiltään vain

63 Elämä – usko – rukous 2001, 11.
64 Pruuki & Tirri 2004, 44–45.
65 Ks. tämän kirjan Johdanto-luku; Niemelä & Kokkonen 2007, 66–68.
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muun opetuksen ja toiminnan vastapainoa vai tukeeko se kaikilta osin
rippikoulun kokonaisuutta. Toisaalta on myös aiheellista kysyä, että
jos iltaohjelmassa on hauskaa ja siellä saa osallistua, miksei niin voisi
olla myös itse oppitunneilla. Kun on tutkittu opettajien huumorinkäyttöä, on havaittu että kouluopetuksessa opettajat käyttävät huumoria muun muassa oppimisen motivointiin ja aiheen keventämiseen.66
Olennainen kysymys kuitenkin on, palveleeko aiheesta täysin irrallinen huumori oppimista, onko se täysin harmitonta vai voiko siitä olla
kokonaisuuden kannalta haittaa.
Kuten aineistosta tulee ilmi, rippikoulun iltaohjelman sketsi- ja
leikkiperinteet nousevat vahvasta paikallisesta rippikoulutraditiosta,
mikä lienee myös rippikoulussa työskennelleiden arkikokemus.
Iltaohjelmatraditiot saattavat olla osa seurakunnan nuorten parissa
vahvastikin sosiaalisesti periytyvää rippikoulukulttuuria, joka säilyy
vuodesta toiseen ja jonka muuttaminen voi tästä syystä tuntua haastavalta, hitaalta ja jähmeältä. Erityisen jähmeästi rippikoulutraditiot
kuitenkin muuttuvat, jos niitä ei lähdetä muuttamaan. Sopivia ratkaisuvaihtoehtoja voi paikallistasolla lähteä etsimään yhdessä isosten
kanssa. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi pohtimalla isosten kanssa,
mitä eri leikit ja sketsit viestittävät. Näitä viestejä voi tarkastella rinnakkain rippikoulun tavoitteiden tai esimerkiksi päiväohjelman
kanssa ja etsiä yhdessä niistä vastaavuuksia ja ristiriitaisuuksia. Nuoret saattavat ottaa yllättävänkin avoimesti vastaan yhdessä keksittyjä
ja hyvin perusteltuja ratkaisuvaihtoehtoja. Koska rippikoulusukupolvi on joka vuosi uusi, muutoksilla on mahdollisuus tuottaa hedelmää yllättävänkin nopeasti.
Jos juuri iltaohjelma on se, mitä rippikoululaisille jää rippikoulusta
mieleen, siihen panostaminen on erityisen tärkeää. Tutkimuksen
perusteella vaikuttaa siltä, että erityisesti iltaohjelman yhteislaulut,
yhteisleikit ja luottamusharjoitukset ajavat rippikoulun tavoitteita.
Huomionarvoista on se, että vaikka esimerkiksi luottamusharjoitukset
eivät olleet iltaohjelman hauskuuttavinta ohjelmaa, leiriläiset pitivät
niistä kovasti. Myös yhteisen hauskanpidon tavoittelu rippikoulussa
on ehdottomasti perusteltua niin tutkimusten kuin rippikoulusuunnitelmankin valossa, mutta sillä, mille yhdessä nauretaan, on merkitystä. Tutkimuksesta nousee myös esille, että iltaohjelmassa leiriläiset
kokivat merkityksellisesti loppujen lopuksi hyvin pienet asiat: sen,
että pääsee loistamaan hauskassa kisailussa, isonen tulee viereen istumaan tai oma laulutoive otetaan huomioon.
66 Järvelä, Keinänen, Nuutinen & Savolainen 2004, 55.
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Mari Chaulagai

6. Puhetta Jumalasta vai puhetta
Jumalan kanssa? Rippikoulun hengellinen elämä

Johdanto
RKS 2001:n mukaan hengellisen elämän ja spiritualiteetin tulisi olla
olennainen osa rippikoulun yhteistä elämää ja antaa rippikoululle sen
erityisluonteen.67 Rippikouluryhmän jokaiseen tapaamiseen tulisi
sisältyä jossakin muodossa aina rukouksen, hiljaisuuden, mietiskelyn
ja raamattutyöskentelyn aineksia.68
RKS 2001:ssa sanat hengellinen elämä ja spiritualiteetti toistuvat
yhteensä kaikkiaan 14 kertaa. Useammin käytetään termiä hengellinen elämä, joka toistuu kymmenen kertaa, spiritualiteetti-termi toistuu kaikkiaan neljä kertaa. Termin spiritualiteetti käyttöä leimaa niin
tieteellisessä kuin uskonnollisessa kielenkäytössä vakiintumattomuus
ja liukuvuus. Nykyisin sana on kuitenkin kotiutunut kieleemme hiljaisuuden retriittien ja hengellisen ohjauksen myötä. Kristillinen spiritualiteetti viittaa aina persoonalliseen Jumala-suhteeseen. Usein
sillä kuitenkin tarkoitetaan hengellistä elämää ja sen hoitamista
rukous- ja hartauselämän, jumalanpalveluksen ja hengellisen lukemisen avulla. Useimmiten spiritualiteetista puhutaan rukouksen, mietiskelyn ja ihmisen sisäisen uskonnollisen elämän kuvauksen
yhteydessä.69 RKS 2001:n mukaan kristillinen spiritualiteetti ei kuitenkaan ole ihmisen sisäisiin tunteisiin perustuvaa hartautta, jolla ei
ole hahmoa tai sisältöä. Sen ytimessä on Herran rukous, joka ohjaa
hengelliseen elämään, joka kytkeytyy käskyissä esille tuleviin elämänkysymyksiin ja uskontunnustuksen ilmaisemaan uskon sisältöön.70

67
68
69
70

Elämä – usko – rukous 2001, 19
Elämä – usko – rukous 2001, 30.
Kotila 2003, 13; Tuominen 2005, 35–36.
Elämä – usko – rukous 2001, 10; ks. myös Tuominen 2005.
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Tässä artikkelissa termejä rippikoulun spiritualiteetti ja hengellinen elämä käytetään rinnakkain. Niillä viitataan uskon harjoittamiseen ja uskossa elämiseen, ei uskon tarkasteluun tai siitä oppimiseen.
Juuri hengellinen elämä antaa rippikoululle sen erityisluonteen ja
erottaa sen koulun uskonnonopetuksesta – tai ainakin tulisi erottaa.
Opetusta ei kuitenkaan RKS 2001:n mukaan pidetä hengellisestä elämästä irrallaan olevana, vaan hengelliseen elämään lasketaan kiinteästi kuuluvan myös spiritualiteetin opetus.71 Myös opetus sinänsä
nähdään väylänä, jota kautta Jumala voi puhutella nuorta. Tämän
artikkelin ytimessä on kuitenkin rippikoulun koulun uskonnonopetuksesta erottava erityisluonne, sen hartaudellisuus ja rukouselämä,
johon tässä artikkelissa viitataan rippikoulun hengellisenä elämänä ja
spiritualiteettina.
Rippikoulusuunnitelman mukaan elämä, usko ja rukous muodostavat kolme opetuksen osa-aluetta (kolme koria), jotka kaikki edellyttävät ja vahvistavat toisiaan. Kunkin rippikoulun opetuskokonaisuuden
tulisi sisältää aineistoa kaikista näistä kolmesta osa-alueesta. Tämä
tarkoittaa sitä, että rukouksen ja jumalanpalveluksen näkökulman
tulisi olla läsnä rippikoulun yksittäisissä työskentelyjaksoissa ja sille
tulisi varata päivittäin riittävästi aikaa.72 Nuoren toivotaan rippikoulun myötä löytävän rukouksen ja jumalanpalveluksen tapana olla ja
elää Jumalan kasvojen edessä. Nuoren kasvua henkilökohtaisessa
rukouselämässä tulisi rippikoulun aikana tukea niin, että nuori löytää
itselleen erilaisia Raamatun lukemisen, rukouksen, hiljaisuuden, mietiskelyn, hartauden ja muun hengellisen elämän hoitamisen muotoja.
Kun rukous on läsnä kaikessa rippikoulun työskentelyssä, vältytään
myös asioiden yksipuoliselta ja pelkästään järkiperäiseltä työstämiseltä.73
Rippikoulun rukouselämään kuuluvat yhteiset jumalanpalvelukset,
päivän rukoushetket, aamu- ja iltahartaudet sekä raamattutyöskentelyt
samoin kuin henkilökohtaiseen mietiskelyyn, hiljaisuuteen, rukoukseen ja raamatunlukuun varattu aika. Nuorelle ennestään tuttuihin
tapoihin liittymistä pidetään tärkeänä. Näitä ovat esimerkiksi ilta- ja
ruokarukous.74 Sisällöllisesti rippikoulun rukouselämän tulisi liittyä

71
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Elämä – usko – rukous 2001, 10.
Elämä – usko – rukous 2001, 19–20, 29.
Elämä – usko – rukous 2001, 29.
Elämä – usko – rukous 2001, 26.
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nuorten kysymyksiin ja kirkon uskoon. Rukouselämän muodoille
suunnitelma luettelee erilaisia sisältöjä. Ensimmäisen kokonaisuuden
muodostavat kirkkovuoden teemat, kristilliset symbolit, liturgiset
värit ja eleet sekä kristilliset perinteet. Toisen kokonaisuuden muodostavat uskontunnustus, Isä Meidän -rukous ja Herran siunaus jumalanpalveluksissa ja rukoushetkissä. Kolmas kokonaisuus on Raamatun käyttö hengellisessä elämässä. Neljäs on musiikki, yhdessä laulaminen ja soittaminen sekä viides rippikoululaisten mahdollisuus sielunhoitoon ja rippiin.75
RKS 2001 kuvaa hengellisen elämän hoitoa luonnollisena osana
yhdessäoloa, ja sen suunnittelua pidetään opettajatiimin ja nuorten
yhteisenä tehtävänä. Rippikoulussa on rippikoulusuunnitelman
mukaan hyvä olla erillinen sakraalitila. Mikäli sitä ei ole, sellainen on
mahdollista järjestää yhdessä rippikoululaisten kanssa.
Hengellisen elämän eli spiritualiteetin opetuksen ja harjoituksen
tulisi siis olla osa rippikoulun kokonaisuutta, niin oppitunteja kuin
muuta toimintaa. Aiemman tutkimuksen mukaan osa rippikoulun
oppikirjoista antaa paljon apua ja tukea rippikoulun hengellisen elämän toteuttamiseen. Kniivilän tutkimuksen mukaan rippikoulun oppikirjoissa spiritualiteetin harjoitus toteutuu kuitenkin hyvin vaihtelevasti. Kniivilän tutkimista viidestä oppikirjasta kolme tuki kokonaisuudessaan hyvin rukouselämän toteutumista, yksi huonosti ja
yksi ei juuri mitenkään. Rukouselämän muodoista ainoastaan jumalanpalvelukselle löytyi kaikista kirjoista jotain tukea. Rukous- ja hartaushetkille, henkilökohtaiselle mietiskelylle ja erilaisille Raamatun
käytön muodoille useimmista oppikirjoista löytyi myös tukea.76
Yhä useammissa rippikouluissa käytetään rukoushelmiä hengellisen elämän tukena. Ahteen tutkimuksen mukaan rukoushelmet ovat
yleensä nuorille varsin outoja ennen rippikoulua. Rippikoulussa
rukoushelmiä käytettiin lähinnä opetusmateriaalina ja rukouksen apuvälineenä. Rippikoulun myötä nuorten kokemus helmistä muuttui
positiivisempaan suuntaan. Kuitenkaan niin tutuiksi ne eivät tulleet,
että niitä olisi ajateltu käytettävän rippikoulun jälkeenkin.77

75 Elämä – usko – rukous 2001, 26–27.
76 Kniivilä 2006.
77 Ahtee 2006. Ahtee haastatteli vuonna 2005–2006 rippikoulun leirijakson
aikana 22 espoolaisnuorta.
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Miten hengellinen elämä esiintyy 2000-luvun rippikouluissa?
Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten hengellinen elämä ilmenee rippikouluissa, minkälaisia elementtejä rippikoulun hartauselämä sisältää ja ketkä ovat vastuussa hartauselämän toteuttamisesta. Artikkelissa tarkastellaan myös, millainen on rippikoulujen hengellinen ilmapiiri ja miten rippikoululaisten hengellistä kasvua tuetaan rippikouluissa. Tuloksia sovelletaan Rippikoulusuunnitelma 2001:n tavoitteisiin ja tarkastellaan, miten ne toteutuvat rippikouluissa spiritualiteetin
osalta.
Artikkeli
pohjautuu
Diakonia-ammattikorkeakoulun
opinnäytetyöhöni ”Puhetta Jumalasta vai puhetta Jumalan kanssa?”

Tutkimusaineisto
Tutkimuksen aineisto kerättiin havainnoimalla ja haastattelemalla.
Aineisto on kerätty havainnoimalla rippikouluja kevään 2007, kesän
2007 ja kevään 2008 aikana. Havainnoinnin apuna käytettiin strukturoitua havainnointilomaketta, jossa havainnoijaa pyydettiin kirjaamaan ylös kaikki rippikoulupäivän aikana ilmenevat hartaudelliset
elementit, niiden kellonaika, kesto minuutteina, toteuttaja, osallistujat
sekä lyhyt sisällönkuvaus. Hartaudellisista elementeistä mainittiin
esimerkkeinä Raamatun lukeminen, valmis rukous, vapaa rukous,
rukoushelmet, uskontunnustus, hiljentyminen, laulu ja soitto, messu,
messun valmistelu, hartaus. Valmiille ja vapaalle rukoukselle annettiin vielä erillisessä ohjeessa lisätarkennus: ”valmis rukous” tarkoittaa
esim. Isä meidän -rukousta tai ruokarukousta ja ”vapaa rukous”
vapaasti tilanteessa tuotettua. Kutakin rippikoulupäivää varten
havainnoitsija täytti oman lomakkeensa, jonka loppuosaan havainnoitsija saattoi vielä vapaasti kuvata kirjaamiaan hartaudellisia elementtejä esimerkiksi ilmapiirin ja sisällön osalta tai musiikin roolin
osalta.
Havaintoja oli kaiken kaikkiaan kerätty rippikoulujen aikana
useimmilta päiviltä ja monista rippikouluista. Tämän tutkimuksen
aineistona käytetään kuitenkin havaintoja jokaisen tutkimuksen rippikoulun yhdestä kokonaisesta rippikoulupäivästä. Tutkimuskohteeksi
valittiin päivä, joka vastasi kyseisen rippikoulun tavanomaista keskivertopäivää. Näin ollen esimerkiksi päivät, jolloin toteutettiin retkiä
tai vierailuja, jätettiin analysoinnin ulkopuolelle.
Tutkimuksen havaintomateriaali koostuu 29 eri rippikoulusta, 19
eri seurakunnasta. Havainnoitsijoina toimi 26 eri henkilöä. Aineistonkeruu on tarkemmin esitelty kirjan johdantoluvussa.
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Kerätyn aineiston tarkastelu osoitti, että havainnoijat olivat tulkinneet havainnointiohjeista huolimatta hartaudellisuuteen kuuluvia elementtejä jossain määrin eri tavoin. Osa kuvaili hartaudellisuutta pelkästään selkeinä hartaushetkinä päivän aikana. Näitä olivat esimerkiksi aamuhartaudet, iltahartaudet ja leirijumalanpalvelukset. Toiset
puolestaan liittivät hartaudellisuuteen lauluja, hartauden valmisteluhetkiä ja muita tilanteita. Tämän vuoksi havainnointeja haluttiin täydentää kymmenen hiihtolomarippikouluja 2008 havainnoineen
henkilön haastatteluilla.
Kaikki havainnoinnit on suoritettu rippikoulun intensiivijakson
aikana. Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle jää hengellinen elämä
esimerkiksi seurakuntaan tutustumisjakson aikana, jolloin useissa
seurakunnissa nuoret tutustuvat oman seurakunnan jumalanpalveluselämään. Tämä tulee ottaa huomioon tulosten tarkastelussa.

Rippikoulujen hartauselämä
Tutkimusaineiston perusteella on selvää, että hartaudellisia elementtejä ja hengellistä elämää esiintyi kaikissa rippikouluissa. Yleisimpiä
olivat iltahartaudet, jumalanpalvelukset sekä aamuhartaudet.
Taulukko 1. Havainnoiduissa rippikouluissa (N=29) rippikoulupäivän
aikana toteutettujen hartaushetkien määrät.
Hartaushetki

f

% havainnoiduista rippikouluista

Iltahartaus

29

100

Jumalanpalvelus

24

83

Aamuhartaus

15

52

Meditaatio

11

38

Rukoushelmet

10

34

Lauluhetki

2

7

Päivän rukoushetki

2

7

Rukouspolku

2

7

Aamuhartaudet Havainnoitujen rippikoulujen ohjelma alkoi useimmiten yhteisellä hartaudella. Kaikkiaan 79 prosentissa havainnoiduista rippikoulupäivistä (N=29) päivä alkoi yhteisellä hartaustilanteella. Kaikkein tyypillisin aloitus rippikoulupäivälle oli aamuhartaus, joita järjestettiin viidessätoista rippikoulussa. Toiseksi tyypilli-
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simpiä olivat aamujumalanpalvelukset, joita järjestettiin kahdeksassa
rippikoulussa.
Tarkastelen seuraavassa näiden viidentoista aamuhartauden sisältöjä. Aamuhartaudet pidettiin kello 8.30 ja 10.30 välillä, yleisimmin
kuitenkin yhdeksän aikoihin. Keskimäärin aamuhartaudet kestivät 18
minuuttia. Kymmenen minuutin mittaisia tai sitä lyhyempiä hartauksia oli kolme. Aamuhartauksista vastasivat yleensä rippikoulun opettajat. Yhdessätoista rippikoulussa aamuhartaudesta vastasivat opettajat. Yleisimmin mainittiin pappi hartauden pitäjänä, toiseksi yleisimmin nuorisotyönohjaaja. Myös kanttori piti aamuhartauksia muutamassa rippikoulussa. Isosten vastuulla aamuhartaudet olivat vain kolmessa rippikoulussa ja yhdessä rippikoulussa isosen vastuulla
yhdessä ryhmänsä kanssa.
Vaikka aamuhartaudet olivat hyvin erinäköisiä, löytyi niistä kuitenkin yhteisiä, toistuvia elementtejä Yleisimmin aamuhartauksissa
käytettiin musiikkia. Suurimmassa osassa laulettiin nuorten veisuja
tai virsiä, mutta myös levyltä soitettu gospel-musiikki oli käytössä
aamuhartauksissa. Toiseksi yleisemmin aamuhartauksiin kuului Raamatun luku. Kolmanneksi yleisin elementti aamuhartauksissa oli
rukous. Rukouksena käytettiin paljon tuttua Isä meidän -rukousta,
mutta myös muita valmiita rukouksia sekä omasanaisia rukouksia.
Vain kolmessa tapauksessa aamuhartaudet sisälsivät pitäjän
puheen. Puhe saattoi selittää raamatunkohtaa tai tarinaa, tai sisältää
pitäjän omia ajatuksia. Kolmessa rippikoulussa aamuhartaus oli myös
hiljentymisen paikka. Aamukiireiden jälkeen hiljennyttiin aloittamaan uusi päivä. Muita aamuhartauksissa käytettyjä elementtejä olivat erilaiset hartaustekstit, uskontunnustus sekä ajatuksien jakaminen.
Rippikoulujumalanpalvelukset Lähes kaikissa (24/29) havainnoiduista rippikouluista järjestettiin jumalanpalvelus. Yleisimmin
jumalanpalveluksesta oli vastuussa rippikoulun pappi ja sitä valmisteltiin kaikkien rippikoulun osapuolten yhteistyöllä. Pappi vastasi
jumalanpalveluksesta puolessa niistä rippikouluista, joissa jumalanpalvelus kuului ohjelmaan. Kahdessa rippikoulussa jumalanpalveluksesta olivat vastuussa kaikki opettajat yhdessä, yhdessä rippikoulussa
vastuu oli nuorisotyönohjaajalla, yhdessä kanttorilla ja kahdessa vastuu jakautui papin ja kanttorin kesken. Myös isosille ryhmineen
annettiin vastuuta jumalanpalveluksen valmistamisesta. Seitsemässä
rippikoulussa vastuu jumalanpalveluksen valmistamisesta oli isosryhmillä.
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Jumalanpalveluksen toteuttamiseen oli monta tapaa. Yleisimmin
yksi isosryhmä kerrallaan valmisti kunkin päivän jumalanpalveluksen
kokonaisuudessaan. Vaihtoehtoisesti joissakin rippikouluissa kukin
isosryhmä valmisteli yhden osan jumalanpalveluksesta, kuten saarnan, musiikin, rukoukset, Raamatun luvun, alttaritaulun, tilan järjestämisen ja esirukouksen. Tämä muoto oli käytössä hieman ensimmäistä vähemmän. Useimmiten liturgina toimi leirin pappi, muutamassa rippikoulussa puolestaan leiriläinen tai isonen.
Rippikoulun jumalanpalvelus eteni jumalanpalvelusten kaavan
mukaisesti. Joka kolmannessa (11/29) rippikoulussa jumalanpalvelusteemojen mainittiin menevän kirkkovuoden teemojen mukaan.
Yhdessä rippikoulussa kerrottiin jumalanpalveluksen kulkevan
rukoushelmien aiheiden mukaan, yhdessä puolestaan rippikoulun päivän teeman mukaan. Muissa rippikouluissa ei ollut mainittu erillisiä
teemoja.
Yleensä jumalanpalvelus toistui päivittäin samaan aikaan ja sen
valmisteluihin osallistuivat kaikki rippikoulun osapuolet. Kahdeksassa rippikoulussa jumalanpalvelus pidettiin aamulla. Yhdessä rippikoulussa jumalanpalvelus oli illalla päivän päätteeksi. Muissa rippikouluissa jumalanpalvelus pidettiin päivällä. Keskimäärin jumalanpalvelus oli puolen tunnin mittainen. Kaikkiin jumalanpalveluksiin
osallistuivat sekä leiriläiset, isoset että opettajat.
Iltahartaudet Yhteistä kaikille tutkimuksen rippikouluille oli se, että
jokaisessa mainittiin päivän päätteeksi olevan jonkinlainen ilta- tai
päätöshartaus. Tyypillisin oli ryhmän yhteinen iltahartaus. Perinteinen kynttilän valossa pidetty iltahartaus mainittiin 21 rippikouluhavainnossa (N=29). Muita nimityksiä illan hartaudelle oli iltasatu, iltarukous, mehtärukoushetki, päätöshartaus sekä helmirukoushetki.
Yhden rippikoulun havainnoissa ei mainita iltahartauden sisältöä.
Neljässä rippikoulussa turvauduttiin jokailtaiseen kaavaan, joka
toistui samanlaisena rippikoulun läpi. Yleisin niistä oli kompletorio,
eli Jumalanpalvelusten kirjasta löytyvä rukoushetki päivän päätteeksi. Kolmessa rippikoulussa käytettiin iltahartaudessa kompletorion kaavaa sekä yhdessä jumalanpalveluskaavaa.
Rippikoulun iltahartauksien sisällöt vaihtelivat suuresti. Yleisesti
ottaen hartauksia oli niin monenlaisia kuin oli niiden tekijöitäkin.
Kaikissa iltahartauksissa toistuivat kuitenkin useasti samat elementit.
Rukous kuului iltahartauksiin kaikkien yleisimmin. Kaikkiaan 20 rippikoulussa iltahartauksien mainittiin sisältävän rukouksia. Yleisimmin oli käytetty Isä meidän rukousta (7) ja Herran Siunausta (10).
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Omasanaisia, vapaita rukouksia mainittiin käytettävän kuudessa rippikoulussa. Valmiita rukouksia mainittiin sen sijaan käytettävän 13
rippikoulussa.
Musiikki elementtinä mainittiin lähes kaikissa havainnoissa. 25
havainnoitsijaa 29:stä kirjoitti musiikin olevan iltahartauden elementti. 17 rippikoulun iltahartaudessa laulettiin. Useimmiten ei mainittu, mitkä laulut tai mitkä laulukirjat olivat kyseessä. Erityisesti virret oli mainittu kahdeksassa iltahartauden havainnointikaavakkeessa.
Joissakin rippikouluissa oli valittu yksi iltavirsi, joka laulettiin joka
ilta ennen nukkumaanmenoa. Myös levyltä soitettua musiikkia käytettiin paljon iltahartauksissa. Erityisesti gospelbändien musiikkia
soitettiin usein hartauksien aikana. Gospelmusiikki osana hartautta
mainittiin erikseen viidessä rippikoulun havainnointikaavakkeessa.
Raamattua käytettiin myös yleisesti iltahartauksissa. Raamatun
käyttö iltahartauksissa mainittiin 17 havainnointikaavakkeessa. Raamattua käytettiin monella tavalla. Useimmiten sitä luettiin Psalmien
kirjasta tai evankeliumeista. Kahdessa rippikoulussa iltahartaudessa
käytettiin myös näytelmää tai kuvaelmaa.
Rippikoulun iltahartauksiin kuului usein puhe. Hartauden pitäjän
puhe hartaudellisena elementtinä mainittiin 14 havainnointikaavakkeessa. Suurimassa osassa hartauksien puheista hartauden vetäjä kertoi omakohtaisia kokemuksia. Ne saattoivat olla omia elämänkokemuksia, omia tunteita tai kohtaamisia Jumalan kanssa. Usein puhe oli
hartaudenpitäjän tulkintaa käytetystä raamatunkohdasta tai tarinasta
ja sen selittämistä omin sanoin.
Tarinat ja kertomukset olivat suuressa käytössä iltahartauksissa.
Kymmenessä rippikoulussa (N=29) kerrottiin tarinoiden kuuluvan
iltahartauteen. Tarinat olivat usein vertauskuvallisia kertomuksia, joiden avulla opetettiin ymmärtämään asioita paremmin ja avaamaan silmiä uudella tavalla. Monet tarinat kertoivat hyvästä ja pahasta ja
ihmisten toiminnasta maailmassa. Tarinoilla oli kristillinen merkitys.
Useimmiten tarinat löytyivät rippikoulussa käytetyistä tarinakirjoista.
Rippikoulujen perinteeseen kuuluu jokailtainen sisaruspiiri, jossa
kaikki ryhmän jäsenet opettajjineen ja isosineen asettuvat piiriin käsi
kädessä ja toivottavat toisilleen hyvää yötä. Useimmiten piirissä pyydetään siunausta Herran siunauksella. Sisaruspiiri, tai jossakin iltapiirinä kutsuttu hetki, mainittiin seitsemässä havainnointikaavakkeessa.
Myöhemmissä haastatteluissa kävi ilmi, että sisaruspiiri kuului useiden leirien ja rippikoulujen jokapäiväiseen elämään, vaikka siitä ei
ollut erityistä mainintaa kaavakkeessa. Tästä voi siis päätellä, että
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sisaruspiiri on yleisemmässä käytössä, kuin mitä kaavakkeissa mainitaan.
Iltahartauden ajankohta tutkimuksen rippikouluissa oli yleensä
illalla kymmenen ja yhdentoista välillä. Päivärippikoulujen päätöshartaus oli iltapäivän viimeinen ohjelma. Keskimäärin hartauden
pituus oli noin 16 minuuttia, yleisimmin 15 minuuttia. Neljässä rippikoulussa hartaus kesti noin puoli tuntia ja kolmessa rippikoulussa alle
kymmenen minuuttia. Lähestulkoon kaikissa iltahartauksissa kaikki
rippikoulun osapuolet osallistuivat yhdessä hartauteen. Vain yhdessä
paperissa oli maininta, että opettaja jäi pois hartaudesta.
Yleisimmin iltahartaudesta vastasivat isoset. 2/3 rippikoulun iltahartauksista oli isosten pitämiä. Yleisimmin hartaudesta oli vastuussa
yksi isonen, ja joissakin rippikouluissa hartauksia pidettiin pareittain.
Useimmiten hartauden suunnittelu jäi yksinomaan hartaudenpitäjän
vastuulle. Hänen tuli omana aikanaan valmistella hartautta, usein jo
kotona etukäteen. Hartauksien valmistelussa käytettiin apuna tarinaja rukouskirjoja sekä isosten omia materiaaleja. Haastatteluissa tuli
ilmi, että hartauden valmistamisapua pyydettiin yleensä puheiden
tekemiseen. Usein apua pyydettiin toisilta isosilta, mutta myös apuohjaajilta ja muilta opettajilta. Kaikki haastateltavat (N=10) kertoivat,
että apua oli mahdollista saada, jos sitä vain pyysi. Vain harvoin iltahartaudet olivat opettajien vastuulla. Neljässä rippikoulussa opettajat
valmistivat ja pitävät iltahartauden. Viidessä rippikoulussa vastuuta
jaettiin niin, että hartauden pitäjinä toimivat sekä isoset että opettajat
vuorotellen.
Muut hartaudelliset tilanteet Rippikouluissa pidettiin jonkin verran myös muita hartaushetkiä tai niitä lähelle tulevia tilanteita. Kahdessa tutkimuksen rippikoulussa järjestettiin laulutuokio, jossa laulettiin virsiä ja nuorten veisuja. Kahdessa rippikoulussa päivään kuului
virsikirjan kaavan mukainen päivän rukoushetki. Rukouspolku hartauselementtinä mainittiin kahdessa rippikoulussa. Molemmissa rippikoululaiset saivat kiertää hiljaisuudessa kynttiläpolun, jonka varrella oli mietelauseita. Yhdessä rippikoulussa rippikoululaiset kirjoittivat rukouspäiväkirjaa. Nuorille annettiin rukouksen alkusanat, joita
he saivat jatkaa omien ajatustensa pohjalta. Muita erillisiä mainintoja
rippikoulun hengellisestä elämästä olivat luetut Raamatun kohdat
ohjelman lomassa, lipunnosto, näytelmän valmistaminen sekä ristinmerkin tekeminen.
Osassa rippikouluista (11/29) oli järjestetty selkeä erillinen aika
hiljentymiselle. Useimmiten hiljentyminen tapahtui meditaatiohet-
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ken, eli ”mediksen” avulla, jossa rauhallisen musiikin soidessa rippikoululaiset, isoset ja opettajat saivat hiljentyä rukoukseen. Lähes
kaikkiin hiljentymishetkiin kuului musiikki. Viiden rippikoulun hiljentymishetkessä kuultiin tarinoita tai hengellisiä tekstejä, ja neljän
rippikoulun hiljentymishetkessä rukoiltiin yhteisesti. Yleisimmin
nuorisotyönohjaaja tai muu työntekijä oli vastuussa hiljentymishetken järjestämisestä. Meditaatiohetket olivat yleensä odotettuja tapahtumia. Useimmiten ne rauhoittivat keskipäivän kiirettä ja vilinää.
Rukoushelmet ovat olleet viime vuosina suosiossa spiritualiteetin
tukemisessa. Kolmasosassa tutkimuksen rippikouluista käytettiin
rukoushelmiä. Kolmessa rippikoulussa rukoushelmet kuuluivat meditaatiohetkeen, jossa sai rauhoittua kuuntelemaan helmirukouksia.
Kahdessa rippikoulussa ne olivat jumalanpalveluskäytössä tukemassa
jumalanpalveluskaavan valmistelua ja kulkua. Kahdessa rippikoulussa rukoushelmet olivat osa jokailtaista iltahartautta ja ohjasivat
hartauksien teemoja.
Kokonaisuudessaan rukoukset kuuluivat rippikouluissa yleisimmin hartauksiin ja jumalanpalveluksiin. Valmiit rukoukset, kuten Isä
meidän ja Herran siunaus olivat laajalti käytössä. Kaikissa tutkimuksen rippikouluissa (29/29) käytettiin Raamattua hartaus- ja rukouselämässä. Eniten se näkyi rippikoulun jumalanpalveluksissa. Raamattua
käytettiin myös oppitunneilla, raamatturyhmissä, hartauksissa ja ryhmätehtävissä. Kaikkein näkyvimmin ja kuuluvimmin hengellinen
elämä tuli rippikouluissa esille kuitenkin musiikin keinoin. Hartauselementtinä musiikki oli mukana kaikkein eniten. Hartauksissa
laulettiin paljon, erityisesti Nuoren seurakunnan veisuja, mutta myös
virsiä ja muita hengellisiä lauluja. Rippikouluissa kuunneltiin myös
paljon gospel-musiikkia. Musiikki oli näin ollen keskeinen osa rippikoulun jumalanpalvelusta ja musiikki kuului myös vapaa-aikaan sekä
iltaohjelmiin laulaen ja soittaen.
Haastattelujen (N=10) perusteella myös oppimispäiväkirjat olivat
tärkeä keino nuorten sielunhoidolle ja hengellisten kysymysten hoitamiselle. Neljässä rippikoulussa kymmenestä oppimispäiväkirja toimi
sielunhoidon välineenä. Rippikoululaiset saivat päiväkirjassaan pohtia päivän mittaan syntyneitä ajatuksiaan ja askarruttamaan jääneitä
kysymyksiä. Kysymyksiin vastattiin ja niistä saatettiin keskustella
yleisesti. Päiväkirja toimi usein kirjeenvaihtona rippikoululaisen ja
opettajan välillä. Nuoret saivat kirjoittaa luottamuksellisesti ja sama
turvallinen opettaja vastasi heidän kysymyksiinsä. Näin syntyi luottamus rippikoululaisen ja opettajan välille. Kolmessa rippikoulussa
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kymmenestä sielunhoitoon ja nuorten hengellisten kysymysten peilaamiseen ei ollut mahdollisuutta. Kaksi niistä oli päivärippikouluja.
Haastateltavat kuitenkin toivat ilmi, että mahdollisuus siihen olisi
varmasti ollut, jos sitä olisi erikseen pyytänyt.
Haastattelujen perusteella kuudessa rippikoulussa kymmenestä
rippikoulujen hartauselämä nähtiin monipuolisena. Erityispiirteen
hartaushetkiin antoi se, että hartaushetkien toteuttajat vaihtuivat ja he
kertoivat usein omakohtaisia kokemuksiaan hartauksissa antaen niihin monipuolisen sisällön. Kuitenkin lähes joka toisessa haastattelussa tuli esille, että rippikoulun hengellinen elämä nähtiin yksipuolisena. Hartauksien nähtiin toistuvan kaavamaisina päivästä toiseen.
Ongelmaksi myös koettiin, ettei erilaisille oppijoille löytynyt vaihtoehtoisia spiritualiteetin harjoittamistapoja. Osa koki rippikoulun
hartauksien ja rukouselämän määrän liian vähäiseksi. Muutamassa
rippikoulussa se rajoittui vain kahteen hartaushetkeen päivässä, yleisimmin leirijumalanpalvelukseen ja iltahartauteen.

Rippikoulujen hengellinen elämä ja RKS 2001:n
tavoitteet
Tutkimuksessa sekä havainnot että haastattelut näyttävät viittaavan
siihen, että rippikoulujen hengellinen elämä rajoittui usein vain ohjelmaan merkittyihin rukous- ja hartaushetkiin. Rukouksen ei koettu
kulkevan kantavana voimana rippikoulun eri osa-alueissa. Rippikoulusuunnitelma kuitenkin tähtää siihen, että rukous kuuluisi jokaisen
rippikoulun teemaan ja käsiteltävään osa-alueeseen.
Haastatteluissa tuli ilmi kahdenlaisia mielipiteitä kolmen korin –
elämä, usko ja rukous – toteutumisesta rippikoulussa. Neljä kymmenestä kertoi kolmen korin toteutuneen havainnoimassaan rippikoulussa. Kuusi kymmenestä puolestaan kertoi, ettei kolme koria heidän
mielestään toteutunut. He näkivät rukouksen ja hengellisen elämän
harjoittamisen keskittyvän vain nimellisiin hartauksiin ja jumalanpalveluksiin. Näissä rippikouluissa spiritualiteetti ei ollut vuorovaikutuksessa uskon ja elämänkysymysten kanssa. Hartauselämä nähtiin
olevan erillään muusta ohjelmasta ja rippikoulun pääpaino nähtiin
olevan uskon ja elämän koreissa.
Rippikoulussa on oltava tilaa nuorten suurten elämänkysymysten
pohtimiseen ja kyseenalaistamiseen. Rippikoulun oppiaiheissa tulee
olla liittymäkohtia nuoren omaan elämään ja kysymyksiin, sillä rippikoulun tavoite on palvella nuorta kohti aikuisuutta ja itsenäisty-
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mistä.78 Nuorten henkilökohtaiseen elämään liittyvät kysymykset
otettiin tutkimuksen rippikouluissa haastateltavien mukaan huomioon
erittäin hyvin. Kahdeksan haastateltavaa kymmenestä kertoi nuorten
elämänkysymysten näkyvän rippikoulussa paljon. Enimmäkseen se
näkyi oppitunneilla keskusteluina ja ryhmätöinä. Nuorten ääni pääsi
esille ja he saivat keskustella mieltään askarruttavista asioista, kuten
itsenäistymisestä, vastuustaan maailmasta, eettistä kysymystä,
rakkaudesta, seurustelusta ja tulevaisuuden haaveista.
Nuorten elämänkysymysten käsittelyn nähtiin olevan laajaa ja
monipuolista, ja niitä käsiteltiin oppitunneilla, ryhmätöissä, raamatturyhmissä, vapaa-ajalla sekä iltaohjelmissa. Hengellisen elämän harjoittaminen jäi lähinnä hartaushetkien ja jumalanpalvelusten varaan.
Niissä neljässä rippikoulussa, joissa haastattelujen perusteella kolmen
korin nähtiin toteutuvan, rukous ilmeni useassa paikassa päivän mittaan. Näissä rippikouluissa rukous kuului rippikoulupäivään olennaisesti. Rukous näkyi lipunnostotilanteissa, ruokailuissa, lauluhetkissä,
vapaa-ajan nuortenveisu-tuokioissa ja muissa tilanteissa. Suuressa
osassa rippikouluja rukous jäi kuitenkin vain hartaushetkien varaan
Haastattelujen perusteella seitsemässä rippikoulussa kymmenestä
nuorille annettiin mahdollisuus peilata omia hengellisiä kysymyksiään. Nuorten hengellisiin kysymyksiin suhtauduttiin yleensä positiivisesti ja he saivat tukea ajatuksiinsa monella tavalla. Neljässä rippikoulussa nuorille järjestettiin erityinen aika keskustelulle kahden kesken opettajan kanssa. Niistä kahdessa rippikoulussa keskustelu käytiin saman opettajan kanssa rippikoulun alussa ja lopussa. Yhdessä
rippikoulussa pappi keskusteli kaikkien rippikoululaisten kanssa vuorollaan nuoren ajatuksista ja tavoitteista sekä yhdessä rippikoulussa
jokainen rippikoululainen kävi päivittäin juttelemassa päivän
vastuuopettajan kanssa kuulumisistaan ja leiritunnelmistaan.
Rippikoulun monipuolinen rukouselämä edellyttää, että kaikissa
paikoissa, joissa rippikoulua pidetään, tulisi olla sakraalitila. Kun tila
on pelkästään jumalanpalveluskäytössä, sen merkitys korostuu.79 On
tärkeää, että rippikoulussa on oma paikka rukoukselle, sekä yhteiset
muodot ja ajankohdat rukouksen hetkien toteutukseen.80 Kuitenkin
vain joka toisessa haastattelujen rippikouluista oli muusta opetusti-

78 Elämä – usko – rukous 2001, 12–14.
79 Elämä – usko – rukous 2001, 30–31.
80 Jolkkonen 2004, 23.
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lasta erillinen pelkästään hartauskäytössä oleva tila. Yleensä se oli
kappeli tai erillinen hartaushuone. Peräti neljässä rippikoulussa kymmenestä hartaustilana toimi opetustila. Se oli joko jaettu kahteen
osaan tai sitä muutettiin tilanteen mukaan. Muutamassa rippikoulussa
hartaustilojen paikat vaihtelivat. Jumalanpalvelustila pysyi yleensä
samana, mutta iltahartauden paikka saattoi vaihdella suurestikin. Hartauspaikan vaihtuvuus selittyy kenties sillä, että haastattelujen
rippikoulut olivat hiihtolomarippikouluja. Talvella monien
leirikeskusten kirkot ja kappelit ovat suljettuina.
Kaikkein vähäisintä rukous- ja hartauselämä oli päivärippikouluissa, joissa se rajoittui lähinnä vain aamu- ja päätöshartauteen, jotka
haastateltavat kokivat hengettöminä ja kiireellisinä Tutkimuksessa oli
mukana kolme päivärippikoulua ja kaikissa tulokset puhuvat samaa.
Päivärippikouluissa rukouselämä koettiin puutteelliseksi. Rippikoulun painotus oli oppitunneissa, eikä nuorten hengellisen elämän tukeminen näkynyt rippikoulupäivän aikana. Tiivis aikataulu ja oppituntien sisältöjen mahduttaminen ohjelmaan vei haastateltavien mielestä
aikaa rukoukselta ja hartaudelta.
Haastateltavat olisivat kaivanneet päivärippikouluihin hetkiä, jolloin nuoret olisivat voineet hiljentyä ja rauhoittua. Päivärippikoulujen
hartaudet koettiin kiireisiksi ja levottomiksi, ja niihin haastatellut olisivat kaivanneet enemmän aikaa ja paneutumista.

Rippikoulujen hengellinen ilmapiiri
Kysyttäessä haastateltavilta rippikoulujen hengellistä ilmapiiriä seitsemän kymmenestä vastasi sen olevan hyvä. Pääasiassa hengellinen
ilmapiiri nähtiin rauhallisena ja turvallisena. Hengellistä ilmapiiriä
kuvailtiin hartaudelliseksi, kiinnostuneeksi, hyväksyväksi, kuuntelevaksi, intiimiksi ja lämpimäksi. Useimmiten koettiin, että rippikouluryhmässä oli helppo kertoa oma mielipide, eikä kukaan katsonut
pahasti. Hyvin tärkeäksi asiaksi hengellisessä ilmapiirissä haastatellut
nostivat sen, että nuoret kokivat itsensä hyväksytyiksi sellaisina kuin
ovat. Isosten rooli hyvän ilmapiirin luomiseksi oli kiistaton. Rippikoululaiset löysivät isosista vertaistukea ja kokivat, etteivät ole yksin
suurten elämänkysymysten parissa. Isoset puhuivat avoimesti omista
tunteistaan ja ajatuksistaan hartauksissa, mikä edesauttoi rippikoululaisten avointa mieltä hengellisyydelle. Isosten avautumisen suurille
kysymyksille koettiin merkitsevän paljon enemmän kuin opettajien
puheet vastaavissa tilanteissa.
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Tutkimuksessa paljastui, että yksi tärkeimmistä syistä hyvään
ilmapiiriin oli tutustumiseen panostettu aika. Puolet haastatelluista
kertoi, että rippikoulun tutustumiseen oli panostettu. Sillä tarkoitettiin
tutustumisleikkejä isosryhmän ja koko rippikouluryhmän kesken sekä
ryhmäytymisharjoituksia ja -leikkejä. Kaikki nämä rippikoulut olivat
leirimuotoisia.
Toinen huomattava syy hyvään hengelliseen ilmapiiriin oli toimiva isos- ja opettajatiimi. Hyvä yhteistyö isosten ja opettajien kesken heijastui koko ryhmän toimintaan. Nuorten viihtymiseen rippikoulussa vaikutti suuresti opettajien suhtautuminen nuoriin. Tärkeänä
pidettiin sitä, että opettajat ja isoset olivat mukana leirielämässä
kokonaisvaltaisesti, uskalsivat mukaan peleihin ja leikkeihin ja olivat
läsnä myös vapaa-ajalla. Suurimmassa osassa haastatteluja tuli ilmi,
että opettajat olivat läsnä nuorten keskuudessa rippikoulun kaikissa
tilanteissa. Kuudessa rippikoulussa kymmenestä opettajat olivat
mukana nuorten kohtaamisissa myös ohjelman ulkopuolella. Huomiota herättävää on se, että päivärippikouluissa opettajat poistuivat
kokonaan paikalta rippikoululaisten vapaa-ajalla.
Kolmas haastatteluissa ilmennyt syy hyvään hengelliseen ilmapiiriin oli opettajien välittäminen ja epäkohtiin puuttuminen. Se tuli
esiin kiusaamistilanteisiin puuttumisena. Kaikissa hyvän hengellisen
ilmapiirin rippikouluissa kiusaamiseen puututtiin ja tilanteita käsiteltiin kiusaajien kanssa puhuen ja yhteisesti ryhmässä keskustellen.
Haastatteluissa selvisi, että isosten ja opettajien välisen hyvän
yhteistyön nähtiin edesauttavan rippikoulun hyvää hengellistä ilmapiiriä ja toimivan tukena vaikeissakin tilanteissa. Opettajien ja isosten
keskinäiset välit heijastuivat muun rippikoulun ilmapiiriin. Kun haastateltavilta kysyttiin spiritualiteetin harjoittamisesta opettajien ja isosten välisessä kanssakäymisessä, kysymys sai useimmat haastatellut
hiljaisiksi. Vain kahdessa rippikoulussa kymmenestä spiritualiteetti
näkyi ohjaajien kesken. Ohjaajien palaverit pidettiin päivittäin, mutta
rukous tai hartauselämä ei niihin kuulunut. Niissä kahdessa rippikoulussa, joissa rukoiltiin ohjaajien kesken, rukouksen kerrottiin tuovan
jaksamista ja voimaa rippikouluun. Toisessa näistä rippikoulusta
jokainen aamu aloitettiin ohjaajien ja isosten yhteisellä rukouksella.
Toisessa mainitussa rippikoulussa jokainen rippikoulun ohjelma alkoi
hiljentymisellä yhteiseen rukoukseen. Haastateltu kertoi ohjaajien
hengellisyyden heijastuneen leirin yleiseen ilmapiirin positiivisesti ja
luoden turvallisuuden tunnetta omaan työskentelyyn.
Havainnoitsijoiden mukaan kolmessa rippikoulussa kymmenestä
vallitsi huono hengellinen ilmapiiri. Kaksi näistä oli päivärippikou-
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luja ja yksi leirimuotoinen rippikoulu. Haastatteluissa tuli ilmi, että
hengellisen elämän hoitaminen päivärippikouluissa jäi hyvin vähäiseksi painotuksen ollessa oppitunneissa. Haastateltavat olisivat kaivanneet päivärippikouluihin enemmän rukouselämää ja hiljentymismahdollisuuksia. Päivärippikoulujen ilmapiiri oli kiireinen, meluisa,
riehakas ja levoton. Nuoret eivät olleet ryhmäytyneet hyvin, eikä
heillä näyttänyt olevan yhteishenkeä. Vapaa-ajalla ilmapiiri villiintyi,
meteli kasvoi ja rippikoululaisten keskuudessa oli kiusaamista. Mahdollisuutta nuorten ja opettajan väliselle keskustelulle ei ollut. Oppitunneilla keskusteluun kuitenkin kannustettiin. Myös kolmannessa
rippikoulussa, jossa hengellinen ilmapiiri koettiin huonoksi, havaittiin kiusaamista. Kiusaamisen selvittämiseen kohdistui paljon huomiota, mikä oli poissa muille kuuluvasta huomiosta ja mukavasta leirikokemuksesta.
Haastatteluissa nousi esille, että opettajien läsnäolo rippikoululaisten keskuudessa rakensi luottamusta rippikoululaisten ja opettajien
välille. Viisi kymmenestä haastatellusta kertoi, että opettajat olivat
hyvin rippikoululaisten käytettävissä He olivat mukana rippikoululaisten vapaa-ajalla sekä peleissä ja leikeissä. Opettajien läsnäolo
koettiin tärkeäksi ja heidän luokseen oli helppo mennä juttelemaan.

Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä artikkelissa on tarkasteltu hengellisen elämän eli spiritualiteetin
opetuksen ja harjoituksen ilmenemistä rippikoulussa havainnointien
ja haastattelujen perusteella. Rippikoulusuunnitelma tähtää siihen,
että rukous kuuluisi jokaisen rippikoulun teemaan ja käsiteltävään
osa-alueeseen. Tutkimuksessa sekä havainnot että haastattelut puhuvat kuitenkin sen puolesta, että rippikoulujen spiritualiteetti rajoittuu
rippikouluissa pääasiassa vain ohjelmaan merkittyihin rukous- ja hartaushetkiin. Rukous ei siis kulje kantavana voimana rippikoulun eri
osa-alueissa. Kaikissa rippikouluissa kuitenkin pidettiin ilta- tai päätöshartaus, ja lähes kaikissa aamuhartaus ja jumalanpalvelus. Yli puolessa rippikouluista kuitenkin havainnoitsija koki, että hengellisen
elämän harjoittaminen rajoittui näihin eikä rukous ollut vuorovaikutuksessa uskon ja elämänkysymysten kanssa ja näin ollen kolmen
korin (usko, elämä, rukous) periaate ei toteutunut.
Musiikki näyttäytyi tutkimuksessa keskeisenä hengellisen elämän
välineenä. Rippikoulujen hartauksissa laulettiin paljon ja myös kuunneltiin musiikkia. Musiikki oli keskeinen osa niin rippikoulun juma-
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lanpalvelusta kuin myös vapaa-aikaa, hiljentymishetkiä ja iltaohjelmia.
Joka kolmannessa rippikoulussa oli järjestetty selkeä erillinen aika
hiljentymiselle, useimmiten meditaatiohetken avulla. Neljässä rippikoulussa kymmenestä käytettiin oppimispäiväkirjaa sielunhoidon
välineenä.
Rukoushelmiä käytettiin alle joka kolmannessa rippikoulussa.
Rukoushelmien käyttöä voisi monipuolistaa päivän muussakin ohjelmassa ja käyttää rukoushelmien teemoja oppituntien tai hartauksien
teemojen tukena.
Hartaudellisuus näkyi erityisen vähän päivärippikouluissa. Hartauselämä rajoittui vai alku- ja päätöshartauteen, eikä nuorilla ollut
mahdollisuutta hiljentymiseen eikä omien hengellisten kysymysten
pohdiskeluun. Mistä johtuu, että päivärippikoulut ovat jääneet vaille
rukouksen ja hartauden harjoittamista ja pyhyyden kokemista? Onko
oikein, että päivärippikoululaiset jäävät vaille monia hengellisiä
kokemuksia, joita rippileirillä saavutetaan? Vai onko rippileirin
yhteisöllisyys niin vahva, että se herkistää hengellisyydelle? Päivärippikoulujen spiritualiteetin kehittämisessä riittää tavoitetta tulevaisuudelle.
On merkittävää, kuinka vähän hartaudellisuus näkyy rippikoulun
työntekijöiden yhteisessä kanssakäymisessä. Vain kahdessa rippikoulussa kymmenestä työntekijät rukoilivat keskenään. Rukoilemista
opetetaan oppitunneilla, mutta osataanko sitä käyttää omassa toiminnassa? Rippikoulutyö on raskasta ja työajatonta työtä meluisassa,
seurallisessa ja haastavassa ympäristössä. Rippikoulutyöntekijöiden
työssä jaksamista ja tukemista tulisi lisätä yhteisillä rukouksilla ja
hartauksilla. Ohjaajien hengellisen elämän hoitamista ja hiljentymistä
ei saa ohittaa.
Rippikoulusuunnitelma painottaa, että rukouksella on suuri merkitys nuoren jumalankuvan muotoutumiselle ja syvenemiselle. Nuoren
kasvua henkilökohtaisessa rukouselämässä on syytä rippikouluaikana
tukea niin, että nuori löytää erilaisia hartauden ja hengellisen elämän
hoitamisen keinoja.81 Rippikoululaisille tulee antaa mahdollisuus peilata ja käsitellä omia hengellisiä ajatuksiaan ja tarpeitaan. Jokainen
rippikouluun tuleva nuori on ainutlaatuinen, heidän omia mielipiteitään ja ajatuksiaan ei saa sivuuttaa. Nuoren ainutlaatuisena jumalankuvana olemista tulee tukea ja rohkaista rippikoulussa.

81 Elämä – Usko – Rukous 2001, 29.
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7. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja
ihanteet sotilasrippikoulussa

Sotilasrippikoulu ja tutkimuksen konteksti
Perinteinen tapa käydä rippikoulu oman ikäluokan mukana noin
15-vuotiaana ei ole ainoa mahdollisuus rippikoulun suorittamiselle.
Jos rippikoulu jää nuorena käymättä harrastusten, kesätyön, kiinnostuksen puutteen tai muun syyn vuoksi, on kaksi vaihtoehtoa. Rippikoulun voi suorittaa yksityisesti kotiseurakunnassa tai osallistua sotilasrippikouluun armeijan aikana. Esimerkiksi vuonna 2006 yhteensä
258 varusmiestä kävi rippikoulun armeijassa.82 Sotilasrippikoulu on
rippikouluna varsin omaleimainen. Se kestää yleensä vain muutamia
vuorokausia ja toteutetaan pääasiassa sotilaspappien voimin. Myös
opiskelijoiden syyt hakeutua rippikouluun ovat sotilasrippikoulussa
varsin toisenlaiset kuin tavallisessa rippikoulussa.
Kirkollisen työn eli sotilassielunhoidon perinne Suomen asevoimissa on alkanut 1500-luvulla Kustaa Vaasan ja Juhana III:n aikana.
Jo silloin pidettiin varuskunnissa hartauksia. Ylipäällikkö Mannerheim piti sotilaiden hengellistä hyvinvointia tärkeänä, ja antoi jo
sisällissodan aikana käskyn organisoida ja aloittaa hengellinen työ
puolustusvoimissa. Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina sotilaspapiston työmuodot vakiintuivat hiljalleen nykyiselle mallilleen.
Nykypäivänä puolustusvoimien kirkollisen työn tehtävänä on tukea
henkisesti ja hengellisesti puolustusvoimissa palvelevia ja kehittää
heidän eettistä toimintakykyään. Lähtökohdiltaan työ on ekumeenista
evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon työtä. Kirkollinen työ
toteutetaan opetuksena, julistuksena ja sielunhoitona.83
Sotilaille ja varusmiehille tarkoitetulla rippikoululla on lähes
300-vuotinen historia. 1600-luvun lopulta alkaen osa sotilaspappien
tehtäviä on ollut valvoa joukkojen kristinopin taitoa. Sotilasrippi-

82 Puolustusvoimien kirkollisen työn vuosikertomus 2006.
83 KirkOpas 1991, 11; Sainio 1992, 5–33.
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koulu on kuulunut alusta asti myös nykymuotoisen puolustusvoimien
kirkollisen työn toimintamuotoihin.84 Sotilasrippikoulu on kirkkojärjestyksessä mainittu yksityisrippikoulu aikuisille.85 Sitä ohjaavat kirkon ja puolustusvoimien antamat ohjeet ja säädökset. Puolustusvoimien Kirkollisen työn opas I:n mukaan sotilasrippikoulu on osa kirkollista opetusta puolustusvoimissa ja sitä tulee kehittää kirkon antamien ohjeiden mukaisesti. Oppaan mukaan sotilasrippikoulun tarkoituksena on ”toimia kastekouluna, valmistaa konfirmaatioon ja johdattaa oppilaat henkilökohtaiseen kristilliseen uskoon ja elämään seurakunnan jäsenenä”.86 Sotilasrippikoulua koskevassa puolustusvoimien
pysyväisasiakirjassa säädetään, että sotilasrippikoulu järjestetään, jos
halukkaita on riittävästi. Sen kokonaiskeston tulee olla vähintään
kuukausi ja oppitunteja tulee olla vähintään 20 peruskoulutuskauden
kirkollisten oppituntien lisäksi.87
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Rippikoulusuunnitelma
Elämä – usko – rukous 2001 koskee myös sotilasrippikoulua. Puolustusvoimien kirkollisessa työssä perustettiin 2.10.2002 kenttäpiispan
käskystä sotilasrippikoulun uudistamistyöryhmä. Työryhmän tehtäväksi annettiin sotilasrippikoulun uudistaminen rippikoulusuunnitelman RKS 2001:n pohjalta. Työryhmään nimettiin kolme sotilaspastoria ja se kokoontui neljä kertaa. Työryhmän toiminnan tuloksena syntyi Sotilasrippikoulun uudistamistyöryhmän muistio sekä luonnos
uudeksi sotilasrippikoulun pysyväisasiakirjaksi.
Työryhmän muistiossa käydään läpi RKS 2001:n sisältöä, teologista ja pedagogista taustaa ja tavoitteita sekä pohditaan mitä ne tarkoittavat sotilasrippikoulussa. Käytännön suuntaviivoja muistiossa
annetaan sotilasrippikoulun laajuuden, oppimiskokonaisuuksien, opetusmenetelmien ja konfirmaation suhteen. Sotilasrippikoulun laajuudeksi suositellaan 25 tuntia ja leirijakson kestoksi mielellään kolmea
yötä. 25 tuntiin sisältyvät muistiossa suositellut ennakkotehtävät sekä
varusmiesten yleiseen kirkolliseen opetukseen kuuluvat oppitunnit.
Muistiossa ehdotetaan sotilasrippikoulun oppimiskokonaisuuksien
pituudeksi 2–3 tuntia, ja tällaisia kokonaisuuksia olisi leirijaksolla
hyvä olla 8–10 kappaletta. Oppimiskokonaisuuksista esitetään malli,

84
85
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Sainio 1992, 5–33; Suomen ev. lut. kirkko B. 2007.
KJ 3:3.
KirkOpas 1991, 37.
PvKirkOsPAK 2004, 2–3
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joka on muokattu RKS 2001:n sisältötavoitteista sopimaan vähäisempään tuntimäärään. Malli sisältää aloitusjakson, jossa tavoitteena on
ryhmäytyminen ja orientoituminen sekä perusjakson, jonka sisältöinä
ovat luominen, lunastus ja pyhitys siten että mukana on aineksia
elämästä, uskosta ja rukouksesta. Päätösjaksoon kuuluvat
konfirmaatio ja konfirmaatioharjoitukset.
Uudistamistyöryhmä suosittelee muistiossaan sotilasrippikoulussa
käytettäväksi ennakkotehtäviä, joiden tarkoitus on auttaa opiskelijoita
orientoitumaan rippikouluun ja tarjota heistä taustatietoa opettajille.
Muistion liitteissä on ennakkotehtävistä sovellettavaksi tarkoitettu
malli. Opiskelija nähdään muistiossa aktiivisena tiedon rakentajana.
Tämä tarkoittaa toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä ja palautteenannon ja arvioinnin toteuttamista siihen sopivassa hengessä
Lopuksi muistiossa annetaan ohjeita rippikoulun sakraalitilan ja konfirmaation järjestämisen suhteen. Muistion liitteinä on runsaasti materiaalia, muun muassa vihjeitä ryhmäyttämisestä, elämyksellisyydestä
ja spiritualiteetista sotilasrippikoulussa.88
Tämä artikkeli perustuu Helsingin yliopistossa tekemääni pro
gradu -tutkielmaan.89 Sotilasrippikoulua koskevan tutkimuksen tutkimustehtävänä oli tarkastella seuraavaa kysymystä: Minkälaista on
opetus sotilasrippikoulussa? Tutkimuskysymystä lähestyttiin kolmen
alakysymyksen avulla:
• Miten sotilasrippikoulun opetusta on suunniteltu ja millaisia ovat
toteutuneet opetussisällöt ja käytetyt opetusmenetelmät?
• Minkälaisia kokemuksia sotilasrippikoulun opiskelijoilla on
opetuksesta?
• Millainen on opettajien ihannekuva sotilasrippikoulun
opetuksesta?
Kehyksenä ja peilauspintana sotilasrippikoulun opetuksen tarkastelulle toimi RKS 2001 kolmen korin lähestymistapoineen sekä suunnitelmasta tulkittavissa oleva konstruktivistinen oppimiskäsitys. Opetus
käsitettiin tässä tutkimuksessa laajaksi ilmiöksi, joka sisältää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja opetukseen liittyvät ihannekuvat
kehityshaasteineen. Opetussisällöillä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa
sotilasrippikoulussa opetettuja ja opetussuunnitelmassa ehdotettuja
sisältöaiheita. Myös RKS 2001 puhuu tavoitteenasettelun yhteydessä
88 Sotilasrippikoulun uudistamistyöryhmän muistio 2003, 1–7.
89 Liimatainen 2008.
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sisällöistä, joita opetetaan. Opetusmenetelmillä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa opettajan käyttämää tapaa opettaa. Tutkimuksessa käytettiin käsitettä oppitunti, vaikka sekä RKS 2001 että puolustusvoimien
oma sotilasrippikoulutyöryhmän muistio suosittelevat rippikoulussa
käytettävän opetus- tai oppimiskokonaisuuksia tai työskentelyjä oppituntien sijaan.90 Tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa sekä
opettajat että opiskelijat käyttivät kuitenkin ainoastaan oppitunnin
käsitettä, joten on aiheellista tutkimuksessa käyttää samaa termiä
Sotilasrippikoulussa olleista varusmiehistä käytettiin käsitettä opiskelija. RKS 2001:ssa kutsutaan rippikoululaisia myös nuoriksi. Sen on
tässä tutkimuksessa ymmärretty tarkoittavan sovelletusti myös sotilasrippikoululaisia, eli nuoria aikuisia. Kun RKS 2001:ssa siis puhutaan nuoren elämästä, katsottiin sen tässä tutkimuksessa tarkoittavan
myös nuoren aikuisen elämää kyseiseen ikään liittyvine haasteineen.
Tutkimus edusti laadullista lähestymistapaa, jossa lähtökohtana on
todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen. Koska sotilasrippikoulusta ei ole juurikaan aiempaa tutkimusta
ja tutkimuksessa haluttiin selvittää perusteellisesti millaista on opetus
sotilasrippikoulussa, valittiin tutkimusstrategiaksi tapaustutkimus.
Tutkimuksen aineistona toimivat yhden sotilasrippikoululeirin aikana
havainnoidut ja videolle kuvatut oppitunnit (11), sotilasrippikoulussa
opettajina olleiden sotilaspappien (4) ja opiskelijoina olleiden varusmiesten (13) haastattelut. Video- ja haastatteluaineistosta tehtyjen
havaintojen ja päätelmien tukena käytettiin havainnointipäiväkirjaan
merkittyjä huomioita sekä opiskelijoiden kirjoittamia kirjoitelmia.
Käyttämällä useita aineistonkeruumenetelmiä eli metodista triangulaatiota pyrittiin parantamaan tutkimuksen luotettavuutta ja saamaan
yksityiskohtaista tietoa ilmiöstä.91
Kenttäjakson ja aineiston keräämisen jälkeen aineisto purettiin eli
siirrettiin teknisesti käsiteltävään muotoon tietokoneen kiintolevylle.
Tämän jälkeen aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla, jossa ensimmäisenä vuorossa olivat huolellinen aineistoon perehtyminen, sen järjestäminen ja koodaaminen. Eskolan ja Suorannan mukaan laadullisessa analyysissa erilaisia analyysitapoja on vaikea kokonaan erottaa
toisistaan, rajat ovat liukuvia ja tapoja käytetään sekaisin. Haastatte90 Elämä – usko – rukous 2001, 9–20; Sotilasrippikoulun uudistamistyöryhmän
muistio 2003, 9.
91 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 151–152; Eskola & Suoranta 1998,
154–189; Tuomi & Sarajärvi 2002, 93–119
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luaineistoon sovellettiin pääasiassa teemoittelua, joka Eskolan ja Suorannan mukaan sopiikin erityisesti käytäntöön liittyvien ongelmien –
kuten tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksen – ratkaisuun. Analyysin yhteydessä pelkistetyistä ilmauksista etsittiin tutkimusongelmaan
vastaavia teemoja ja olennaisia aihepiirejä, joista sitten muodostettiin
kategorioita.92 Videomateriaalin osalta analyysimenetelmänä käytettiin sovellettuna sisällön erittelyä siten, että luokitusyksikköinä käytettiin opetusaiheita, joiden esiintymistä rippikoulun aikana tarkkailtiin ja verrattiin RKS 2001:n ohjeisiin sisällöstä. Lisäksi käytettiin
kvantifiointia eli määrällistä analysointia, jossa laskettiin, luokiteltiin
ja taulukoitiin esimerkiksi opetusmenetelmien käyttöä.93
Sotilasrippikouluun osallistui opiskelijana 13 varusmiestä. Opiskelijoiden yksityisyyden suojaamiseksi heitä kutsutaan tässä raportissa seuraavilla peitenimillä: Samuel, Johannes, Miika, Elias, Daniel,
Sauli, Markus, Leevi, Aaron, Pauli, Joona ja Tuomas. Sotilasrippikoulun pääasiallisina opettajina toimivat tutkimuskohteena olleessa
rippikoulussa mukana olevien varuskuntien sotilaspapit, yhteensä
neljä henkilöä. Sotilaspappeja kutsutaan tässä raportissa peitenimillä
Mikko, Kari, Simo ja Eero. Aineistonäytteissä haastattelija on
merkitty tunnuksella H.

Sotilasrippikoulun opetuksen suunnittelu ja opetuksen sisällöt
Sotilasrippikoulun opettajilta kysyttiin haastatteluissa, miten tutkimuskohteena olevan sotilasrippikoulun opetusta oli suunniteltu, ja
miten he itse suunnittelevat omia oppituntejaan. Erityisesti kysyttiin
millainen asema RKS 2001:lla on opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimuksessa selvisi, että tutkimuskohteena olevan sotilasrippikoulun suunnittelu oli ollut varsin vähäistä. Yksi opettajista
teki vanhan pohjan mukaan ohjelman, joka hyväksyttiin opettajien
yhteisessä palaverissa. Toisin kuin RKS 2001 suosittelee, rippikoulun
tavoitteita ja ohjelmaa ei ollut tarkoitus enää muokata yhdessä rippikoulun opiskelijoiden kanssa.
Mikko: Meillä on valmiit pasmat ollu jo pitkään ja tää menee aika rutiinilla meillä, et meillä on valmiit pohjat olemassa ja meillä tota me

92 Eskola & Suoranta 1998, 162–163.
93 Eskola & Suoranta 1998, 154–189.
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kokoonnutaan toki etukäteen muutamia kertoja ja tietysti puhelimessa jutellaan ja näin, mut tää on niinku juna tää menee eteenpäin et ei
meijän tartte enää opetella tätä.

Rippikoulun opettajat eivät kokeneet, että RKS 2001 sopisi sotilasrippikoulun suunnittelun ohjeeksi. He pitivät sen soveltamista vaikeana
kahdenkymmenen tunnin mittaiseen rippikouluun. Vain rippikoulun
ohjelman tekemisestä vastannut opettaja oli sitä mieltä että sotilasrippikoulun ohjelman pääsisällöt ovat RKS 2001:n mukaisia. Sotilasrippikoulun opettajista enemmistö ei myöskään suunnitellut omia oppituntejaan etukäteen He perustelivat menettelyään sillä, että oppitunnit
ovat jo niin tuttuja, ettei niitä ole tarpeen suunnitella. Vain yksi opettaja kertoi käyvänsä oppituntiensa sisällöt ja materiaalit läpi etukäteen.
H: Kuinka paljon sää ite sit suunittelet esimerkis sun oppitunteja etukäteen?
Kari: En yhtään.
H: Joo, et ne menee niinku rutiinilla vai intuition mukaan?
Kari: Ei ne mee ehkä rutiinilla mut ne menee, ehkä ne menee, niin se
ongelma ehkä on se että mä oon opettanu niin paljon, että mulla on jo
tietty näkemys niistä tunneista ja niistä tietyistä asioista.

Pertti Kansasen mukaan kuitenkin jo opetuksen määritelmään kuuluu
tavoitteisuus. Institutionaalista opetusta, jollaiseksi opetus tässä tutkimuksessa ymmärrettiin, ei edes käsitetä opetukseksi jos se ei ole opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.94 Voihan tosin olla, että
vaikka sotilasrippikoulun opetustavoitteita ei jokaisen rippikoulun
kohdalla eritelty ja määritelty uudelleen, ne ovat saattaneet silti olla
RKS 2001:n hengen mukaisia. Kansasen ja muiden mukaan opetuksen olennainen osa on sen pre-interaktiivinen vaihe, eli suunnittelutyö.95 Tavoitteisuus ja suunnittelu ovat myös opetustyön arvioinnin ja
kehittämisen edellytyksenä Erityisesti rippikoulussa, jossa ajalliset
resurssit ovat rajalliset, olisi tärkeää rajata ja suunnitella oppiaines
huolellisesti.96 RKS 2001:n ja oppimisteoreetikkojen mukaan opetuksessa olisi myös olennaista suunnata opetuksen sisältö opiskelijoiden
elämänkysymysten mukaiseksi.97 Voidaankin kysyä, millaisen viestin
94
95
96
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Kansanen 2004, 43.
Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000, 11.
Sotilasrippikoulun uudistamistyöryhmän muistio 2003, 4.
Elämä – usko – rukous 2001, 14–15; Pruuki & Tirri 2004, 44–47; Tynjälä
1999, 63.
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kirkosta, puolustusvoimien kirkollisesta työstä ja seurakunnista antaa
rippikoulu, joka vuodesta toiseen toteutetaan saman ohjelman mukaisesti ottamatta opiskelijoiden toiveita huomioon ja suunnittelematta
oppitunteja lainkaan.
Sotilasrippikoulun leirijaksolla käytännössä toteutunutta opetusta
tutkittiin havainnoimalla. Opetuksesta havainnoituja sisältöjä verrattiin RKS 2001:n opetuksesta antamiin ohjeisiin, erityisesti kolmen
korin jäsentelyyn. Sotilasrippikoulussa toteutuneen opetuksen sisällöt
painottuivat voimakkaasti RKS 2001:n usko-koriin. Rippikoulusuunnitelma on mitoitettu 80 opetustunnille, kun sotilasrippikoulussa tunteja on 20. Kuitenkin tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa
käsiteltiin kaksitoista suunnitelman ehdottamasta kahdestakymmenestäviidestä opetusaiheesta. Sotilasrippikoulun ohjelmaan kuuluivat seuraavasti otsikoidut oppitunnit: Miksi rippikouluun, Jumala,
Jeesus ihmisenä, Jeesus Jumalana, Pyhä Henki, Raamattu, kirkollinen työ puolustusvoimissa, käskyt, synti ja sovitus, sakramentit sekä
Viron kirkko tänään. On huomattava, että pelkät tuntien otsikot eivät
tyhjentävästi kuvaa koko rippikoulun opetussisältöä. Havainnointiaineistoa
analysoitaessa
tarkasteltiinkin
tuntien
sisältöä
kokonaisvaltaisesti ja huomioitiin mahdolliset tunnin otsikoinnista
poikkeavat opetussisällöt.
Seurakuntayhteyteen liittyvää opetusta ei sotilasrippikoulussa ollut
lainkaan, nuoren elämään liittyvistä aihealueista käsiteltiin yksi ja
rukous-korin aiheista kolme. Seurakuntayhteyteen liittyvän opetuksen puuttuessa vaarana on, että yhteyttä varusmiesten kotiseurakuntaan ei synny, jolloin seurakunta ei jäsenny osaksi varusmiehen maailmankuvaa. Tällöin rippikoulu ja konfirmaatio voivat jäädä irralliseksi saarekkeeksi varusmiesten elämässä.98 Nuoren elämän teemoista ei sotilasrippikoulussa sellaisenaan, opiskelijoiden näkökulmasta käsin, ollut esillä yksikään teema. Ohimennen opetuksessa
mainittiin joitain näistä teemoista, mutta ne tulivat esiin sivulauseissa
muiden aiheiden yhteydessä. Opiskelijoiden elämänkysymyksiä tai
heille ajankohtaisia asioita ei opetuksessa otettu esiin, eikä niitä käytetty opetuksen lähtökohtana, kuten RKS 2001 edellyttää.99 Pruukin
ja Tirrin mukaan opetuksen sisällön on liityttävä kiinteästi opiskelijoiden elämäntodellisuuteen, jotta oppiminen olisi mielekästä ja teho-

98 Kallinen & Laakso 1998, 148.
99 Elämä – usko – rukous 2001, 6–17.
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kasta.100 Näin ei tutkimuksen kohteena olevassa sotilasrippikoulussa
kuitenkaan tapahtunut. Rippikoulun tarkoitusta ja yleisiä tavoitteita ei
myöskään käyty sotilasrippikoulussa läpi.
Voidaan siis sanoa, että RKS 2001:n kolmesta korista sotilasrippikoulussa korostui usko-kori ja elämä- ja rukous-korit jäivät vähemmälle huomiolle. RKS 2001:n suositus kuitenkin on, että jokaisessa
työskentelyssä ammennetaan ainesta kaikista kolmesta korista. Tarkoitus olisi nimenomaan tuoda nuorten elämänkysymykset vuoropuheluun uskon sisällön kanssa, ja kohdata tämä uskon sisältö
rukouselämässä.101 Tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa
tämä tarkoitus ei selvästikään toteutunut, koska elämä- ja
rukous-korien käsittely oli niin vajavaista. Onkin huomion arvoista
kysyä millaisen kuvan opiskelijat saavat kristinuskosta, jos sitä käsitellään vain tiedollisesti. Ja millainen merkitys on rippikoululla, jossa
ei synny minkäänlaista yhteyttä rippikoululaisten kotiseurakuntiin?
RKS 2001:ssa korostuu voimakkaasti opiskelijan aikaisempien
tietojen merkitys uuden oppimisen perustana, minkä voidaan tulkita
viittaavan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Tällöin olemassa
olevien tietorakenteiden katsotaan ohjaavan tiedon valikointia, jäsentämistä, rakentamista ja ymmärtämistä.102 Sotilasrippikoulussa opiskelijoiden tietotason selvittäminen olisi erityisen tärkeää, koska opiskelijaryhmä on hyvin heterogeeninen verrattuna niin sanottuun tavalliseen rippikouluun, jossa opiskelijat ovat lähes saman ikäisiä keskenään ja koulutustausta on samanlainen. Tutkimuskohteena olleessa
sotilasrippikoulussa opetuksen lähtökohdaksi ei kuitenkaan yleensä
pyritty ottamaan opiskelijoiden aiempaa tietotaustaa, vaan havainnoitu opetus lähti suoraan liikkeelle siitä tasosta, minkä opettaja itse
opetuksellaan määritti.
Tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa oli luovuttu perinteisestä loppukokeesta. Lienee kuitenkin aiheellista kysyä, millaisen
viestin opiskelijoille antaa se, että heidän oppimisprosessiaan ei arvioida millään ilmeisellä tavalla. Tällöinhän he eivät myöskään saa
palautetta omasta oppimisestaan, eivätkä opettajat saa palautetta opetuksensa toimivuudesta.103 Koska arvioinnin lisäksi opetuksen suun-

100
101
102
103

Pruuki & Tirri 2004, 47.
Elämä – usko – rukous 2001, 19.
Elämä – usko – rukous 2001, 6–17; Tynjälä 1999, 37–57, 61–62.
Uusikylä & Atjonen 2005, 159, 191–208.
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nitteluvaihe oli sotilasrippikoulussa vaillinainen, jää opetus-opiskelu-oppimisprosessiin kuuluva pre-interaktion, interaktion ja
post-interaktion sykli varsin puutteelliseksi. Kun opetusta ei arvioida,
eivät opettajat saa palautetta omasta opetuksestaan, jolloin myös opetuksen suunnittelu voi tuntua turhalta.104

Sotilasrippikoulun opetusmenetelmät
Sotilasrippikouluopetuksessa käytettyjen opetusmenetelmien luokittelun apuna käytettiin Nuoret, rippikoulu ja tulevaisuus -tutkimushankeen havainnointilomaketta. Lomakkeen pohjana on ollut Matti Koskenniemen opetusmenetelmäluokittelu. Luokittelusta poistettiin tässä
tutkimuksessa sellaisia menetelmiä, joita ei havaittu käytettävän sotilasrippikoulussa, ja luokitteluun lisättiin muutamia menetelmiä joita
siinä ei ollut, mutta joita käytettiin sotilasrippikoulussa.
Sotilasrippikoulun opetusmenetelmät jakautuivat niihin käytetyn
ajan mukaan hyvin epätasaisesti. Opettajakeskeisiä menetelmiä käytettiin 87 prosenttia opetusajasta, opiskelijakeskeisiä 11 prosenttia ja
yhteistoiminnallisia alle prosentti
Taulukko 1. Sotilasrippikoulussa käytetyt menetelmät ja menetelmien
osuus opetusajasta.
Järjestys

Menetelmä

Minuutit n=555,5

%

1.

Opettajan esitys

353

63

2.

Opettajan kysely

91

16

3.

Vuoroluku

45,5

8,1

4.

Yhteinen harjoitus

20,5

3,7

5.

Johdettu laulutuokio

18

3,2

6.

Yksilöllinen opiskelu

13,5

2,4

7.

Johdettu ryhmä/parityö

7

1,3

8.

Opiskelijan kysymys

4

0,7

9.

Opetuskeskustelu

2

0,4

10.

Yhteistoiminnallinen ryhmäopiskelu

1

0,2

104 Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Husu & Jyrhämä. 2000, 11.
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Taulukko 2. Opetusmenetelmien muodot sotilasrippikoulussa.
Menetelmän muoto

Minuuttia n=555,5

%

Opettajakeskeinen

489,5

87

Opiskelijakeskeinen

63

11

Yhteistoiminnallinen

3

1

Ylivoimaisesti eniten käytetty opetusmenetelmä sotilasrippikoulussa
oli opettajan esitys eli frontaaliopetus, jossa opettaja esimerkiksi
luennoi tai kertoi opetettavasta asiasta, tarinoi tai antoi ohjeita. Opettajan esitykseksi luokiteltiin myös tilanteet, joissa kaksi luokassa
ollutta opettajaa keskusteli opetettavasta aiheesta keskenään opiskelijoiden kuunnellessa. Opettajan esityksen osuus oli 63 prosenttia kaikista käytetyistä menetelmistä.
Seuraavaksi suosituin menetelmä sotilasrippikoulussa oli opettajan kysely, jonka osuus menetelmistä oli 16 prosenttia. Opettajan
kyselyyn kuului esimerkiksi opetuskysely, jossa opettaja kysyi opiskelijoiden tietoja opetettavasta aiheesta ja keräsi ne liitutaululle.
Opettajan kyselyksi laskettiin myös opettajan esityksen aikana opiskelijoille esitetyt yksittäiset kysymykset, sekä opettajajohtoiset esittelykierrokset, joissa opiskelijat esittelivät vuorotellen itsensä ja opettaja esitti tarkentavia kysymyksiä. Myös viittaamalla toteutettu
tehtävien purku oli opettajan kyselyä.
Vuorolukua käytettiin opetusmenetelmänä kolmanneksi eniten,
sitä oli 8 prosenttia menetelmistä. Vuoroluku oli Raamatun tai muun
tekstin ääneen lukemista, joko opettajan tai opiskelijoiden määräämässä tahdissa. Vuorolukuun sisältyi luettavan kohdan etsiminen kirjasta ja yleensä muiden opiskelijoiden edellytettiin myös seuraavan
luettavaa tekstiä omista kirjoistaan.
Yhteisen harjoituksen ja johdetun laulutuokion osuus opetuksesta
oli molemmilla hieman alle neljä prosenttia. Yhteisessä harjoituksessa opettaja antoi selkeästi rajatun ja ohjeistetun harjoituksen tai
tehtävän opiskelijoille ja nämä suorittivat sen yksilöllisenä työnä
Yhteistä harjoitusta sotilasrippikoulussa oli oikeastaan vain työskentely, jossa tehtiin opettajan monisteena jakamia aiheeseen liittyviä
tehtäviä. Johdetussa laulussa opettaja päätti laulujen määrän, laulujen
rytmin ja ohjasi niiden valitsemista.
Yksilöllistä opiskelua oli tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa reilu kaksi prosenttia opetuksesta. Yksilöllisessä opiskelussa opiskelija hankki itsenäisesti tietoa opetettavasta aiheesta ja
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toimi omaehtoisesti, eli hän sai väljien ohjeiden sisällä itse suunnata
toimintansa. Tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa yksilöllistä opiskelua olivat esimerkiksi esseetehtävä omista syistä tulla rippikouluun ja Raamattuoppituntien itsenäinen perehtyminen
Raamatun liitesivuihin.
Johdettua ryhmä- tai parityötä sekä opiskelijan esittämiä kysymyksiä oli noin yksi prosentti opetuksesta. Johdettu ryhmä- tai parityö oli muuten samanlainen kuin yhteinen harjoitus tarkkoine rajoineen ja selkeine ohjeineen, mutta se toteutettiin yhdessä parin tai ryhmän kanssa. Opiskelijan kysymyksellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa opiskelijan oppitunnilla spontaanisti opettajalle tai muille opiskelijoille esittämää kysymystä tai kommenttia käsiteltävään aiheeseen
liittyen.
Opetuskeskustelua oli kaksi minuuttia ja yhteistoiminnallista ryhmäopiskelua vain yksi minuutti opetusmenetelmiin sotilasrippikoulussa käytetystä 555,5 minuutista, eli kumpaakin alle puoli prosenttia
kaikista käytetyistä menetelmistä. Opetuskeskustelussa opettaja oli
tasa-arvoinen keskustelija opiskelijoiden joukossa tai ei osallistunut
keskusteluun ollenkaan. Keskustelun pyrkimyksenä oli saavuttaa
jaettu ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Yhteistoiminnallisessa opiskelussa etsittiin yhdessä tietoa tai rakennettiin merkityksiä annetusta
aiheesta. Vastuu tiedonhankinnasta ja jakamisesta oli opiskelijoilla
itsellään. Ainut sotilasrippikoulussa käytetty yhteistoiminnallinen
opiskelutehtävä oli parikeskustelu, jossa piti parin kanssa keskustella
syistä miksi oli tullut rippikouluun.
Opiskelijat osoittivat oma-aloitteista aktiivisuutta sotilasrippikoulun opetuksessa kaksi kertaa esittäessään kysymyksen oppitunnilla.
Opiskelijoiden roolina oli siis pääasiassa kuunnella opetusta ja vastata opettajan silloin tällöin esittämiin faktapainotteisiin kysymyksiin.
RKS 2001:n ja siitä tulkittavissa olevan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivista tiedon rakentamista.
Näin ollen myös opiskelijan roolin olisi hyvä olla selvästi aktiivinen.
Opetusmenetelmien olisi hyvä olla monimuotoisia ja yhteistoiminnallisia.105 Sotilasrippikoulussa tilanne oli lähestulkoon päinvastainen
kuin suositukset ohjeistavat. On kuitenkin huomioitava, että ulkoapäin ei voi päätellä opiskelijan sisäisten prosessien laatua, joten voi

105 Elämä – usko – rukous 2001, 11–12, 19–21; Tynjälä 1999, 60–67, 108–110.
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olla mahdollista, että opiskelijat ovat passiivisesta roolistaan huolimatta aktiivisesti rakentaneet merkityksiä itselleen.
Päivi Tynjälä on koonnut konstruktivistisen ja kontekstuaalisen
lähestymistavan keskeisiä seurauksia pedagogiikalle. Hänen
mukaansa kaiken opetuksen pitäisi lähteä opiskelijan tarpeista, opettajan tehtävä on nimenomaan järjestää opetus opiskelijan oppimisprosessia tukevaksi. Tynjälän mukaan tiedon ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen, sillä ymmärretystä tiedosta tulee
merkityksellistä tietoa. Tiedon oppimisen kannalta olisi myös hyvä,
että opiskelijoiden erilaiset tulkinnat asioista tulisivat esille vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnallisia menetelmiä – esimerkiksi keskustelua ja neuvottelua – käyttäen. Huomioon tulisi ottaa lisäksi oppimisen tilannesidonnaisuus sekä tiedon monipuolinen kytkeminen erilaisiin yhteyksiin, näkökulmiin, esitystapoihin ja oppimistehtäviin.
Tieto tulisi liittää käyttöyhteyteensä jo oppimisvaiheessa jotta sitä
osataan jatkossa soveltaa. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen
mukaisessa opetuksessa tärkeää ei pitäisi olla tiettyjen faktasisältöjen
läpikäyminen vaan syvällinen ja opiskelijakeskeinen käsittely, joka
sisältää tiedon valikointia, jäsentämistä, analysointia, synteesejä ja
kriittistä arviointia. Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuen Tynjälä esittelee myös oppimisorientaatiota edistäviä motivoinnin ja motivaation ylläpidon keinoja luokkatilanteessa. Tynjälän
mukaan oppimistehtävien tulisi olla vaihtelevia ja monipuolisia,
pitäisi käyttää erilaisia työmuotoja ja materiaaleja ja tehtävien tulisi
liittyä todelliseen elämään. Opettajan tulisi myös tukea opiskelijoiden
omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä ja oppimisen arvioinnin tulisi olla mielekästä. 106
Tutkimuskohteena olleessa sotilasrippikoulussa yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä käytettiin yhteensä kolme minuuttia. Opettajan
yksinpuhelua ja faktatietojen esittämistä oli reilusti yli puolet käytetyistä opetusmenetelmistä, ja yhteensä opettajakeskeisiä menetelmiä
oli 87 prosenttia. Opiskelijoiden roolina oli siis pääasiassa kuunnella
opettajaa tai suorittaa opettajan antamia tarkasti ohjeistettuja tehtäviä.
Näin ollen konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen kuuluvien yhteistoiminnallisuuden ja opiskelijoiden aktiivisuuden aste sotilasrippikoulussa oli pieni ja opetuksessa keskityttiin valmiina annettuihin
faktoihin. Voidaan siis sanoa, että käytetyt menetelmät olivat lähes

106 Tynjälä 1999, 60–67, 108–110.
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vastakkaisia rippikoulun opetussuunnitelmasta tulkittavissa olevalle
painottuvalle konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle ja siitä seuraaville edellä esitellyille pedagogisille järjestelyille. Toteutuneen opetuksen perusteella vaikuttaa siltä, että opettajat olivat kiinnostuneempia siitä, mitä he opettavat, kuin mitä opiskelijat oppivat. Heille oli
pääasia saada tietyt faktat ”opetettua” sen sijaan että he keskittyisivät
oppimisympäristön järjestämiseen oppimisprosessia tukevaksi.

Opiskelijoiden kokemukset sotilasrippikoulun opetuksesta ja opettajien ihanneopetus
Edellä esitetyn perusteella on merkille pantavaa, että opiskelijoilla oli
opetuksesta kuitenkin enemmän myönteisiä kuin kielteisiä kokemuksia. Opiskelijoiden kokemuksia opetuksesta tutkittiin ryhmähaastatteluista saadun aineiston perusteella. Opiskelijoiden myönteiset
kokemukset opetuksesta jaettiin myönteisiin kokemuksiin opetussisällöistä ja ilmapiiristä, myönteisiin kokemuksiin opetusmenetelmistä ja
myönteisiin kokemuksiin opettajien ammattitaitoisuudesta. Opiskelijat kokivat opetussisällön ja ilmapiirin olleen vapaata, avaraa, monipuolista ja syvällistä. Heille oli tärkeää että asiaa ei tuputettu, vaan
jokainen sai tehdä itse omat ratkaisunsa uskon suhteen.
Elias: Mun mielestä on aika sillai monipuolisesti kuiteski, mää aattelin että tää on vaan sitä että opetellaan sitä Raamattua ulkoa ja päntätään, mutta täällä on tullu sitä asiaa ihan monipuolisesti.
Pauli: Se on ollu hyvä että ei oo tuputettu Jumalaa ja Jeesusta syliin.
Sitä tahtoo aina joka puolella olla.

Opetusmenetelmien opiskelijat kertoivat olleen havainnollisia ja
vauhdikkaita. He kokivat myönteisenä opettajien tavan liittää opetus
arkipäivään.
Daniel: (Opetus on) semmosta paljon enemmän esimerkkejä sisältävää, omia kokemuksia hyvin selitetty just ja selkeästi selitetty.

Opiskelijoiden kokemuksen mukaan opettajat olivat olleet ammattitaitoisia ja opetus tasokasta ja laadukasta.
Joona: En oo ainakaan koskaan saanu näin hyvää uskonnonopetusta.

Yleisesti opiskelijat kokivat opetussisältöihin liittyen myönteisenä
sen, että he olivat oppineet asioita rippikoulun aikana.
Opiskelijoiden kielteiset kokemukset opetuksesta jaettiin kielteisiin kokemuksiin opetuksen organisoinnista ja kielteisiin kokemuk-
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siin opetusmenetelmistä. Opetuksen organisoinnin osalta opiskelijat
kokivat kielteisenä sen, että he eivät saaneet vaikuttaa opetuksen
sisältöön, ja sen, että opetusaiheita oli liian paljon lyhyessä ajassa,
jolloin opetuksesta ei jäänyt kokonaiskuvaa ja aiheet käsiteltiin pinnallisesti.
Pauli: Mut ehkä se on näin että nopeemmas aikataulussa enemmän
tietoo päähän ja sit saa miettii ite myöhemmin.

Opiskelijoiden kielteiset kokemukset opetusmenetelmistä liittyivät
erityisesti yhteen opettajaan. Opiskelijat kokivat tylsänä opettajan
tavan opettaa tasaisella äänellä puhuen ja paikallaan istuen tai seisten.
Lisäksi opiskelijat kritisoivat keskustelun puutetta sotilasrippikoulussa.
Miika: Joku semmonen keskustelutunti olis hyvä että ei mitään uutta
asiaa tuotaisi ollenkaan että vaan oltas ja olis sitten vaan tosiaan sitä
avointa keskustelua eikä mitään asiaa sinänsä opetettais. Olis sellanen että sais kysyä ja vähän saada tarkenusta omiin ajatuksiinsa.

Yksittäisen opiskelijan kokemukset eivät olleet täysin kielteisiä tai
myönteisiä, vaan opiskelijoilla oli kumpaankin ryhmään kuuluvia
kokemuksia. Opiskelijoiden eri kategorioihin liittyvät maininnat ovat
voineet tarkoittaa eri opettajia ja eri oppitunteja opiskelijan kokemusten mukaan. Aiemmin esitettyihin tutkimustuloksiin verrattuna
opiskelijoiden enimmäkseen myönteiset kokemukset opetuksesta
ovat merkille pantavia. Myönteisyyden saattaa selittää esimerkiksi
armeijaympäristö. Armeijan kurin ja kollektiivisuuden jälkeen rippikouluopetus on voinut tuntua tavallista paremmalta ja laadukkaammalta.107 Joseph D. Novakin mielekkään oppimisen teorian valossa
voidaan myös ajatella, että opiskelijoiden oma motivaatio ja sisäinen
aktiivisuus ovat voineet vaikuttaa siihen, että opetus on koettu merkityksellisenä ja näin ollen myönteisenä.108 Elisabeth Porath Sjöön
tutkimuksessa ruotsalaisten rippikoulunuorten kokemukset muistuttavat tämän tutkimuksen tuloksia. Myös ruotsalaisnuoret arvostivat
rippikoulussa ajatuksen vapautta, keskustelua ja koulumaailmasta
poikkeavia opetusmenetelmiä.109
Opiskelijoiden kielteiset kokemukset on otettava vakavasti, vaikka
sotilasrippikoulun opiskelijoilla olikin opetuksesta enemmän myön-

107 Värri 2002, 154–155.
108 Novak 2002, 16–26; 29–30.
109 Porath Sjöö 2008, 97–104, 107–111; 170.
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teisiä kuin kielteisiä kokemuksia. Rippikoulu viestii koko kirkon
arvomaailmaa, ja on hälyttävää, jos opiskelija kokee, että hän ei saanut vaikuttaa rippikoulun sisältöihin, rippikoulussa keskityttiin liikaa
tietoon ja faktoihin kokonaiskuvan kustannuksella ja asioista ei keskusteltu. Ratkaisu edellä esitettyihin ongelmiin voisi löytyä henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) käyttöön ottamisesta sotilasrippikoulussa. Sotilasrippikoululaiset ovat varsin heterogeeninen
ryhmä, heidän ikähaarukkansa ja koulutustasonsa vaihtelee paljon.
Sotilasrippikoulussa opetusta on huomattavasti haasteellisempi sovittaa opiskelijoiden tietopohjaan kuin nuorten rippikoulussa. HOPS:ssa
opetussuunnitelman tavoitteet ja opiskelutyylit räätälöidään jokaisen
opiskelijan omiin tavoitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin sopiviksi.110 Sotilasrippikoulussa on usein varsin pieni opiskelijaryhmä ja
paljon opettajatyövoimaa, joten opetuksen eriyttäminen ja HOPS:n
käyttäminen olisi käytännössäkin mahdollista. Vaatimuksena olisi
kuitenkin luopuminen ajattelutavasta, jonka mukaan kaikki opiskelijat opiskelevat samaa aihetta yhtä aikaa, samassa paikassa opettajan
valvonnassa ja samoin menetelmin.
Opettajien ihannekuva sotilasrippikoulun opetuksesta analysoitiin
opettajien haastattelujen perusteella. Opettajien ihannekuva jakautui
neljään perusteemaan: sotilasrippikoulun pituuteen, opetussisältöihin, opetusmenetelmiin ja merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Ihanneopetuksessa sotilasrippikoulu olisi pidempi, ja sisällöt olisivat opiskelijalähtöisiä eli opiskelijoita kiinnostavia perustietoja ja heidän tietotasoonsa sopivia. Ihanneopetusmenetelmät olisivat myös opiskelijalähtöisiä, monipuolisia ja vaihtelevia ja kaiken opetuksen tavoitteena
olisi se, että opiskelijat ymmärtäisivät rippikoulun sanoman merkityksen itselleen.
Tarkasteltaessa opettajien ihannekuvaa opetuksesta tämän tutkimuksen aiemmin esitettyjen tutkimustulosten valossa, havaitaan, että
toteutunut opetus on varsin kaukana opettajien ihanteesta. Opettajien
mukaan esteenä ihanteen toteutumiselle on useimmiten sotilasrippikoulun pituus, joka vaikuttaa radikaalisti opetuksen toteuttamiseen
sotilasrippikoulussa, ennen kaikkea opetusmenetelmien valintaan ja
sisältöjen syvällisyyteen. Opettajien ihanneopetuksen osalta voidaan
havaita vallitsevan eräänlainen luovutusmieliala. Opettajilla on kyllä
edellä mainittuja ihanteita ja kehitystoiveita, jotka itse asiassa muistuttavat huomattavasti RKS 2001:n ohjeita opiskelijalähtöisyydestä ja
vuorovaikutuksesta. He eivät kuitenkaan koe niitä toteuttamiskelpoi110 Kansanen 2004, 42–43.
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siksi ilman sotilasrippikoulun pidentymistä vähintään vuorokaudella,
ja ovat siksi rutinoituneet toteutustapaan jota eivät itsekään pidä
onnistuneena. Jos rippikoulun lyhyyttä jatkuvasti pidetään syynä huonosti toimiviin malleihin turvautumiselle, voidaan pohtia onko silloin
tarkoituksenmukaista edes jatkaa lyhyiden rippikoulujen järjestämistä
Lyhyyteen vetoaminen vaikuttaa erikoiselta varsinkin kun sotilasrippikoulun omassa uudistamistyöryhmän muistiossa esitetään malli
RKS 2001:een perustuvan opiskelijalähtöisen opetuksen toteuttamisesta sotilasrippikoulussa.111
Opettajien toiminnan perusteella vaikuttaa siltä, että he kokevat
tärkeämmäksi saada oman opetusvelvollisuutensa suoritettua, eli
määrätyt tunnit puhuttua läpi, kuin opiskelijoiden oppimisprosessin
tukemisen esimerkiksi tutustumiseen panostamalla. Tämä voi kertoa
siitä, että heidän pedagoginen ajattelunsa on teleologista, eli painottaa
suorituksia ennen oppimisprosessia. Velvollisuusajattelu aiheuttaa
ristiriidan opiskelijalähtöisten ihanteiden ja käytännön toteutuksen
välille. Tämän ajattelutavan muuttaminen vaatisi opettajan pedagogisen ajattelun tärkeysjärjestyksen muuttamista. Pedagogiseen ajatteluun vaikuttavat muun muassa uskomusjärjestelmä ja koulutus.112
Onkin huomionarvoista kysyä, mitä sotilasrippikoulun opettajien
ihanteiden ja toteutuneen opetuksen välinen ristiriita kertoo papiston
koulutuksesta ja sen pedagogisista painotuksista. Vai onko kyse
yhteiskunnassa yleisesti vallitsevasta tulosvastuu- ja suoritusajattelusta?
Kokonaisuutena vaikuttaa siltä, että jos sotilasrippikoulun opetuksen todellisuuden halutaan saavuttavan opettajien ihanteet, on opettaja- ja suorituskeskeisyydestä luovuttava ja omaksuttava kokonaan
uudenlainen ajattelumalli. Eri asia sitten onkin, kuinka tällainen muutos olisi saavutettavissa. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa
siltä, että sotilaspapisto tarvitsisi ainakin lisäkoulutusta ja tukea rippikoulujen järjestämisessä. Tosin on huomioitava, että yhden tapaustutkimuksen tuloksista ei voida tehdä johtopäätöksiä tai yleistyksiä koskien kaikkia sotilasrippikouluja. Tutkimus kuitenkin nostaa esiin
seikkoja, jotka kannattaa pitää mielessä, kun sotilasrippikouluja kehitetään.

111 Sotilasrippikoulun uudistamistyöryhmän muistio 2003, 4-5.
112 Kansanen 2004, 87–98.
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Hans Tuominen

8. Onnistunut rippikoulu ja rippikoulunopettajien pedagoginen ajattelu

Johdanto
Mikä on suomalaisen rippikoulun onnistumisen salaisuus? Aiempi
tutkimus on osoittanut eri osapuolten odottavan rippikoululta eri asioita. Nuoret odottavat rippikoululta hauskaa tekemistä ja hyvää ryhmähenkeä Eniten arvostetaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Isosten odotukset liittyvät edellisten lisäksi yhdessä toimimiseen ja isosen tehtäviin. Vanhemmat toivovat, että nuoret oppisivat rehellisyyttä ja lähimmäisen rakkautta. He pitävät tärkeänä nuoren eettistä kasvua. Työntekijät näkevät hengelliset ja uskonnolliset
tavoitteet rippikoulun tähtäyspisteeksi. He pitävät tärkeimpinä asioina
sitä, että nuori oppisi luottamaan Jumalaan sekä oppisi Jeesukseen ja
ihmisen pelastukseen liittyviä asioita.1 Voidaan kysyä, miksi rippikoulu koetaan tästä huolimatta onnistuneeksi, vaikka rippikoulun
toteuttajien, kävijöiden ja taustaryhmien odotukset ja myös kokemukset poikkeavat näin paljon toisistaan.
Pitkittäistutkimus rippikoulun merkityksestä ja vaikuttavuudesta
osoitti, että rippikoulukokemuksilla oli vaikutusta nuorten asenteisiin
vielä viiden vuoden jälkeen. Mitä myönteisempänä rippikoulu oli
koettu, sitä positiivisemmat mielikuvat nuorilla ja nuorilla aikuisilla
oli Jumalaan, uskon asioihin ja seurakunnan toimintaan. Nuorten
kokemusta onnistuneesta rippikoulusta selitti eniten rippikoulun
kokonaisilmapiiri.2
Tässä artikkelissa tarkastellaan, minkälaisia kriteereitä rippikoulunopettajat (N=304) antavat onnistuneelle rippikoululle. Lisäksi selvitetään rippikoulunopettajien pedagogista ajattelua. Tutkimukseen
osallistui 42 diakonia, 42 kanttoria, 85 nuorisotyönohjaajaa, 49 nuoriso- tai rippikoulupastoria sekä 89 muuta pastoria kaikista hiippa-

1
2

Niemelä 2002, 88, 107, 122, 124.
Niemelä 2007, 166.
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kunnista. Vastaajista 21 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, 28 prosenttia
31–40-vuotiaita, 30 prosenttia 41–50-vuotiaita sekä 21 prosenttia yli
50-vuotiaita. He työskentelivät eri kokoisissa seurakunnissa, maaseudulla ja kaupungissa. Aineisto kerättiin vuonna 2004 kyselylomakkeella, jossa rippikoulunopettajat kuvasivat rippikoulupyrkimyksiään
sekä käsityksiään onnistuneesta rippikoulusta.
Analyysissä luokiteltiin ensin avokysymyksen (Millainen on mielestäsi onnistunut rippikoulu?) vastaukset kvantitatiivisesti, jonka jälkeen vastauksia tarkasteltiin sisällönanalyysin avulla. Tahdottiin
yhtäältä saada tietoa siitä, minkälaisia kriteereitä työntekijät nimeävät
onnistuneelle rippikoululle sekä mikä niiden suhde on rippikoulunopettajien kirjaamiin omiin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. Toisaalta
selvitettiin, miten he perustelivat omia vastauksiaan. Nämä perustelut
ilmensivät rippikoulunopettajien pedagogista ajattelua. Teoreettisena
taustana käytettiin tutkimusparadigmaa, jonka mukaan pedagogisella
ajattelulla tarkoitetaan opettajan tietoisen tai tiedostamattoman uskomusjärjestelmän varassa tapahtuvaa päätöksentekoa.3

Rippikoulunopettajien käsitykset onnistuneesta rippikoulusta
Rippikoulun hyvä ilmapiiri kuvattiin kaikkein useimmiten onnistuneen rippikoulun selittäjäksi. Nuorten osallistuminen rippikoulun jälkeiseen isoskoulutukseen ja nuorten toimintaan nähtiin onnistuneen
rippikoulun seuraukseksi. Näitä piirteitä korosti 28 prosenttia vastaajista. Joka neljäs (25 %) rippikoulunopettaja piti tärkeänä sitä, että
rippikoulussa on tilaa nuorten kysymyksille ja riittävästi aikaa keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle. Lähes yhtä moni (23 %) vastaajista korosti rippikoulun turvallisuuden merkitystä: henkistä ja fyysistä. Joka viides (19 %) työntekijä korosti suunnittelun ja valmistelun merkitystä sekä tiimityön toimivuutta onnistuneessa rippikoulussa (ks. taulukko 1).
RKS 2001:n keskeisimpiin kristinuskon sisältöihin liittyvät tavoitteet ja niiden toteutuminen jäivät vähälle huomiolle, kun työntekijät
nimesivät onnistuneen rippikoulun kriteerejä. 10 prosenttia työntekijöistä nosti esille rukouksen ja hiljentymisen yhdeksi onnistumisen
piirteeksi, viisi prosenttia piti tärkeänä, että kristinoppia on jollakin

3

Kansanen, Tirri, Meri,Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000, 17–12.
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tavoin opittu. RKS 2001:n yleistavoitteen mukaista uskon vahvistumista korosti onnistuneessa rippikoulussa vain neljä prosenttia vastaajista. Sama osuus (4 %) työntekijöistä piti tavoitteiden toteutumista
sekä vanhempien ja perheiden huomioimista onnistuneessa rippikoulussa tärkeänä.
Taulukko 1. Rippikoulunopettajien (N=248) kuvaukset onnistuneesta
rippikoulusta.
RIPPIKOULUN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET

f

%

Kristinuskon perusasioiden opettaminen ja oppiminen

172

57

Nuoren uskon syntyminen ja vahvistuminen

153

50

Seurakuntayhteys rippikoulun aikana ja sen jälkeen

142

47

Ryhmän turvallisuus, ilmapiiri ja vuorovaikutus

96

32

Nuoren kasvu ja omaan elämään liittyvät kysymykset

94

31

Rukous- ja jumalanpalveluselämä rippikoulussa

78

26

Vastuu lähimmäisistä

72

24

Hyvän ilmapiirin merkitys näkyi vastauksissa erilaisina sisältöinä.
Yhtäältä sitä kuvattiin luottamusta tukevana, avoimena, mukava ja
rakentavana. Toisaalta hyvä yhteishenki ilmeni siinä, miten rippikoulussa viihdyttiin, miten siellä naurettiin, hymyiltiin, miten kunnioitettiin toisia. Onnistuneessa rippikoulussa on avoin ilmapiiri, jossa saa
ilmaista tunteita, erilaisia taitoja, toisesta ihmisestä välittämistä ja
huomioon ottamista.
Onnistuneesta rippikoulusta jää kaikille ”hyvä mieli”, niin rippikoululaisille kuin opettajille ja isosille. Onnistuneessa rippikoulussa on
mielestäni hyvä yhteishenki. (50-vuotias pastori, nainen)
Se on kuin kappale tavallista elämää, iloineen ja suruineen. Hyvistä
hetkistä osataan iloita ja nauttia ja huonojakin hetkiä ja ristiriitoja
tullessa niistä pyritään selviämään yhdessä asioita sovittelemalla ja
uusien, hyvien ratkaisumallien löytämisellä. Hyvässä, onnistuneessa
rippikoulussa käytetään paljon pieniä, mutta tärkeitä sanoja kuten
”kiitos” ja ”anteeksi”. Ketään ei myöskään jätetä yksin tai suljeta ulkopuolelle. Onnistuneessa rippikoulussa saadaan eväitä koko elämää
varten. Siellä leikitään, lauletaan, nauretaan, itketään ja ollaan lähimmäinen lähimmäiselle. (40-vuotias kanttori, mies)

Niemelän (2007) mukaan kokonaisilmapiiri selittää eniten rippikoulun hyvää laatua ja rippikoululaisten tyytyväisyyttä. Onnistuneeksi koettu rippikoulu saa aikaan mielikuvissa myönteisiä
muutoksia, kun taas epäonnistuneet kokemukset vaikuttavat kieltei-
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sesti. Asennemuutosteorioiden mukaan pysyviä asenteita on vaikea
muuttaa. Rippikoulun haasteena on, miten rippikoulussa syntynyt
myönteisyys ja kiinnostus seurakuntaa ja uskonasioita kohtaan säilyy.
Jos rippikoulu jää irralliseksi kokemukseksi nuoren elämässä, asenteiden teho heikkenee nopeasti. Käänteisesti Niemelän mukaan vain
joka kymmenes kielteisiä kokemuksia saanut rippikoululainen tahtoo
lähteä mukaan seurakunnan toimintaan.4
Myönteisellä ilmapiirillä on merkitystä siihen, miten nuori haluaa
osallistua rippikoulun jälkeiseen seurakunnan toimintaan. 28 prosenttia rippikoulunopettajista piti tärkeänä onnistumisen kriteerinä sitä,
miten nuori tulee mukaan seurakunnan isoskoulutukseen ja nuorten
toimintaan. Myönteinen ilmapiiri synnyttää innostusta ja kiinnostusta
sekä auttaa nuoria kaverisuhteiden luomisessa. Moni lähtee isoskoulutukseen
ja
seurakunnan
nuorten
toimintaan
yhdessä
rippikoulukavereiden kanssa.
Nuoret tulevat innolla rippikoulun jälkeen mukaan seurakunnan toimintaan, heille on syntynyt uusia kaverisuhteita, yhteisöllisyys on
tullut tärkeäksi. (41-vuotias rippikoulupastori, mies)

Hyvät isoset ovat tärkeitä. Onnistuneessa rippikoulussa he ovat positiivisena linkkinä opettajien ja rippikoululaisten välillä. Heistä riparilaiset saavat realistisen kuvan ”seurakuntanuoresta”. (29-vuotias
nuorisopastori, nainen)
Vastauksissa korostettiin yhtäältä kaverisuhteista syntyvää
yhteisöllisyyttä. Nuorten on helppo tulla mukaan nuorisotyöhön,
koska toiminnassa on jo tuttuja ihmisiä ja toiminta on samantyyppistä
kuin rippikoulussa. Toisaalta isosten moninainen rooli nähtiin tärkeänä: hyvän ilmapiirin luojina, yhteishengen vahvistajina, leikkien
vetäjinä, pienryhmien ohjaajina; isoset innostavat, ohjaavat
vapaa-aikaa, huolehtivat ryhmästään, toteuttavat iltaohjelmia, pitävät
hartauksia.
Porkan (2004) mukaan monissa seurakunnissa isostoiminta nähdään keinoksi saada nuori mukaan seurakunnan toimintaan. Isoskoulutus mahdollistaa rippikoulun aikana käynnistyneiden prosessien
jatkumisen. Nuori toimii samastumisen kohteena rippikoululaisille ja
on ohjaamassa ja kutsumassa heitä mukaan seurakunnan toimintaan.
Toisaalta nuori saa kasvaa kristittynä, hän toimii seurakunnan keskellä. Hän ei opiskele ja valmistaudu vain isosen tehtävää varten,

4

Niemelä 2007, 11–15, 166.
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vaan kerää tietoja ja taitoja elämäänsä varten. Isostoimintaa voidaan
perustellusti pitää yhtenä suomalaisen rippikoulun menestyksen merkittävimpänä tekijänä leirimuotoisen rippikoulun ohella.5
Rippikoulun turvallisuutta pidettiin ilmapiriin ja isostoiminnan
rinnalla tärkeimpänä kriteerinä rippikoulun onnistumiselle. Lähes
joka neljäs (23 %) vastaaja korosti turvallisuuden merkitystä.
Omasta mielestäni onnistunut rippikoulu on sellainen, jossa ei ole tapahtunut pahempaa haaveria, ketään ei ole tarvinnut lähettää kotiin,
olen saanut nukuttua kohtalaisesti ja leiriläisten naamat näyttävät
tyytyväisiltä (29-vuotias pastori, nainen)
Onnistunut rippikoulu on mielestäni turvallinen. Siellä on kaikkien
hyvä olla. Ketään ei esim. kiusata tai sellaiseen aikuiset ohjaajat
puuttuvat heti. Tunneilla rippikoululaisilla on opiskelurauha ja nuorilla on tunne, että tämä on heitä varten. Hyvä olisi, jos rippikoululaisille ja miksi ei kaikille jäisi jotakin turvaa koko elämää varten.
(32-vuotias diakonissa, nainen)

Toiset rippikoulunopettajat (10 %) nostivat esille fyysisen turvallisuuden: onnistuneessa rippikoulussa ei ole tapahtunut haavereita.
Rippikoulussa huolehditaan, että leiripaikka, retket ja kaikki rippikoulussa tapahtuva toiminta on turvallista. Toiset työntekijät (13 %)
korostivat ryhmän henkistä turvallisuutta. Vastaajat pitivät tärkeänä,
että nuori voi kokea ryhmän turvalliseksi: ketään ei kiusata, kaikilla
on työskentelyrauha. Turvallisessa ryhmässä kunnioitetaan toista.
Turvallisessa ryhmässä myös oppiminen on helpompaa: nuoret
kysyvät ja etsivät vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin.
Yhteenkuuluvuus ja ryhmäytyminen on yksi turvallisen ilmapiirin
tunnusmerkki.
Turvallisessa ilmapiirissä nuori saa olla oma itsensä. Nuori kokee,
että hänet hyväksytään, hänestä välitetään. Kymmenen vastaajaa piti
tärkeänä sitä, että nuori kohdataan rippikoulun aikana henkilökohtaisesti. Jokainen nuori saa löytää oman ihmisarvonsa. Turvallisessa
ryhmässä nuori uskaltaa ilmaista omia mielipiteitään ja olla oma
itsensä. Nuorelle ja hänen kysymyksiensä käsittelylle annetaan tilaa.
Nuori otetaan tosissaan ja vakavasti. Rippikoulu on prosessi, jonka
aikana nuoren kasvua tuetaan ryhmän jäsenenä, hänen ajatuksiaan,
asenteitaan ja tunteitaan kuunnellaan.
Rippikoulu on onnistunut, jos tapahtuu selkeä ryhmäytyminen ja
nuori saa tuntea todella kuuluvansa joukkoon. Onnistuneen rippikou5

Porkka 2004, 37–39, 120.
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lun vaikutuksesta jokainen nuori saa mahdollisuuden löytää oman ihmisarvonsa, saa tuntea olevansa rakastettu, armahdettu, vajavaisuuksineen vapahdettu – olla sellainen kuin miksi hän on luotu. (33-vuotias diakoni, nainen)

Vuorovaikutusta rippikoululaisten kanssa työntekijät kuvasivat dialogisuutena, keskusteluna, kuuntelemisena ja kohtaamisena. Dialogisuus syntyy työntekijöiden mielestä yhtäältä siitä, että ohjaaja ei vain
kerro omaa tai kirkon kantaa jostain teemasta vaan on kiinnostunut
aidosti kuulemaan, mitä oppija eli nuori asiasta ajattelee. Toisaalta
dialogissa on kyse siitä, että myös työntekijä on valmis korjaamaan
omia käsityksiään. Yhteinen oppiminen ja opiskelu tähtää siihen, että
valmiita vastauksia ei ole, vaan niitä etsitään ja löydetään yhdessä.
Neljännes vastaajista (25 %) korosti tällaista rippikoulun ilmapiiriä, joka antaa tilaa kysymyksille ja keskustelulle. Avoin, turvallinen
ilmapiiri edistää mielipiteiden vaihtoa ja keskustelua ryhmässä
Onnistuneessa rippikoulussa ei tarvitse ajatella samalla tavoin.
Erilaisuus nähdään rikkaudeksi.
Onnistuneessa rippikoulussa on saanut keskustella, pohtia, tehdä, kokea, kysyä, olla eri mieltä ja löytänyt jonkun vastauksenkin. Onnistuneesta rippikoulusta jää pureskeltavaa ja pohdittavaa myös rippikoulun jälkeiseen arkeen. On herännyt kysymyksiä, joihin ei ole helppo
löytää vastausta, ja halu pohtia niitä kysymyksiä ja asioita. (29-vuotias nuorisotyönohjaaja, nainen)
Jossa kaikki kunnioittavat toinen toisiaan. Jossa uskalletaan sanoa/vaihtaa mielipiteitä. Jossa nuoret kysyvät ja etsivät vastuksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Jossa vetäjät vaihtavat mielipiteitä tasavertaisesti ja toimivat yhteistyössä. (28-vuotias nuorisopastori,
mies)

Vastaajien hengellinen tausta ilmeni parhaiten niissä vastauksissa,
jossa korostettiin uskoontuloa onnistuneen rippikoulun kriteerinä.
Kaikilla näillä kymmenellä vastaajalla on selkeä käsitys, mihin he
rippikoulussa pyrkivät. Rippikoulun tärkeimmät tavoitteet on asetettu
selkeästi. Ne ovat myös onnistumisen mittari. Tavoitteita perustellaan
Raamatulla tai rippikoulun perustehtävällä. Onnistumista ei tarvitse
perustella. Se voidaan havaita. Jos nuori tunnustaa tulleensa uskoon,
rippikoulu on onnistunut.
Se on sellainen, jossa nuorelle on tullut uusi identiteetti. ”Olen nyt
Jeesuksen oma. En ole koskaan enää sama. Olen saanut synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Minua tukevat iankaikkiset käsivarret.” (60-vuotias pastori, mies)
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Henkilökohtaista uskoa Jeesukseen on päässyt syntymään, Pyhä Henki on saanut koskettaa läsnäolollaan ja riparista jää tunne, että Jumala
oli tässä kaikessa sirkuksessa mukana, kaiken takana ja lopulta se tärkein, joka seuraa mukana arkeenkin ja elämään srk-yhteyteen, kun
syntynyttä/vahvistunutta uskoa Kristukseen eletään todeksi. (31-vuotias nuorisopastori, mies)

Toisentyyppistä hengellisyyttä edustivat työntekijät, jotka pitivät
rukouksen ja hiljaisuuden merkitystä tärkeänä rippikoulun onnistumisen näkökulmasta. Näille 25 rippikoulunopettajalle oli yhteistä,
että onnistuneessa rippikoulussa rukous ja hiljentyminen läpäisevät
koko rippikoulun. Tämä toteutuu sekä henkilökohtaisessa rukouksessa, hiljentymisessä, raamatunlukemisessa että yhteisessä
hartaudenharjoituksessa ja jumalanpalveluselämässä.
Onnistunut ripari yhdistää erilaisia nuoria ja opettaa heitä toimimaan
ryhmässä sekä hyväksymään erilaisia ihmisiä keskuuteemme. Hyvässä rippikoulussa opitaan hiljentymään ja antamaan tilaa omalle henkilökohtaiselle keskustelulle Jumalan kanssa. (47-vuotias diakoni,
nainen)
Sellainen rippikoulu on mielestäni onnistunut, joka onnistuu rakentamaan rukouselämästä luontevan osan arkea. Upeaa olisi, jos joku innostuisi lukemaan Raamattuakin. (37-vuotias nuorisopastori, nainen)

Kristilliseen uskoon ja hengellisen elämään liittyvät sisällöt esiintyivät yllättävän vähän rippikoulunopettajien vastauksissa, kun he
kuvasivat onnistunutta rippikoulua. Rippikoulusuunnitelma 2001:n
mukaan rippikoulun keskeisiä aineksia ovat nuoren elämä, kirkon
uskon sisältö ja rukous. Nämä edellyttävät ja samalla vahvistavat
toisiaan. Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu
uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämän yleistavoitteen tulisi ohjata
kaikkea rippikoulun toimintaa, myös arviointia.6
On kiinnostavaa verrata onnistuneen rippikoulun kriteereitä työntekijöiden kirjaamiin omiin tavoitteisiin, joita he rippikoulussa pitävät
tärkeimpinä. Rippikoulunopettajia pyydettiin kyselyssä avovastauksien avulla kirjaamaan kolme tärkeintä rippikoulun tavoitetta tai pyrkimystä sekä perustelemaan valintansa. Jos onnistuneen rippikoulun
kuvauksissa teologiset perusteet ja sisällöt jäivät taka-alalle, tärkeimpien tavoitteiden sisällöissä niitä kirjattiin eniten (ks. taulukko 2).

6

Elämä – usko – rukous 2001, 19.
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Taulukko 2. Rippikoulunopettajien (N=304) kirjaamat tärkeimmät
tavoitteet rippikoululle.
RIPPIKOULUN TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET

f

%

Kristinuskon perusasioiden opettaminen ja oppiminen

172

57

Nuoren uskon syntyminen ja vahvistuminen

153

50

Seurakuntayhteys rippikoulun aikana ja sen jälkeen

142

47

Ryhmän turvallisuus, ilmapiiri ja vuorovaikutus

96

32

Nuoren kasvu ja omaan elämään liittyvät kysymykset

94

31

Rukous- ja jumalanpalveluselämä rippikoulussa

78

26

Vastuu lähimmäisistä

72

24

Työntekijöistä 57 prosenttia piti kristinuskon perusasioiden opetusta
ja oppimista tärkeimpänä tavoitteena rippikoulussa. Puolet rippikoulunopettajista korosti nuoren uskon syntymistä ja vahvistumista,
lähes puolet (47 %) piti tärkeimpänä seurakuntayhteyttä rippikoulun
aikana ja sen jälkeen. Rukous- ja jumalanpalveluselämään liittyvät
pyrkimykset esiintyivät 78 rippikoulunopettajan (26 %) vastuksissa.
Myös Niemelän (2002) tutkimuksessa rippikoulunopettajat nostivat
hengelliset tavoitteet tärkeimmiksi: sen, että nuori oppisi luottamaan
Jumalaan sekä oppisi ihmisen pelastumista ja Jeesuksen merkitystä
koskevia asioita. Samaan aikaan rippikoululaiset ja isoset korostavat
sosiaalisia ja toiminnallisia tekijöitä rippikoulussa.7
Tuloksista voidaan päätellä, että rippikoulunopettajat eivät arvioi
rippikoulun onnistumista virallisten tavoitteiden, opettajatiimin
yhdessä asetettujen tavoitteiden tai opettajan omien pyrkimysten
kautta. Työntekijä tekee havaintoja rippikoulun aikana nuorten käyttäytymisestä, asenteista, ryhmän toimivuudesta tai ilmapiiristä Onnistumista arvioidaan sen perusteella, miten rippikoulu on sujunut tai
käytännössä toiminut, minkälainen ilmapiiri on ollut, miten nuori on
viihtynyt ja kokenut rippikoulun tai miten vuorovaikutus on toiminut.
Rippikoulunopettajalle on muodostunut aiemman kokemuksensa
perusteella käsitys siitä, mitkä tekijät luovat hyvät edellytykset rippikoululle. Nämä käsitykset – tietoiset tai tiedostamattomat – ohjaavat
rippikoulua, sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

7

Niemelä 2002, 125.
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Rippikoulunopettajien pedagoginen ajattelu
Pedagogisen ajattelun tutkimuksessa on korostettu, että teoreettinen
pedagoginen tietämys on vain yksi osa tai alue, jota opettaja
hyödyntää opetuksessaan. Tutkimuksissa on havaittu, että opettajien
toiminnassa ja ajattelussa on paljon piirteitä, joita he eivät itse
havaitse tai nimeä. Opettaja voi toimia ja tehdä ratkaisujaan kiinnittämättä niihin huomiota. Hän on kokemuksensa perusteella hankkinut
työssään hyväksi havaittua hiljaista käytännön tietoa, jota hän
hyödyntää intuitiivisesti tai reflektiivisesti.8
Opettajuus kehittyy teoreettisen tiedon lisäksi pitkälti opettamiskokemuksen kautta. Käytännön opetustilanteiden kautta opettaja joko
tietoisesti tai tiedostamatta oppii, minkälainen opetus toimii käytännössä, mitä opetusmenetelmiä kannattaa käyttää, mitkä asiat edistävät
ja helpottavat opettamista ja oppimista muuttuvissa tilanteissa. Opettajalla on käytössään käytännön pedagogista tietoa (practical knowledge), jota hän hyödyntää ja soveltaa. Käytännön kokemuksensa
lisäksi opettajan omat uskomukset, arvot ja asenteet vaikuttavat usein
tiedostamattomana hiljaisena pedagogisena tietona (tacit knowledge)
opettajan ajatteluun ja toimintaan. Opettaja tekee koko ajan valintoja
suunnitellessaan ja toteuttaessaan ja arvioidessaan opetustaan teoreettisen, käytännöllisen tai hiljaisen tietonsa perusteella.9
Hyvä esimerkki rippikoulunopettajan omasta praktisesta käyttöteoriasta ilmenee kokeneen 52-vuotiaan pastorin perusteluissa onnistuneesta rippikoulusta.
Opettajien ja isostiimin yhteys ja yhteistyö on ollut toimiva. Rippikoulu on valmistettu etukäteen niin hyvin, että rippikoulun aikana on
vain voitu keskittyä tärkeimpään: rippikoululaisten kohtaamiseen.
Rippikoululaiset on saatu innostettua mukaan oppimisprosessiin. Ei
ehkä ole opetettu paljon, mutta asiat, joita on käsitelty/eletty yhdessä
on todella opittu = rippikoululaiset ovat jäsentäneet ne omaan oppimaansa ja omaan elämänkatsomukseensa. Rippikoululaisille on jäänyt kokemuksia hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään, hyviä kokemuksia hiljentymisestä Jumalan edessä, oivalluksia siitä, että usko
toimii arkipäivän keskellä ja halu sitoutua Jumalan toimintaan maailmassa. (52-vuotias pastori, nainen)

Pastori rakentaa pedagogista käyttöteoriaansa arvioiden koko rippikoulua oppimisprosessina. Kaiken lähtökohtana on toimiva tiimityö
8
9

Toom 2006, 50–54.
van Manen 1995, 45–46; Westera 2001, 78–80; Toom 2006, 55–59.
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ja huolellinen suunnittelu. Tämä antaa tilaa nuorten kohtaamiselle.
Onnistuneessa rippikoulussa nuoret saadaan innostettua mukaan
oppimiseen. Tärkeintä ei ole opettamisen määrä, vaan se, että rippikoululaiset jäsentävät oppimansa omaan elämänkatsomukseensa.
Rippikoulusta jää pysyviä jälkiä: kokemus hyväksytyksi tulemisesta,
hiljentymisestä Jumalan edessä sekä oivallus uskon toimivuudesta
arjen keskellä ja halu sitoutua Jumalan toimintaan maailmassa.
Toinen esimerkki on kokeneen 51-vuotiaan nuorisotyönohjaajan
vastaus, jossa hän hyödyntää aiempia kokemuksiaan perustellessaan
turvallisen ryhmän merkitystä yhtenä keskeisimpänä rippikoulun
tavoitteena sekä onnistumisen kriteerinä. Tällaisen praktisen tai hiljaisen pedagogisen tiedon kautta opettaja muodostaa, usein tiedostamattaan, oman normatiivisen käyttöteoriansa, joka ohjaa hänen käsityksiään opettajana.10
Ilman turvallisuuden tunnetta ryhmässä sekä ohjaajien että rippikoululaisten energia menee itsesuojeluun. Jos jokaiselle on konkreettisesti oman kokoinen ”oma paikka”, ryhmässä mahdollistuu muukin
yhdessäolo ja vuorovaikutus. Turvallisuus mahdollistaa omien kysymysten pohdiskelun sekä pään sisäisesti että ääneen ilmaisten, avoimen vuorovaikutuksen. Kun ei tarvitse pelätä muiden rippikoululaisten, isojen tai opettajien mollaavan, väheksyvän, tuomitsevan tms. ei
tarvitse asettua puolustus/hyökkäyskannalle, vaan voi antaa ja ottaa
vastaan ajatuksia ja kehitellä niitä yhdessä toisten kanssa. Turvallisuus antaa tilaa erilaisuudelle, erilaisille lähtökohdille, erilaisille kokemisen tavoille, omanlaatuiselle suhteelle Jumalaan. Se puolestaan
mahdollistaa yhteisen jumalanpalvelus- ja hartauselämän. Turvallisuus on paitsi tavoite sinänsä myös perusedellytys muille tavoitteille.
(51-vuotias nuorisotyönohjaaja, nainen).

Nuorisotyönohjaaja ei vain varovasti totea, miten tärkeää turvallisuuden luominen olisi rippikoululle. Hänen näkemyksensä turvallisuuden merkityksestä on normatiivinen. Tämä ilmenee hänen argumentaatiotavastaan. Hän perustelee käsityksiään yhtäältä turvallisuuden tunteen puuttumisen tai turvattomuuden näkökulmasta.
Toisaalta pääpaino on perusteluissa koko ajan siinä, mitä turvallinen
ilmapiiri ryhmässä antaa ja mahdollistaa. Turvallisuus lisää avoimuutta ja itseilmaisua, turvattomuus puolestaan aiheuttaa nuoressa
itsesuojelua ja herättää vastustusta. Turvallisuus antaa tilaa erilaisuudelle ja erilaisille kokemisen tavoille, turvattomuus vie ryhmän energian muuhun kuin yhteiseen työskentelyyn. Työntekijän perustelu
10 Jyrhämä 2002, 9.
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päättyy hänen rippikoulupedagogiikkansa peruspilariin: Turvallisuus
on koko rippikoulun perusta ja perusedellytys muulle työskentelylle
ja tavoitteille.
Pedagogisen ajattelun tutkimuksessa pidetään tämäntapaista opetuksen tavoitteisuuden kuvausta keskeisenä pedagogisen ajattelulle.11
Tavoitteisuudella tarkoitetaan yhtäältä sitä, mihin opettaja suunnitellessaan tai toteuttaessaan opetustaan pyrkii. Minkälaisia tavoitteita
hän on asettanut sekä miten hän niitä perustelee? Toisaalta tavoitteisuuteen liittyy opettajan omien tavoitteiden ja pyrkimysten suhde
virallisiin opetussuunnitelmissa kirjattuihin tavoitteisiin ja niiden
hyväksymiseen. Rippikoulun tavoitteisuus ilmenee siinä, miten rippikoulunopettaja tunnistaa omat pyrkimyksensä sekä kuinka hyvin ne
ovat samansuuntaisia RKS 2001:n kanssa.
Rippikoulunopettajien pedagogista ajattelua voidaan tarkastella
pedagogisen ajattelun tasomallin avulla, joka on kehitetty yhdeksi
pedagogisen ajattelun tutkimuksen keskeiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi. Siinä kuvataan ajattelun laatua, jota opettaja hyödyntää
opetus–opiskelu–oppimis-prosessin aikana. Pedagoginen ajattelu
ilmenee perusteluissa, joita opettaja käyttää tarkastellessaan opetuksen sisältöä ja tavoitteita, toimintaa ja sen arviointia sekä tehtyjä
valintoja.12
Pedagogisen ajattelun tasomallissa toimintatasolla tarkoitetaan
opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Suunnittelussa opettaja pohtii etukäteen (pre) tavoitteita, valikoi opetuksen sisällöt, päättää mitä opetusmenetelmiä ja opetusmateriaalia käytetään. Oppimisja opetustapahtumassa (interaktio) opettaja on vuorovaikutuksessa
opiskelijoiden kanssa. Opetustapahtuman yhteydessä sekä ennen
kaikkea sen jälkeen (post) opetusta ja oppimista arvioidaan. Objektiteoriataso kuvaa opettajan ajattelua, kun hän arvioi ja reflektoi opetus–opiskelu–oppimis-prosessissa tapahtuvia pedagogisia valintojaan
ja päätöksiään. Opettaja soveltaa ajattelussaan sekä kasvatuksen teoreettisia malleja että omia praktisia käyttöteorioitaan. Metateoriatasolla tarkastellaan omien valintojen arvoperustaa, eettisiä valin-

11 Kansanen, Tirri, Meri,Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000, 26–28.
12 Kansanen 1993, 47; Kansanen, Tirri, Meri,Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000,
25; Jyrhämä 2002, 45.
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toja, ihmis- ja oppimiskäsitystä ja näiden vaikutusta omaan ajatteluun
ja toimintaan.13
Kuvio 1. Pedagogisen ajattelun tasomalli.

OBJEKTITEORIAT
METATEORIA
2. AJATTELUTASO

OBJEKTITEORIAT
1. AJATTELUTASO
PRE

POST
INTERAKTIO

TOIMINTATASO

Pedagogisen ajattelun tasomallin avulla voidaan kuvata erilaisia opettaja- ja ohjaajatyyppejä. Toimintaorientoituneen ohjaajan pedagogiselle ajattelulle on ominaista tilannekeskeisyys ja jokapäiväisen
opetustoiminnan sujuvuus. Pedagoginen käytäntö, opetuksen eri
vaiheiden kuvailu ja konkreettiset käytännön periaatteet ovat ajattelua
luonnehtivia piirteitä. Kokemuksella on merkitsevä osuus toiminnan
selittämisessä, arvot nimetään ilman perusteluja. Opetuskäytäntöä
tarkasteleva ohjaaja tutkii ja arvioi käytännön oppimis- ja opetustapahtumaa ja siinä tapahtuvia valintoja. Tyypillistä ovat erilaiset vaihtoehdot ja ratkaisut, joita perustellaan kokemuksen, omien praktisten
teorioiden (intuitio) ja teoriatiedon (ratio) avulla. Kriittinen arvioija
eli reflektiivinen ohjaaja edustaa metateoreettista ajattelua, jolle on
ominaista objektiteoriatason ratkaisujen tarkastelu ja perusteiden
pohdinta. Kasvatuksen arvokysymyksillä ja ajattelumallien perusteiden pohdinnalla on keskeinen asema.14
Toimintaan orientoituminen ei tarkoita sitä, että opettajan pedagoginen ajattelu olisi huonompaa tai heikompaa kuin reflektiivinen,
13 Kansanen 1993, 46; Kansanen, Tirri, Meri,Krokfors, Husu & Jyrhämä 2000,
25; Jyrhämä 2002, 44.
14 Jyrhämä 2002, 120–125.
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pohdiskeleva ja arvioiva ajattelu. Pedagogisen ajattelun laatu on vain
erilaista Rippikoulunopettaja voi olla pedagogisesti hyvinkin lahjakas
vaikka ei perustelisikaan ratkaisujaan analyyttisesti tai teorioiden
avulla. Hänellä voi olla herkkä empatiakyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, joita hän intuitiivisesti käyttää opetuksessa. Hän voi olla joustava tiimityöntekijä tai innostava opettaja. Reflektiokyky on yksi
kehittyvän opettajan ominaisuus, mutta ei suinkaan ainoa.15

Rippikoulunopettajien taustojen yhteys pedagogiseen ajatteluun
Tutkimukseen osallistuneet rippikoulunopettajat perustelivat rippikoululle asettamiaan tavoitteita ja pyrkimyksiään sekä onnistuneen
rippikoulun tekijöitä. Rippikoulunopettajat jaettiin kolmeen ryhmään
sen perusteella, miten heidän kirjaamissaan vastauksissa ja perusteluissa näkyi reflektiivinen ajattelu. Ryhmittely tehtiin teorialähtöisesti: perustana pidettiin pedagogisen ajattelun tasomallin luokittelua
kolmesta ohjaajatyypistä. Toimintatason perusteluja käyttäviä rippikoulunopettajia oli 61 prosenttia, objektiteoriatasolla reflektoivia
opettajia 37 prosenttia, metateoreetikoita 2 prosenttia.
Pedagogisen ajattelun tasomallin ja rippikoulunopettajien taustojen välistä yhteyttä selvitettiin chi2-testillä Koska vain viisi rippikoulunopettajaa ilmensi vastauksissaan metateoriatason perusteluita,
tilastollisia eroja tarkasteltiin toiminta- ja objektiteoriatason välillä.
Tilastollisesti merkitsevät erot ilmenivät suhteessa vastaajien koulutukseen ja ammattiin16, opettamiseen saatuun koulutukseen17, sekä
työpaikan sijaintiin18 ja seurakunnan kokoon19 Näitä tilastollisesti
merkitseviä yhteyksiä tarkastellaan seuraavaksi.
Työntekijäryhmien välillä esiintyi eroja (ks. taulukko 3). 80 prosenttia kanttoreista ja 76 prosenttia diakoneista perusteli valintojaan
toimintatason argumenteilla. Nuoriso- tai rippikoulupastoreista alle
puolet (42 %) käytti toimintatasoon suuntautuneita perusteluja, muiden pastoreiden vastauksissa 57 prosentilla esiintyi pelkästään tähän

15
16
17
18
19

Johansson & Kroksmark 2004, 377; Clark 1995, 25–27.
c2 (4,291)=16.29, p=.003.
c2 (1,293)=12.61, p=.002.
c2(1,291)=8.86, p=.003.
c2 (4,291)=19.15, p=.001.
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tasoon liittyviä pedagogisia perusteluja. Nuorisotyönohjaajilla vastaava prosenttiluku oli 61.
Taulukko 3. Rippikoulunopettajat (N=298) työntekijäryhmittäin
pedagogisen ajattelun tasomallissa.
Tasomalli
Toiminta

Objekti

Meta

Yhteensä

N

Diakoni

76 %

24 %

0%

100 %

42
40

Kanttori

80 %

20 %

0%

100 %

Nuorisotyönohjaaja

61 %

38 %

1%

100 %

84

Nuoriso- tai rippikoulupastori

42 %

54 %

4%

100 %

48

Muu pastori

57 %

41 %

2%

100 %

84

Kaikki

61 %

37 %

2%

100 %

298

Objektiteoreettista pedagogista ajattelua esiintyi eniten nuoriso- tai
rippikoulupastoreilla (54 %). Muista pastoreista 41 prosenttia käytti
perusteluissaan objektiteoreettisia argumentteja. Nuorisotyönohjaajista yli kolmannes (38 %), diakoneista neljännes (24 %) ja kanttoreista joka viides (20 %) ilmaisi objektiteoriatasolle suuntautunutta
pedagogista ajattelua. Metateoriatason perusteluja käytti neljä
pastoria ja yksi nuorisotyönohjaaja.
Eroja voidaan selittää kahdella tavalla. Yhtäältä työntekijöiden
peruskoulutus antaa eri tyyppisiä valmiuksia oman toiminnan arvioimiseen ja periaatteiden pohtimiseen. Jyrhämän (2002) mukaan opettajilla on teoretisointiin erilaiset valmiudet sen mukaan, millainen
hänen peruskoulutuksensa on ollut. Yliopistoissa on perinteisesti painotettu enemmän reflektiivisen ajattelun merkitystä kuin ammattioppilaitoksissa. Nykyään ero ei kuitenkaan enää ole niin selkeä. Viimeisten vuosien aikana myös kirkon virkaan tähtäävissä ammatillisissa koulutuksissa on korostettu analyyttistä, reflektiivistä ja metatason tutkivaa ajattelua.20
Toisaalta on huomattava, että eri ammattikuntaan kuuluvien työntekijöiden rooli rippikoulussa on perinteisesti ollut erilainen. Nuoriso- tai rippikoulupappi joutuu jo työnkuvansa perusteella pohtimaan
ehkä muita työntekijöitä enemmän rippikouluun vaikuttavia tekijöitä
ja niiden taustoja. Jos kanttori tai diakoni osallistuu rippikouluun vain

20 Jyrhämä 2002, 44–45.
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pitämällä muutaman tunnin, on luonnollista, että metatason kysymyksiä ei välttämättä tarvitse pohtia. Riittää, että tunnit tulee pidettyä.21
Koulutuksen ja pedagogisen ajattelun välistä yhteyttä tuki toinen
vastaajia erotteleva tutkimustulos. Rippikoulunopettajien pedagogiset
ja didaktiset opinnot näyttivät vahvistavan heidän kykyään perustella
reflektiivisesti omaa toimintaansa sekä pedagogista päätöksentekoaan
(ks. taulukko 4).
Taulukko 4. Rippikoulunopettajat (N=298) pedagogisen ajattelun
tasomallissa opettamiseen saadun koulutuksen mukaan.
Tasomalli
Opettamiseen liittyvä koulutus

Toiminta

Objekti

Meta

Yhteensä

N

Ei mitään koulutusta

71 %

28 %

1%

100 %

141

Jonkin verran koulutusta

57 %

42 %

1%

100 %

131

Aineopettajan pätevyys

34 %

58 %

8%

100 %

26

Suurin osa (71 %) rippikoulunopettajista, jotka eivät olleet saaneet
mitään opettamiseen liittyvää koulutusta, luokiteltiin pedagogisen
ajattelun laadun perusteella toimintatasolle. Alle kolmannes (28%)
käytti objektiteoreettisia perusteluja. Yksi rippikoulunopettaja ylsi
metatason reflektioon. Toimintatason perustelut vähenivät niiden vastaajien kohdalla, jotka olivat saaneet opettamiseen liittyvää täydennyskoulutusta. Näistä työntekijöistä 42 prosenttia ilmensi objektiteoreettista ajattelua, kun 57 prosentilla työntekijöistä perustelut luokiteltiin toimintatasolle. Kaksi työntekijää pohti perusteluitaan metatasolla. Aineenopettajan pätevyyden hankkineista rippikoulunopettajista yli puolet (58 %) käytti objektiteoriatason argumentaatioita, kolmannes (34 %) ilmensi toimintatason perusteluja. Kaksi rippikoulunopettajaa pohti käsityksiään metatasolla.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että opettamiseen liittyvä täydennyskoulutus edistää ja vahvistaa rippikoulunopettajan kykyä arvioida omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Koulutus ei kuitenkaan takaa
kehittynyttä reflektiokykyä. Rippikoulunopettaja on voinut hankkia
aineenopettajan pätevyyden ja silti hänen esittämänsä perustelut ajattelulleen suuntautuvat toimintatasolle. Vastaavasti vaikka työntekijällä ei ole ollenkaan opettajankoulutusta, hän voi yltää metatason reflektioon. Opettajuuden kehittyminen noviisista ekspertiksi on hidasta
21 Seppälä 1993, 160–162.
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ja tapahtuu sekä asiantuntijatiedon että harjoittelun ja harjaantumisen
kautta.22
Kaksi muuta vastaajia erottelevaa taustamuuttujaa olivat työpaikan sijainti sekä seurakunnan koko. Rippikoulunopettajat, jotka työskentelivät maalaisseurakunnassa, käyttivät enemmän toimintatason
perusteluja kuin kaupunkiseurakunnan työntekijät. Maalaisseurakunnissa työskentelevistä 72 prosenttia ilmensi vastauksissaan toimintatason pedagogista ajattelua, objektiteoriatasolle ylsi perusteluissaan
27 prosenttia työntekijöistä Kaupunkiseurakuntien rippikoulunopettajien vastaavat prosenttiluvut olivat 54 ja 44.
Myös rippikoulunopettajien työpaikan koko erotteli vastaajia.
Eroja esiintyi yhtäältä pienten ja keskisuurten, toisaalta suurten ja jättikokoisten seurakuntien rippikoulunopettajien välillä. Alle 4000
jäsenen seurakunnissa työskentelevistä 81 prosenttia ilmensi toimintatason pedagogista ajattelua, kun vastaavasti 19 prosenttia rippikoulunopettajista käytti perusteluissaan objektiteoreettista argumentaatiota. 4 000–8 000 jäsenen seurakuntien rippikoulunopettajista 62
prosenttia luokiteltiin pedagogisessa ajattelussaan toimintatasolle, 36
prosenttia objektiteoriatasolle. 8 001–15 000 jäsenen seurakuntien
rippikoulunopettajilla vastaavat prosenttiluvut olivat 41 ja 56.
Suurten (15 001–25 000) ja jättikokoisten (yli 25 000) seurakuntien välillä esiintyi samantyyppisiä eroja, ei kuitenkaan niin selkeitä
64 prosenttia suurten seurakuntien rippikoulunopettajista käytti toimintatason perusteluja, objektiteoriatasolle suuntautui kolmannes (33
%). Vastaavasti jättikokoisten seurakuntien työntekijöistä hiukan yli
puolet (54 %) suuntautui toimintatasolle, vähän alle puolet (47 %)
objektiteoriatasolle. Metateoriatasolle suuntautuneiden kohdalla eroja
ei ollut.
Seppälä (1993) teki kiinnostavia havaintoja työntekijöiden koulutusodotusten ja työpaikan sijainnin sekä koon välillä. Tutkimuksen
mukaan kaupungissa työskentelevät teologit odottivat maaseudulla
työskenteleviä enemmän opettamiseen ja kasvatustieteeseen liittyvää
koulutusta. Nuorisotyönohjaajien kohdalla tilastollisesti merkitsevät
erot tulivat esille työpaikan kunnan suhteen. Suurten kuntien työntekijöillä oli selkeästi enemmän koulutuksellisia odotuksia kuin pienten
paikkakuntien nuorisotyönohjaajilla. Kanttoreiden työpaikan koko
erotteli odotusta saada valmiuksia suunnitella seurakunnan rippikoulutyötä Pienten maalaisseurakuntien kanttorit olisivat toivoneet
22 Jyrhämä 2002, 4.

161

Rippikoulun todellisuus

enemmän mahdollisuutta osallistua rippikoulutyön suunnitteluun ja
kehittämiseen.23
Pedagogisen ajattelun ja työpaikan sijainnin tai koon välistä
yhteyttä voidaan tarkastella ainakin kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä
voidaan ajatella, että pienissä seurakunnissa rippikoululaisten määrät
ovat sen verran pieniä, että usein työntekijät tuntevat rippikoululaiset
jo valmiiksi. Jos nuorten kanssa on toimittu jo aiemmin, ei ehkä rippikoulun yhteydessä tarvitse pohtia niin perusteellisesti, miksi jokin
asia tehdään juuri valitulla tavalla. Suurissa seurakunnissa työntekijät
joutuvat useimmin tilanteisiin, jossa ennalta vieraat nuoret sekä ehkä
uudet työtoverit haastavat asioiden perusteellisempaan pohdiskeluun.
Minkälaisista taustoista nuoret tulevat? Mitä vahvuuksia ja
heikkouksia meidän rippikoulutiimissä on? Mihin keskitymme ja
mitä jätämme vähemmälle?
Toisaalta työhön liittyvät kehittämistarpeet ja kysymykset voivat
olla kovinkin erilaisia suuren seurakunnan rippikoulupapilla, joka
vastaa vuosittain 35 rippikouluryhmän organisoinnista verrattuna
yhden rippikouluryhmän kanssa työskentelevään kollegaansa.
Samoin täydennyskoulutusmahdollisuudet voivat olla pienissä ja suurissa seurakunnissa hyvinkin erilaiset. Olisi kiinnostavaa selvittää,
hakeutuuko tietyllä tavalla pedagogisesti orientoitunut rippikoulunopettaja tietyntyyppiseen työpaikkaan. Jos työntekijä pohtii mielellään objekti- tai metateoreettisesti ajatteluaan ja toimintaansa, työskenteleekö hän mieluummin suuressa kaupunkiseurakunnassa kuin
pienessä maalaisseurakunnassa.

Tulosten tarkastelu ja pohdinta
Tässä artikkelissa on selvitetty onnistuneen rippikoulun kriteereitä ja
rippikoulunopettajien pedagogista ajattelua. Rippikoulun hyvä ilmapiiri kuvattiin kaikkein useimmin onnistuneen rippikoulun selittäjäksi. Nuorten osallistuminen rippikoulun jälkeiseen isoskoulutukseen ja nuorten toimintaan nähtiin onnistuneen rippikoulun seuraukseksi. Onnistumisen kriteerit liittyivät lisäksi nuoren elämäntilanteeseen, vuorovaikutukseen, kunnioittamiseen ja luottamiseen, oppimisen ryhmäsidonnaisuuteen sekä tiimityön toimivuuteen. Kristinuskon
perusasioiden opettaminen ja oppiminen, nuoren uskon elämän vah-

23 Seppälä 1993, 251–261.
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vistumiseen ja hoitamiseen liittyvät korostukset jäivät varsin vähälle.
Samaan aikaan rippikoulunopettajat pitivät näitä teologisia sisältöjä
ja päämääriä kaikkein tärkeimpinä rippikoulun tavoitteina. Johtopäätöksenä todettiin, että rippikoulun onnistumista ei pääsääntöisesti
arvioida tavoitteista käsin.
Rippikoulunopettajien pedagogisen ajattelun kuvaamisessa ilmeni,
että suurin osa rippikoulunopettajista reflektoi varsin vähän valintojaan ja toimintansa perusteita. Näitä työntekijöitä oli 61 prosenttia
vastaajista. 37 prosenttia rippikoulunopettajista käytti perusteluissaan
objektiteoreettista reflektointia, jolla he arvioivat pedagogisia valintojaan. Teoreettisten mallien tai teorioiden sijaan perusteluissa käytettiin käytännössä hankittua tietoa, jota opettaja soveltaa ja hyödyntää.
Myös opetuksen tavoitteisuus ilmeni näissä perusteluissa. Metateoreettista pedagogista ajattelua ilmeni viiden (2 %) työntekijän perusteluissa.
Rippikoulunopettajien ammatti, koulutus sekä työpaikan sijainti ja
koko erottelivat vastaajia tilastollisesti merkitsevästi. Eniten reflektiivistä pedagogista ajattelua ilmeni nuoriso- ja rippikoulupappien,
aineenopettajan pätevyyden hankkineiden ja suurten kaupunkiseurakuntien työntekijöiden perusteluissa.
Tuloksia voidaan tarkastella Kansasen ja Meren (1999) kehittämän niin sanotun didaktisen kolmion avulla. Lähtökohtana on, että
pedagoginen ajattelu ja päätöksenteko liittyy koko opetus–opiskelu–oppimis-prosessiin. Tätä prosessia voidaan kuvata niin sanotun
didaktisen kolmion avulla, jossa on kolme peruselementtiä: opettaja,
opiskelija sekä sisältö Opettaja suunnittelee, luo puitteet ja toteuttaa
opetusta. Hän pyrkii opettamaan käsiteltävää sisältöä erilaisin opetusmenetelmin. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat.24
Didaktisen kolmion suhteet on sovitettu rippikoulukontekstiin
tämän tutkimuksen tulosten perusteella (Kuvio 2). Kun rippikoulunopettaja suunnittelee ja toteuttaa opetusta, hän joutuu valitsemaan
– yleensä tiimityönä muiden työtovereidensa kanssa – teemoja, joita
rippikoulussa käsitellään. Vaikka rippikoulun sisältö (content) on kirjattu viralliseen rippikoulusuunnitelmaan, RKS 2001 on kirjoitettu
sen verran väljäksi, että opettajilla on melko suuri vapaus rakentaa
rippikoulun sisältö itse. Tässä prosessissa merkittävä tekijä on, minkälainen suhde opettajalla on tähän sisältöön (teachers´s relation to

24 Kansanen & Meri 1999, 113–114.
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content): miten hän hallitsee käsiteltävät asiat tai mitä hän ajattelee
opetettavien ja opiskeltavien asioiden tärkeydestä. Opettajan valintoihin vaikuttavat mm. viralliset rippikoulun tavoitteet, opettajan omat
päämäärät ja pyrkimykset, aiempi rippikoulukokemus, koulutus ja
kokemus. Kun opettaja valitsee – tiedostamattaan tai tietoisesti – rippikoululle tavoitteita ja pyrkimyksiä, ne nousevat useimmiten niistä
rippikoulun sisällöistä, joita hän pitää tärkeimpinä. Suhde tähän sisältöön ilmentää pedagogista ajattelua. Pedagogisella suhteella (pedagogical relation) tarkoitetaan opettajan ja opiskelijan, kasvattajan ja
kasvatettavan tai rippikoulunopettajan ja rippikoululaisten välistä
inhimillistä vuorovaikutusta, kohtaamista ja kasvuprosessia. Rippikoulunopettajan pedagoginen ajattelu onnistuneesta rippikoulusta
ilmenee tämän suhteen kautta. Onnistuneen rippikoulun piirteissä oli
samansuuntaisia korostuksia kuin pedagogisen suhteen määritelmissä. Kuvatessaan tätä suhdetta Kansanen (2004) korostaa aikuisen
tehtävää toimia nuoren parhaaksi, ohjata ja tukea hänen kasvuaan.
Tämä onnistuu avoimen keskustelun kautta, vahvistamalla vuorovaikutusta, vapaaehtoisuuden ja väliaikaisuuden periaatteilla sekä tulevaisuuteen suuntautumisella. Pedagogisella suhteella voi olla merkittävä vaikutus opiskelijan koko elämään.25
Kuvio 2. Rippikoulun didaktinen kolmio.
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25 Kansanen 2004, 76–78.
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Kansasen ja Meren mukaan didaktisen suhteen (didactical relation)
päämääränä on, että opiskelija oppii käsiteltävää sisältöä tavoitteellisesti.26 Opettajan tehtävä on mahdollistaa ja edistää opiskelua ja oppimista, opettaa ja ohjata opiskelijan prosessia. Pedagoginen ajattelu
ilmenee siinä, miten opettaja ymmärtää tätä prosessia ja omaa
rooliansa siinä. Rippikoulun kontekstissa on kyse niistä valinnoista,
joita rippikoulunopettaja ja opettajatiimi tekee opetus- ja työskentelymenetelmien, oppimisympäristön, käytettävien oppikirjojen ja muun
opiskelumateriaalin sekä arviointikeinojen suhteen.
Johansson ja Kroksmark (2004) korostavat, että reflektiivinen
ajattelu auttaa opettajaa ymmärtämään paremmin oman pedagogisen
toimintansa perusteita.27 Opettaja tiedostaa ajatteluunsa ja toimintaansa vaikuttavia tekijöitä ja osaa tehdä pedagogisia miksi-kysymyksiä. Hän pohtii oppimisen ja opetuksen suhdetta: miten hyvän oppimisympäristön luominen vaikuttaa oppimistuloksiin, minkälaisia
didaktisia valintoja kannattaa tehdä erilaisten nuorten ja ryhmien
kanssa, mikä on tavoitteiden ja arvioinnin välinen suhde.
Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että rippikoulunopettaja on oppinut käytännön kautta, mitkä tekijät mahdollistavat onnistuneen rippikoulun. Tätä praktista pedagogista tietoa hän hyödyntää,
kun suunnittelee ja toteuttaa rippikouluaan. Rippikoulunopettaja ei
kuitenkaan välttämättä pohdi, minkä takia esimerkiksi kannattaa
käyttää aikaa hyvän ja turvallisen ilmapiirin luomiseen. Tähtääkö se
viihtymiseen ja mukavaan yhdessäoloon, edistääkö se tavoitteellista
oppimista vai asenteiden muuttumista – vai kaikkea näitä? Miten tuen
nuoren kasvua ja oppimista? Mitä opetan, miten opetan, miksi opetan? Reflektiivisen pedagogisen ajattelun kautta voidaan syventää ja
ymmärtää praktisen tiedon perusteita ja vaikutuksia sekä lisätä opettajan ammatillisuutta.28
Rodgers (2002) pitää tärkeänä reflektiota vuorovaikutuksessa muiden kanssa.29 Vaikka opettaja käytännössä pohtii ja arvioi monesti
itse omaa toimintaansa, yhteisöllinen pohdinta tuo siihen eri näkökulmia ja syventää sitä. Rippikoulussa työskennellään tiimissä, jossa on
työntekijöitä sekä isosia. Rippikoulua suunnitellaan, toteutetaan ja

26
27
28
29

Kansanen & Meri 1999, 113–114.
Johansson & Kroksmark 2004, 377.
Toom 2006, 47.
Rodgers 2002, 845.
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arvioidaan yhdessä. Yhteinen keskustelu tavoitteista, pedagogisista ja
didaktisista valinnoista, rippikoulun sisällöstä tai teologisista rippikoulun sisältökysymyksistä mahdollistavat reflektiivisen pedagogisen ajattelun kehittymisen. Mitä enemmän tehdään miksi-kysymyksiä, sitä paremmin työntekijät ja isoset ovat tietoisempia, mihin
yhdessä pyritään.
Niemelän (2007) mukaan onnistuneella rippikoululla on vaikutusta siihen, mikä nuoren suhde on Jumalaan tai miten hän tahtoo
pysyä kirkon jäsenenä. Myönteisenä koetun rippikoulun vaikutukset
kestävät useita vuosia.30 Rippikoulun suosio ja vaikuttavuus ei ole
kuitenkaan itsestään selvyys. Lisääntyvä moderni yksilöllinen elämänasenne, sitoutumisen heikkeneminen, kriittinen suhtautuminen
instituutioihin sekä moniarvoinen toimintaympäristö haastavat kirkon
ja sen toiminnan.31 Rippikoulun kehittämisen avainkysymyksiä on,
millä tavalla rippikoulunopettajat vastaavat näihin haasteisiin.

30 Niemelä 2007, 170.
31 Monikasvoinen kirkko 2008, 382–384.
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Suvi Tamminen, Jenni-Kristiina Liiri, Eija Väkeväinen ja
Johannes Saarinen

9. Elämä, usko, rukous – ja musiikki

Musiikki rippikoulusuunnitelmassa
Rippikoulusuunnitelma 2001:ssa käytetty termi “musiikki rippikoulussa” sisältää kaiken sen musiikin, joka kuuluu puolivuotiseen rippikouluaikaan: osallistumisen seurakunnan toimintaan ennen leirijaksoa, leirin musiikin- ja muun opetuksen, yhteisen vapaa-ajanvieton
sekä jumalanpalvelus- ja rukouselämän. Rippikoulussa musiikki liittyy moniin eri tilanteisiin ja sen tehtävät ja tavoitteet vaihtelevat.
Musiikki tukee sitä rippikoulun yleistavoitetta, että nuori vahvistuisi
uskossaan ja lähimmäisenrakkaudessa ja eläisi rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulun tarkoituksena on saada nuori pohtimaan musiikin merkitystä itselleen Musiikin vaikutusta yleiseen
ilmapiiriin ei väheksytä, sillä parhaimmillaan se luo yhteyttä rippikoululaisten, isosten ja ohjaajien välille ja antaa aineksia ihmisten
väliseen vuorovaikutukseen ja toisten kohtaamiseen. Musiikin kautta
on mahdollista tuntea pyhyyttä ja Jumalan läsnäoloa mutta myös
käsitellä omia tunteita. Rippikoulusuunnitelmassa herätellään toisaalta pohtimaan myös hiljaisuutta, jota on nykyään yhä vaikeampi
löytää.32
RKS 2001 ei ole kovin selkeäsanainen siinä, mitä rippikoulun
musiikinopetuksen pitäisi sisältää. Puitesuunnitelmassa mainitaan
vain suurpiirteisesti musiikinopetukseen kuuluvat aiheet ja annetaan
joitakin vinkkejä siitä, miten niitä voisi käsitellä: jumalanpalveluksen
musiikki, virsikirja, kirkolliset toimitukset, kuoro- ja soitinmusiikki,
kotiseurakunnan musiikkitoiminta ja niin sanottu hengellinen nuorisomusiikki eli gospel. Myös muita suunnitelman mainitsemia
aiheita on mahdollista käsitellä musiikin keinoin ja musiikinopetuksen yhteydessä. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi kirkkovuosi, media,
viihde, kulttuuri ja monikulttuurisuus. Musiikinopetuksen lähtökohtana pidetään oman seurakunnan toimintaa ja käytäntöjä sekä kul-

32 Elämä – usko – rukous 2001, 18, 33–35.
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loisenkin rippikouluryhmän valmiuksia. Suunnitelmassa suositellaan
nuorten oman musiikillisen maailman huomioimista opetuksessa,
sillä yleensä on helpointa lähteä liikkeelle siitä, mikä on heille
tutuinta. Tässä tapauksessa hengellinen nuorisomusiikki, gospel, lienee lähinnä sitä populaarimusiikin maailmaa, johon he ovat tottuneet.
Keskeistä rippikoulussa on tutustua jumalanpalvelukseen ja sen sekä
kirkollisten toimitusten kuten häiden ja hautajaisten musiikkiin. Seurakunnan tärkeintä laulukirjaa, virsikirjaa, opetellaan käyttämään niin
laulaen kuin myös etsien virsiä erilaisiin tilanteisiin. Rippikoulussa
on luontevaa puhua myös oman seurakunnan musiikkitoiminnasta ja
siitä, miten nuoret voisivat osallistua siihen. Suunnitelman mukaan
nuorten kanssa olisi hyvä keskustella musiikin asemasta ja käytöstä
seurakunnassa, ja rippikoulun yhteydessä on oiva tilaisuus tutustua
myös urkuihin, varsinkin jos konfirmaatiota harjoitellaan kirkossa.33
Rippikoulusuunnitelma mukailee seurakunnan musiikkikasvatukselle asetettuja tavoitteita todetessaan, että jokaisessa nuoressa on
musikaalisuutta, jota rippikoulun musiikinopetuksen tulee tukea.34
Rippikoulussakin on syytä muistaa, että musikaalisuus ilmenee ihmisissä eri tavoin, eivätkä kaikki osoita kiinnostustaan musiikkiin olemalla itse luovia ja aktiivisia musiikin tekijöitä Jos siis peilataan rippikouluopetusta seurakunnan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, rippikoulussa on erilaisten työtapojen kautta pyrittävä tarjoamaan jokaiselle jotakin samalla tavalla kuin seurakunnan muussakin musiikkitoiminnassa.35 Rippikoulusuunnitelma painottaa yhdessä soittamisen
ja laulamisen tärkeyttä eli musiikin tekemistä itse. Työtapoina mainitaan yhteisen musisoinnin lisäksi esimerkiksi musiikkiliikunta, kuunteleminen, ryhmätyöt ja keskustelu. Käsittelytapaa valittaessa on otettava huomioon aiheen luonne. RKS 2001 puhuukin musiikista ennen
muuta taide- ja taitoaineena. Musiikki on toisaalta tunteisiin vetoava
elämys esimerkiksi kuuntelukokemuksena ja toisaalta käytännön
taito, jota voi harjoitella ja kehittää.36
Rippikouluohjaajien yhteistyön merkitys painottuu myös musiikin
saralla. Rippikoulu on kokonaisuus, johon musiikin on jäsennyttävä.
Kanttorin, joka yleensä on vastuussa seurakunnan musiikkikasvatuk-

33
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Elämä – usko – rukous 2001, 24, 26, 34–36.
Elämä – usko – rukous 2001, 34.
Vrt. Musiikkikasvatus seurakunnassa 1989, 10.
Elämä – usko – rukous 2001, 34.
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sesta, olisi suositeltavaa olla koko ajan läsnä leirillä. Usein se ei kuitenkaan muiden työtehtävien vuoksi ole mahdollista, joten kanttorin
läsnäolon vähimmäismääräksi on asetettu kymmenen tuntia. Kulloisenkin aiheen kohdalla on pohdittava, soveltuuko se parhaiten
käsiteltäväksi yhtenä suurena kokonaisuutena vai voiko sen jakaa pienempiin osiin. Musiikin on joka tapauksessa liityttävä rippikoulussa
kaikkeen toimintaan, eikä vastuun siitä pitäisi olla pelkästään kanttorilla.37

Tutkimuksia musiikista käytännön rippikoulutyössä
Rippikoulun musiikkia tutkittiin Lapuan hiippakunnassa syksyllä
2005, Kuopion hiippakunnassa syksyllä 2006 ja Espoon ja Helsingin
hiippakunnissa keväällä ja syksyllä 2007. Tutkimuksissa selvitettiin
muun muassa, miten rippikouluohjaajat ovat omaksuneet Elämä –
usko – rukous -rippikoulusuunnitelman musiikkiin liittyvät periaatteet käytännön rippikoulutyöhönsä.
Suvi Luokkakallio (nyk. Tamminen) tutki Jyväskylän yliopiston
musiikin laitoksella musiikkikasvatuksen pro gradu -työssään,38
miten uuden rippikoulusuunnitelman mukainen musiikkikasvatus on
toteutunut Lapuan hiippakunnassa vuonna 2005 järjestetyillä rippikoululeireillä. Liittyykö musiikki rippikoulussa kaikkeen toimintaan
ja ottavatko kaikki rippikouluohjaajat siitä vastuuta? Miten musiikkia
opetetaan rippikoulussa? Survey-tyyppinen kysely laadittiin lähinnä
RKS 2001:n luvun 5, “Musiikki rippikoulussa”, pohjalta. Kysely
osoitettiin kaikille rippikoulutyössä toimiville työntekijöille, painottaahan suunnitelmateksti vastuun musiikkikasvatuksesta kuuluvan
kaikille Vastauksista 44 prosenttia saatiin papeilta, 26 prosenttia
kanttoreilta ja 23 prosenttia nuorisotyönohjaajilta. Mukana on myös
yksi vastaus diakoniatyöntekijältä ja yksi nuorisomuusikolta. Kyselylomakkeita lähetettiin 120 kappaletta, ja vastausprosentti oli 58.
Jenni Örthén (nyk. Jenni-Kristiina Liiri) puolestaan selvitti Sibelius-Akatemian Kuopion osaston kirkkomusiikin koulutusohjelmassa
tehdyssä tutkielmassaan39 miten uuden rippikoulusuunnitelman ajatukset ovat toteutuneet Kuopion hiippakunnan kanttorien työssä syk-

37 Elämä – usko – rukous 2001, 33–35.
38 Luokkakallio 2007.
39 Örthén 2008.
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syyn 2006 mennessä. Mitkä rippikoulusuunnitelman periaatteet ovat
toteutuneet kanttorien työssä hyvin, mitkä vähäisessä määrin tai eivät
ollenkaan? Millaisena kanttorit kokevat suunnitelman? Miten
musiikki liittyy muuhun rippikoulun toimintaan? Aineisto kerättiin
niin ikään kyselylomakkeilla, joita lähetettiin 95 kappaletta. Vastausprosentti oli 36.
Johannes Saarinen ja Eija Väkeväinen tutkivat Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään40 rippikoulun musiikkia nuorisotyönohjaajien näkökulmasta Helsingin ja Espoon hiippakunnissa
keväällä ja syksyllä 2007. Tutkimuksessa selvitettiin, miten moniammatillinen yhteistyö näkyy rippikoulun musiikkikasvatuksessa nuorisotyönohjaajien näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, miten Rippikoulusuunnitelma 2001:n mukaiset musiikilliset tavoitteet toteutuvat.
Tutkimusaineisto kerättiin nuorisotyönohjaajilta kyselylomakkeella.
Näin saatiin 101 nuorisotyönohjaajan näkemys rippikoulun musiikkikasvatuksen toteuttamisesta. Vastausprosentti oli 43.
Tässä artikkelissa tarkastelemme kanttorin roolia osana rippikoulun opettajatiimiä ja kanttorin roolia ja läsnäoloa rippikoulussa. Tarkastelun kohteena on myös se, mitä rippikoulun opettajat pitävät
musiikin tehtävänä rippikoulussa ja miten musiikkikasvatusta rippikoulussa toteutetaan. Tuloksia suhteutetaan RKS 2001:n tavoitteisiin.

Rippikoulun musiikki ja moniammatillinen yhteistyö
Parhaimmillaan rippikoulu on seurakunnassa yksi moniammatillisuuden voimannäytteistä. Tavallisimmin rippikoulun ohjaajatiimiin kuuluvat pappi, nuorisotyönohjaaja ja kanttori. Yleensä myös esimerkiksi
diakoniatyöntekijät saavat ohjausvastuuta. Rippikoulun suunnittelun
ja toteutuksen tulisi olla kaikkien ohjaajien yhteinen projekti – mutta
onko se sitä kanttorien osalta?
Kanttori osana ohjaajatiimiä Tutkimukset osoittavat kanttorien
osallistuvan rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvään tiimityöskentelyyn vaihtelevasti. Joissakin seurakunnissa he ovat
mukana alusta alkaen yhtenä rippikoulun opettajatiimin jäsenenä, toisissa taas sovitaan vain musiikinopetukseen liittyvistä välttämättömimmistä käytännön asioista. Kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä on
40 Saarinen & Väkeväinen 2008.
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valtaosassa seurakunnista. Tutkimukseen osallistuneista Kuopion
hiippakunnan kanttoreista joka viides (18 %) kertoi, että seurakunnissa, joissa he työskentelevät, kanttori on osa rippikoulun opettajatiimiä. Niin ikään joka viides (21 %) kertoo olevansa mukana tiimityössä osallistumalla suunnittelupalavereihin ja joka viides (18 %)
suunnittelemalla ja toteuttamalla opetuskokonaisuuksia yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Esimerkiksi jumalanpalvelusopetus on
tyypillinen tiimin yhteisesti toteuttama opetuskokonaisuus. Vastaajista joka viides (18 %) kuitenkin kertoo, ettei kanttori osallistu työntekijäryhmien väliseen rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen
lainkaan. Osa vastaajista kuitenkin kertoi kanttorin osallistumisen tiimityöskentelyyn vaihtelevan usein myös saman seurakunnan sisällä.
Kanttorin kerrottiin osallistuvan rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvään työalojen väliseen tiimityöskentelyyn muun
muassa seuraavasti:
Lähinnä musiikkituntien määrän ja ajankohdan valintaan.
Toisten pappien kanssa (+ nuorisotyöntekijä tms.) leiri suunnitellaan
ryhmässä tarkasti päivän veisuja/virsiä myöten, toiset papit ilmoittavat vain musiikkituntien ajankohdat (50 %/50 %)
Kanttori on mukana ihan alusta asti, informaatio kulkee hyvin esim.
ilmoittautumisista. Kanttori osallistuu myös leirien ohjelma-, oppitunti- ja teemasuunnitteluun tärkeänä osana työntekijätiimiä. Kanttorille on myös annettu leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavan rooli
yleensä yhdellä leirillä vuodessa.

Lapuan hiippakunnan työntekijät kertovat rippikouluohjaajien yhteistyö toteutuvan yleisellä tasolla pääasiassa melko hyvin (asteikolla
1–4 keskiarvo 3,1), joskaan tässä yhteydessä ei ole määritelty, mitä se
käytännössä tarkoittaa. Nuorisotyönohjaajien vastauksissa on paljon
hajontaa (0,9) – hehän usein ovat vastuussa käytännön järjestelyistä
rippikoulussa ja kokevat vahvimmin sen, jos yhteistyö ei toimi.
Musiikkikasvatuksen saralla ohjaajien yhteistyön ei koeta toteutuvan
kokonaisuudessaan aivan yhtä hyvin (ka. 2,7). Keskihajonta on kaikilla ammattiryhmillä suuri (0,8), joten, samoin kuin Kuopion hiippakunnassa, yhteistyön voidaan päätellä toimivan seurakunnissa erittäin
vaihtelevasti. Miespuoliset papit ja kanttorit ovat selvästi tyytyväisempiä musiikilliseen yhteistyöhön kuin naispuoliset.41 Lieneekö
miehillä ja naisilla erilainen näkemys yhteistyöstä?

41 Keskiarvo papeilla 2,9 ja 1,9 ja kanttoreilla 3,2 ja 2,4.
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Helsingin ja Espoon hiippakuntien nuorisotyönohjaajien käsitykset kanttorin roolista rippikoulussa ovat samansuuntaisia. Kolmannes
(37 %) tutkituista nuorisotyönohjaajista koki kanttorin olevan osa
opettajatiimiä. Yli puolet (54 %) nuorisotyönohjaajista koki kanttorin
roolin rippikoulussa opettajatiimin ulkopuolisena tai vierailevana
opettajana.
Kuvio 1. Helsingin ja Espoon hiippakuntien nuorisotyönohjaajien
näkemys kanttorin roolista rippikoulussa, N=100.
Jokin muu
8%
Musisoija
1%

Opettajatiimin ulkopuolinen tai
vieraileva opettaja
54 %

Osa opettajatiimiä
37 %

Tutkituista nuorisotyönohjaajista yksi kymmenestä (11 %, N=99) piti
kanttorin osallistumista rippikoulun opettajatiimin yhteistyöhön
hyvin aktiivisena. Vastaajista kolmasosa (30 %) koki kanttorin osallistumisen melko aktiivisena. Samoin kolmasosa koki, että kanttorin
osallistuminen ei ollut passiivissta eikä aktiivista. Neljännes (28 %)
vastaajista piti kanttorin osallistumista opettajatiimin yhteistyöhön
passiivisena tai melko passiivisena.
Kanttorin läsnäolo leirin arjessa Rippikoulusuunnitelmassa suositellaan, että kanttori olisi käytettävissä koko rippikoulun ajan, vaikka
samalla todetaan, ettei se useinkaan ole mahdollista.42 Yleistä on, että
kanttori on mukana rippikoulussa vain oman opetuksensa verran.
Kuopion hiippakunnassa tällaisesta järjestelystä kertoo 44 prosenttia
vastaajista. Lapuan hiippakunnassa rippikoulun opettajat kritisoivat
kanttoreita leirielämän ulkopuolella pitäytymisestä, sillä monessa

42 Elämä – usko – rukous 2001, 34.
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tapauksessa kanttori käy vain opettamassa musiikkia eikä koe muun
leiriin liittyvän kuuluvan hänelle. Niin Kuopion kuin Lapuankin hiippakunnan kanttoreista vain kolmannes on läsnä koko leirin Kuopion
hiippakunnassa neljännes kanttoreista viettää leirillä tietyn, lyhyemmän ajanjakson, eli näin ollen yli puolet heistä on läsnä rippileireillä
vähintään muutaman päivän Kanttorien osallistuminen rippikouluryhmien työskentelyyn vaihtelee Kuopion hiippakunnassa neljästä
tunnista kymmeneen päivään. Joissakin seurakunnissa tehdään työnjakoa siten, että joku kanttoreista osallistuu rippikoulutyöhön enemmän kuin toiset. Myös yksittäinen työntekijä saattaa osallistua osalle
leireistä enemmän kuin toisille. Lapuan hiippakunnassa kanttorit viettävät leirillä yhdestä neljään päivää elleivät voi osallistua sille kokonaan. Joissain seurakunnissa palkataan kesätyöhön niin sanottu leirikanttori, joka on paikalla koko leirin ajan. Varsinaista musiikinopetusta kanttoreilla on yleensä 7–8 tuntia.
Myös Espoon ja Helsingin hiippakunnissa tutkimukseen osallistuneiden nuorisotyönohjaajien vastausten perusteella noin joka kolmannessa seurakunnassa kanttori on aktiivisesti mukana rippikoulun
toteutuksessa ja riittävästi läsnä. Useimpien vastaajien mukaan kanttorit osallistuvat rippikoulussa pääasiallisesti vain musiikin opetukseen ja olivat muussa toiminnassa passiivisia. Kolmasosa vastaajista
ilmoitti kanttorin osallistuvan aktiivisesti muuhunkin, kuten jumalanpalveluksiin, jumalanpalvelusopetukseen, hartauksiin tai iltaohjelmaan. Nuorisotyönohjaajat kuitenkin toivoivat kanttorilta aktiivisempaa osallistumista (ks. kuvio 2). Ne nuorisotyönohjaajat, joiden mielestä kanttori ei ole riittävästi läsnä rippikoulutyössä, kokivat, että
kanttorin tulisi yleisesti ottaen olla enemmän mukana koko rippikoulun toteutuksessa eri tavoin. Kanttorin tulisi olla enemmän osana
koko rippikoulua (7 mainintaa) sekä rippikoulun suunnittelussa (7
mainintaa) ja ennakkotapaamisissa (3 mainintaa). Hänen läsnäoloaan
toivotaan erityisesti leirijaksolla (23 mainintaa). Kanttorin tulisi olla
osa opettajatiimiä (6 mainintaa) ja osallistua myös muuhun kuin
musiikin opetukseen (4 mainintaa). Kanttorilta toivotaan myös rippikoulun muiden opettajien perehdyttämistä rippikoulun musiikkikasvatuksen tavoitteisiin ja toteutukseen (2 mainintaa). Hän voisi pitää
enemmän musiikkitunteja (3 mainintaa) ja innostaa nuoria musisoimaan (2 mainintaa).
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Kuvio 2. Helsingin ja Espoon hiippakuntien nuorisotyönohjaajien
mielipide siitä, tulisiko kanttorin olla enemmän läsnä rippikoulussa,
N=100.

Ei, kanttori on riittävästi läsnä
32 %
Jonkin verran enemmän
42 %

En osaa sanoa
4%
Huomattavasti enemmän
22 %

Nuorisotyönohjaajien vastauksista myös ilmeni, että kanttorin läsnäololla on konkreettista merkitystä. Se vaikuttaa selkeästi virsien käytön runsauteen ja niiden käyttämiseen eri tilanteissa. Erityisesti jumalanpalveluksissa virsien käyttö on huomattavasti yleisempää niiden
seurakuntien rippikouluissa, joissa nuorisotyönohjaajat kokevat kanttorin osallistuvan aktiivisesti rippikoulutyöhön
Tutkimusten perusteella kanttorin roolia kokonaisuudessaan pidetään tärkeänä. Kuopion hiippakunnan kaikkien vastaajien mielestä
kanttori (joku seurakunnan vakituisista kanttoreista tai kanttorit
yhdessä) on yksi kolmesta tärkeimmästä rippikoulun musiikin toteuttajasta. Kanttoreiden jälkeen tärkeimpinä pidetään nuorisotyönohjaajia ja isosia. Nuorisotyönohjaajan ja isosten tai jonkun isosista osuus
musiikista on jokseenkin tasavahva: nuorisotyönohjaaja mainitaan 18
ja isonen tai isoset 17 kertaa. Kolmanneksi tärkeimmäksi musiikin
toteutuksessa katsotaan papin työpanos, se mainitaan 12 kertaa. Kausityöntekijät kuten rippikoulukanttorit, kesäteologit ja nuorisotyön
harjoittelijat ovat myös mukana rippikoulun musiikin toteutuksessa,
mutta heidän osuutensa katsotaan keskimäärin vähemmän merkittäväksi kuin vakituisten työntekijöiden ja isosten. Rippikoulukanttori
tai muu ei-vakituinen muusikko mainitaan 7 ja muut kesätyöntekijät 8
kertaa. Espoon ja Helsingin hiippakuntien nuorisotyönohjaajien
mukaan rippikoulun musiikkikasvatukseen osallistuvien työntekijöiden rooli on samansuuntainen. Kanttorien lisäksi musiikkikasvatuk-
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seen osallistuvat nuorisotyönohjaajat 86 prosentissa ja pappi 77 prosentissa rippikouluja. Lisäksi isoset ja kesämuusikot toimivat usein
rippikoulujen musiikkikasvatuksen toteuttajina.
Useimmat työntekijät myös kertovat itse kantavansa vastuuta rippikoulun musiikkikasvatuksesta. Lapuan hiippakunnan työntekijöiden vastausten perusteella eniten vastuuta ottavat kanttorit, toiseksi
eniten papit, kolmanneksi nuorisotyönohjaajat.43 Vastaukset osoittavat, että omalla musiikin harrastuksella on kuitenkin keskeinen merkitys siinä, millainen rooli itsellä on musiikkikasvatuksessa. Musiikkia harrastavat papit ja nuorisotyönohjaajat tuntevat vastuuta selvästi
enemmän kuin sellaiset, jotka eivät harrasta musiikkia.44
Yhdessä toteutettu opetus RKS 2001:n suosittelema yksittäisistä
oppitunneista laajempiin, opettajatiimin yhdessä suunnittelemiin opetus- ja oppimiskokonaisuuksiin siirtyminen on toteutunut vaihtelevasti. Kuopion hiippakunnassa jonkinlaista yhdessä toteutettua opetusta on noin joka toisen vastaajan seurakunnassa. Vastaajista 15 prosenttia arvioi yhteisiin opetuskokonaisuuksiin siirtymisen toteutuneen
hyvin. Yhteisopetuksen arvioi satunnaiseksi 38 prosenttia vastaajista,
ja yhtä moni on sitä mieltä, etteivät yhteiset opetuskokonaisuudet
toteudu lainkaan. Merkittävin toteutumiseen vaikuttava seikka on
vastaajien mukaan muiden tiimiläisten yhteistyöhalukkuus.
Yleisimpiä tilanteita, joissa yhteistyö toteutuu, ovat leirijumalanpalvelukset, muu jumalanpalvelusopetus ja konfirmaation suunnittelu. Yhdessä toteutetaan myös Jeesuksen elämää käsitteleviä opetuspäiviä, joissa Vapahtajan elämänvaiheita havainnollistetaan ja kommentoidaan virsien ja muun musiikin avulla. Musiikinopetuksen teemojen yhdistäminen muuhun opetukseen ei Lapuan hiippakunnassakaan ole aivan harvinaista. Ylivoimaisesti eniten musiikinopetus saadaan tässäkin tapauksessa sulautumaan yhteen muun opetuksen
kanssa, kun on kyse jumalanpalvelusopetuksesta. Muutamat vastaajat
kertovat musiikin yhdistyvän tavalla tai toisella myös kirkollisten toimitusten, rukouksen, luomisen, kirkon sakramenttien, Jumalan tai
kärsimyksen käsittelyyn.
Kanttorin läsnäolo rippikoulussa vaikuttaa yhdessä suunniteltujen
ja toteutettujen työskentelyjen määrään. Kuopion hiippakunnassa
26 prosenttia vähintään muutaman päivän leirillä mukana olevista
43 Keskiarvo kanttoreilla 3,7; papeilla 3,4 ja nuorisotyönohjaajilla 3,1.
44 Keskiarvo papeilla 3,7 ja 3,2 ja nuorisotyönohjaajilla 3,4 ja 2,7.
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kertoo yhteisiin opetuskokonaisuuksiin siirtymisen toteutuneen
hyvin, ja 42 prosenttia kertoo jonkinlaisesta yhteistyöstä. Tähän ei
näytä olevan merkitystä sillä, onko kanttori mukana koko leirin vai
ainoastaan osan siitä. Vain musiikinopetuksen ajan rippikouluun
osallistuvista kukaan ei arvioi yhteisesti suunniteltuihin työskentelyihin siirtymisen toteutuneen hyvin. Sen sijaan puolet (53 %) katsoo
yhteistyön toteutuneen huonosti. Myös leirijaksoihin osallistuvista
joka neljäs (26 %) pitää toteutunutta yhteistyötä vähäisenä. Koko leirin mukana olevista tätä mieltä on joka viides (18 %) ja tietyn ajanjakson leiriin osallistuvista reilu kolmannes (38 %).
Rippikoulun musiikkikasvatus ja kanttoreiden panos siinä näyttävät siis olevan erityinen haaste RKS 2001:n edellyttämälle opettajatiiminä toimimiselle. Tämä on sikäli merkittävää, että kanttori on
ohjausteksteissä erityisesti nimetty vastuulliseksi musiikkikasvattajaksi.

Musiikkikasvatuksen toteuttaminen rippikoulussa
Lähtökohdat musiikille Suurin osa rippikouluopettajista kokeekin,
että musiikilla voidaan vaikuttaa rippikoulun yleistavoitteen toteutumiseen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet Lapuan hiippakunnan
opettajat olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että musiikki
voi yleistavoitteen mukaisesti auttaa nuorta vahvistumaan uskossaan
Jumalaan (keskiarvo 3,7 asteikolla 1–4). Samoin musiikin katsottiin
voivan auttaa nuorta kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen (ka. 3,5).
Myös rukouselämän ja seurakuntayhteyden kannalta vastaajat kokivat musiikin tärkeäksi (ka. 3,6). Nuorisotyönohjaajilla ja papeilla
musiikkiharrastus vaikuttaa selvästi siihen, miten merkittävinä he
musiikin mahdollisuuksia pitävät. Rippikouluopettajat katsoivat
musiikin tukevan rippikoulun yleistavoitteen saavuttamista parhaiten
silloin, kun sen käyttö on monipuolista: mahdollisimman monentyylisen musiikin laulamista, soittamista ja kuuntelemista. Papit korostivat
vastauksissaan monipuolisuuden lisäksi sitä, että musiikki on tehty
nuorten omalla kielellä. Myös virsillä on pappien mielestä tärkeä
osansa rippikoulun yleistavoitteen tukemisessa. Kanttorit puolestaan
korostivat monipuolisuuden ohella itse tekemistä, erityisesti laulamista ja soittamista.
RKS 2001 suosittelee, että jokaiseen opetuskokonaisuuteen ja rippikoulupäivään sisällytetään materiaalia kaikista pääosa-alueista, elämästä, uskosta ja rukouksesta, jotta usko saisi parhaat mahdollisuudet
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kiinnittyä nuoren elämäntodellisuuteen.45 Kuopion hiippakunnan
kanttorien mielestä tämä suunnitelman pääosa-alueiden sisällyttämisen periaate toteutuu melko hyvin, vaikkakin usein tiedostamatta.
Parhaiten eri osa-alueiden käsittely toteutuu, kun valitaan virsiä ja
lauluja sekä hengellisen musiikin luonteessa itsessään uskon sisällön
välittäjänä. Kuitenkin ajatus siitä, että musiikki jäsentää rippikoulussa
opetettavia elämän- ja uskonkysymyksiä nuoren kokemuksiin, vaikuttaa vieraalta. Puolet (53 %) vastaajista ei osannut sanoa, miten
musiikki jäsentää muuta opetusta nuorten elämään. Joka viides
(18 %) mainitsi virret ja nuorten laulut merkittävinä rippikoulun opetussisältöjen jäsentäjinä. Muita ajatuksia musiikin jäsentävästä
tehtävästä olivat muun muassa seuraavat:
Se on mielestäni hyvä tapa ymmärtää usko.
Musiikki puhuu monesti enemmän kuin puheet.
Musiikkia on ehkä helpompi lähestyä ja ymmärtää kuin ns. tavallista
opetusta.
Musiikki vaikuttaa tunteisiin, kokee surua, iloa, ylistystä, kiitosta.
Musiikki voi myös rauhoittaa ja void. kokea Jumalan läsnäoloa.
Musiikki tukee, vahvistaa ja avaa.
Uskon, että musiikki avaa kanavia enemmän kuin tajuamme, nähtäväksi jää.
Luulisin, että se voi (ainakin toisinaan) antaa ajattelemisen aihetta ja
auttaa nuorta kunnioittamaan eri tyyppistä musiikkia.

Rippikoulun musiikin tärkeimmät tehtävät Musiikilla on rippikoulussa tärkeä asema. Lapuan hiippakunnassa niin ajattelevat erityisesti kanttorit, joiden keskiarvo asteikolla 1–4 on 3,7, mutta myös
nuorisotyönohjaajien ja pappien keskiarvo on 3,5. Vielä yksimielisempiä ollaan siitä, että musiikilla pitäisi olla rippikoulussa tärkeä
asema.46 Tärkeimpien asioiden joukkoon musiikkia ei kuitenkaan
lueta: koko rippikouluopettajina toimivien pappien, kanttorien ja nuorisotyönohjaajien joukko yhteensä pitää rippikoulukokonaisuudessa
tärkeimpinä asioina opetusta, uskoa, yhdessäoloa, hyvää yhteishenkeä ja nuoria itseään. Tärkeysjärjestys ja listan sisältö vaihtelevat jonkin verran ammattiryhmien välillä. Kanttoreille tärkeimpien asioiden

45 Elämä – usko – rukous 2001, 10.
46 Kanttoreilla ja papeilla keskiarvo on 3,8 ja nuorisotyönohjaajilla 3,7.
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joukossa on kuitenkin jotakin, mitä muilla ammattiryhmillä ei ole:
seurakunta ja musiikki.
Myös Espoon ja Helsingin hiippakuntien nuorisotyönohjaajien
vastaukset osoittavat, että musiikkia pidetään kokonaisuudessaan
hyvin tärkeänä osana rippikoulua. Nuorisotyönohjaajien mielestä
musiikin tehtävänä on tukea, elävöittää ja rikastuttaa rippikoulun kasteopetusta ja kaikkea sitä, mitä rippikoulussa nuorille opetetaan (37
mainintaa). Musiikki välittää evankeliumia, kristinuskon sanomaa
(27 mainintaa).
- - - laulut kertovat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, ihmisen
elämästä, arjesta, kysymyksistä ja siitä, miten Jumala on läsnä meidän elämässämme – laulujen kautta minä voin ylistää Jumalaa, rukoilla, kiittää, pyytää anteeksi. (nainen, Helsingin hiippakunta)

Musiikilla nähdään tärkeä rooli yhteishengen ja yhteisöllisyyden luomisessa (28 mainintaa) sekä tunnelman ja ilmapiirin luojana (23 mainintaa). Musiikki voi auttaa nuorta käsittelemään tunteitaan (5 mainintaa). Musiikki herättää ajatuksia (5 mainintaa) ja rohkaisee
ilmaisemaan ja toteuttamaan itseään (3 mainintaa). Musiikki välittää
myös Jumalan läsnäoloa (3 mainintaa). Musiikin kautta voidaan
osoittaa nuorelle, että hengellisyys on luonteva osa elämää (2 mainintaa). Musiikki innostaa ja motivoi (4 mainintaa) sekä toimii virikkeenä (3 mainintaa) ja virkistää (2 mainintaa). Aina musiikilla ei tarvitse olla erityistä tehtävää, vaan se toimii viihdyttäjänä (4 mainintaa).
Viedä omalla tavallaan evankeliumia eteenpäin. Sekä viihdyttää, ei
musiikilla tarvitse välttämättä aina sen kummempaa tarkoitusta olla.
On vaan kivaa! (mies, Espoon hpk)

Lapuan hiippakunnan rippikouluopettajien mielestä musiikin tärkein
tehtävä rippikoulussa on yhdistää (71 % vastaajista). Noin joka neljäs
tai joka viides näkee musiikilla olevan tärkeä tehtävä myös siinä, että
se auttaa oppimaan (25 %), luo tunnelmaa (22 %), välittää sanomaa
(22 %), vahvistaa uskoa (19 %) ja auttaa rauhoittumaan (17 %).
Varsinaista rippikoulun musiikinopetusta koskien Kuopion ja
Lapuan hiippakuntien kanttorien vastauksissa erottuu kaksi erityisen
tärkeää tavoitetta: laulaminen ja jumalanpalvelusmusiikkiin tutustuminen. Myös virret ja musiikin välinearvo evankeliumin välittäjänä
mainittiin molemmissa hiippakunnissa. Lapuan hiippakunnan opettajista joka neljäs (26 %) piti rippikoulun musiikinopetuksessa tärkeimpänä virsien ja nuortenveisujen laulamista. Niin ikään joka neljäs
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(23 %) vastaajista piti tärkeänä myös musiikin luomaa tunnelmaa:
iloa ja yhteyttä. Joka viidennen (18 %) mielestä musiikinopetuksen
tehtävänä on toimia erityisesti Jumalan sanan välittäjänä. Tietoutta
hengellisestä musiikista piti tärkeänä 16 prosenttia vastaajista. Joka
kolmas kanttori (31 %) korosti laulamisen merkitystä. Yhtä moni piti
tärkeänä jumalanpalvelusmusiikin käsittelemistä – mitä esimerkiksi
papeista yksikään ei maininnut tärkeäksi.
Kuopion hiippakunnan kanttorien rippikoulun musiikinopetusta
koskevat arvostukset tulevat esiin heidän omalle rippikoulutyöskentelylleen asettamistaan tavoitteista. Tavoitteet painottuvat taitojen harjoituttamiseen, mielikuvien muokkaamiseen ja kokemusten tarjoamiseen. Vain harvat mainitsevat tietojen opettamisen tärkeyden, mutta
tiedolliset tavoitteet tulevat epäsuorasti esille muun muassa virsien ja
jumalanpalvelusmusiikin yhteydessä. Noin puolet vastaajista (16
mainintaa) on asettanut tavoitteekseen laulattaa nuoria. Seuraavaksi
useimmin mainittuja tavoitteita ovat nuorten tutustuttaminen virsikirjaan ja virsiin (13), jumalanpalveluksen musiikin esittely (11) ja kirkkomusiikkiin liittyvien mielikuvien muokkaaminen (11). Erilaiset
seurakuntaan liittyvät tavoitteet ovat myös yleisiä (11), esimerkiksi
pyritään tutustuttamaan nuoret seurakunnan musiikkitoimintaan,
opettamaan heidät ymmärtämään musiikin merkitys seurakuntaelämässä, rohkaisemaan seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja tarjoamaan positiivinen kokemus seurakunnasta. Melko usein mainitaan
myös rippikoulun sosiaalisiin suhteisiin (6 mainintaa) ja nuorten osallistumisen lisäämiseen (5) liittyviä tavoitteita. Osallistumista pyritään
lisäämään sekä rippikoulun aikana että sen jälkeen seurakunnan toiminnassa
Suurin osa kanttoreiden itselleen asettamista tavoitteista on mainittu myös RKS 2001:ssä, ja kanttorit painottavat suunnitelman
mukaisesti musiikin taito- ja taideaineluonnetta. Kanttorit mainitsevat
tavoitteissaan usein konkreettisia opetussisältöjä, esimerkiksi virsien
tai jumalanpalvelusmusiikin käsitteleminen. Suunnitelmassa mainitut
tavoitteet taas ovat usein abstrakteja, esimerkiksi pyhyyden, ilon ja
Jumalan läsnäolon kokeminen. Kanttorien mainitsemat konkreettiset
opetettavat asiat luetaan RKS 2001:ssä pikemminkin opetussisällöiksi kuin varsinaisiksi tavoitteiksi, vaikka jaottelu ei olekaan selkeä.
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Musiikki rippikoulun kokonaisuudessa RKS 2001:n mukaan
musiikin tulisi liittyä luontevasti kaikkeen rippikoulun toimintaan.47
Sekä Kuopion että Lapuan hiippakunnissa kerätyn aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että musiikki liittyy kyllä rippikoulussa moniin
eri tilanteisiin, mutta varsinainen musiikinopetus jää usein rippikoulun kokonaisuudesta irralliseksi. Lapuan hiippakunnassa kanttorit
ovat jokseenkin samaa mieltä siitä, että musiikki liittyy rippikouluissa
kaikkeen toimintaan. Asteikolla 1–4 keskiarvo väitteelle on 3,1. Nuorisotyönohjaajien keskiarvo on 2,7 ja pappien 2,8. Hajontaa vastauksissa on kuitenkin jonkin verran – kaikkien vastaajien keskihajonta on
0,7. Papit ja nuorisotyönohjaajat ovat jokseenkin samaa mieltä siitä,
että he käyttävät usein musiikkia omassa opetuksessaan (ka. papeilla
2,9, nuorisotyönohjaajilla 3,2). Jälleen on nähtävissä, että musiikkia
harrastavat papit ja nuorisotyönohjaajat ovat musiikin käytössä selvästi aktiivisempia kuin sellaiset, jotka eivät harrasta musiikkia.
Musiikki toimii lähinnä apuna muiden aiheiden opettamisessa.
Kuopion hiippakunnan kanttorien mukaan rippikoulussa harrastetaan musiikkia muun muassa iltaohjelmissa, leirijumalanpalveluksissa, hartauksissa, oppitunneilla, nukkumaan mentäessä ja ruokailun
ja lipunnoston yhteydessä. Kanttorien omassa työskentelyssä musiikinopetuksen yhteys rippikoulun muuhun toimintaan toteutuu huonommin. Peräti puolet vastaajista joko jättää vastaamatta aihetta koskevaan kysymykseen tai vastaa, ettei liitä musiikkia mitenkään muuhun toimintaan tai ettei osaa sanoa, millä tavalla huomioi muussa rippikoulun toiminnassa meneillään olevan vaiheen. Kuitenkin 29 prosenttia kanttoreista kertoo ottavansa rippikoulussa meneillään olevan
vaiheen huomioon liittämällä musiikinopetuksen kunkin päivän
aiheeseen. Esimerkiksi passioita kuunnellaan Jeesuksen elämää käsittelevänä päivänä, häämusiikkia esitellään seurusteluaiheeseen liittyen, ja seurakunnan musiikkitoimintaan tutustutaan päivänä, jona
puhutaan Pyhän Hengen toiminnasta. Myös virret valitaan päivän teeman mukaan.
Kanttorin läsnäolon määrä rippikoulun leirijaksolla vaikuttaa rippikoulussa meneillään olevan vaiheen huomioimiseen musiikinopetuksessa. Vain musiikinopetuksen ajan leirillä olevat pystyvät huomioimaan meneillään olevan vaiheen huonoimmin: heistä 13 prosenttia
liittää opetuksensa tavalla tai toisella leirin muuhun toimintaan, kun

47 Elämä – usko – rukous 2001, 34.
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taas vähintään muutaman päivän leirillä mukana olevista meneillään
olevan vaiheen huomioi 42 prosenttia.
Laulamisen voi sanoa liittyvän rippikoulussa miltei kaikkeen kuviteltavissa olevaan toimintaan. Kaikilla Lapuan hiippakunnan rippikoululeireillä lauletaan yhdessä päivittäin ennen ateriaa, leirijumalanpalveluksissa ja iltaohjelmissa. Lähes yhtä säännönmukaista on yhteinen laulaminen hartauksissa ja kanttorin pitämillä tunneilla. Ollenkaan harvinaista laulaminen ei ole myöskään vapaa-ajalla (asteikolla
1-3, jossa 1=ei koskaan, 2=joskus, 3=päivittäin, ka. 2,4), muiden kuin
kanttorin pitämillä tunneilla (ka. 2,3), aterian jälkeen (ka. 2,2), lipunnoston (ka. 2,2) eikä lipunlaskunkaan yhteydessä (ka. 2). Laulun kerrotaan kuuluvan rippikoululeirillä vaihtelevasti myös moniin muihin
tilanteisiin, esimerkiksi vanhempien vierailupäivään, retkiin, nuotiolle, mahdollisiin merkkipäiviin – kuulemma myös poikien saunaan! Myös isosten ja ohjaajien leiriläisille laulamat iltalaulut koetaan monissa seurakunnissa tärkeiksi.
Ehdottomasti suosituinta laulumateriaalia rippikoulussa ovat virret
ja nuortenveisut. Lapuan hiippakunnan työntekijöiden vastausten
perusteella virret kuuluvat erityisesti jumalanpalveluksiin, mutta niitä
lauletaan paljon myös oppitunneilla ja hartauksissa. Myös ruokailuun
liittyy monissa seurakunnissa virsi. Nuortenveisut puolestaan raikuvat erityisesti iltaohjelmissa, ja oppitunneilla ja hartauksissa niitä lauletaan yhtä lailla kuin virsiäkin. Jonkin verran nuortenveisuja lauletaan myös jumalanpalveluksissa ja vapaa-ajalla. Olennaisesti rippikouluun kuuluvat myös leikkeihin liittyvät laulut, joita lauletaan 84
prosentissa rippikoululeirejä. Leikkilaulut ovat käytössä lähes yksinomaan iltaohjelmissa, toisinaan myös päivän ulkoleikeissä. Ei-hengellisillä lauluilla on sijaa joka kolmannella rippikoululeirillä. Ne liittyvät enimmäkseen iltaohjelmiin ja vapaa-aikaan. Vastaajista 15 prosenttia kertoo rippikoulussa käytettävän myös muuta laulumateriaalia: lasten virsikirjan lauluja, päivän rukoushetkien sävelmiä, isänmaallisia lauluja, gospelkappaleita, “rippikouluräppiä” ja leirin
kuluessa muotoutuvia omia lauluja. Muutamassa seurakunnassa lauletaan myös eri herätysliikkeiden lauluja, lähinnä näytteinä oppitunneilla. Tätä voi pitää muistumana vuoden 1980 rippikoulusuunnitelman ohjeesta, jonka mukaan herätysliikkeiden laulut oli otettava opetuksessa huomioon. Kaikissa rippikouluissa pyritään harjoittelemaan
konfirmaatiolaulu konfirmaatiota varten.
Nuorisotyönohjaajat käyttävät tutkimuksen perusteella virsiä rippikoulussa yleisimmin jumalanpalveluksissa. Niissä virsiä kertoi
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käyttävänsä aina 60 prosenttia vastaajista (N=98) ja usein 34 prosenttia vastaajista. Iltahartauksien musiikki näyttää painottuvan enemmän
nuorten veisuihin tai äänitteiden käyttämiseen, koska yhteensä vain
neljännes (26 %) vastaajista kertoi käyttävänsä iltahartauksissa virsiä
aina tai usein, 70 prosenttia joskus ja 4 prosenttia ei koskaan. Iltahartaudet rippileireillä toteuttavat useimmiten isoset. Tämä saattaa lisätä
niissä nuorten veisujen käyttöä, jotka monet isoset kokevat virsiä
tutumpina. Aamuhartauksissa virsiä kertoi käyttävänsä aina tai usein
yhteensä puolet (53 %) vastaajista. Vähiten virsiä käytettiin iltaohjelmassa. Vastaajista yksi (1 %) kertoi käyttävänsä iltaohjelmissa aina
virsiä. Kolmannes kertoi, ettei iltaohjelmissa koskaan käytetä virsiä.
Lisäksi vastaajat kertoivat käyttävänsä virsiä myös oppitunneilla (9
mainintaa), ruokailuissa (4 mainintaa), musiikkihetkissä ja virsivarteissa (3 mainintaa) sekä iltalauluina (2 mainintaa). Joissakin rippikouluissa myös suoritetaan virsimerkkejä (2 mainintaa).
Musiikinopetuksen aiheet ja työtavat Rippikoulun musiikinopetuksen yleisimmät aiheet ovat virsikirja ja jumalanpalvelusmusiikki
sekä Kuopion että Lapuan hiippakuntien kanttorien vastausten perusteella. Hengellisen nuorisomusiikin käsittely on hieman yleisempää
Lapuan hiippakunnassa, tosin sielläkin käytännöt vaihtelevat. Saadut
vastaukset vaihtelevat tärkeimmän ja vähiten tärkeän välillä. Urkumusiikin käsittely taas on yleisempää Kuopion hiippakunnassa.
Lapuan hiippakunnan kanttorit asettavat rippikoulusuunnitelmassa
luetellut musiikinopetuksen aiheet seuraavanlaiseen tärkeysjärjestykseen (1. on tärkein):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

virsikirja
jumalanpalvelus
hengellinen nuorisomusiikki eli gospel
kirkolliset toimitukset
oman seurakunnan musiikkitoiminta
urut
kuoro
kanttorin työ

Myös Kuopion hiippakunnassa yleisimpiä musiikinopetuksen aiheita
ovat perinteiset kirkkomusiikkiaiheet, jotka esiintyvät jo vuoden 1980
rippikoulusuunnitelmassa. Sen sijaan RKS 2001:n uudet, musiikkia
soveltavat aiheet ovat harvinaisempia. Kaikki vastaajat (34) kertovat
käsittelevänsä rippikouluopetuksessaan jumalanpalveluksen musiik-
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kia ja virsikirjaa, lähes kaikki (32) myös urkumusiikkia. Muita paljon
käsiteltyjä aiheita ovat kirkollisten toimitusten musiikki (27), musiikin käyttö seurakunnassa (25), hengellinen nuorisomusiikki (25),
kirkkovuosi (24), kuoro- ja muu laulumusiikki (24), nuorten mahdollisuudet osallistua seurakunnan musiikkitoimintaan (23), musiikin
merkitys nuoren elämässä (21) ja hengelliset laulukirjat (18). Vähän
käsitellään hiljaisuutta (10), kulttuuria ja monikulttuurisuutta (5),
nuorisokulttuuria, viihdettä ja mediaa (4), muuta soitinmusiikkia kuin
urkumusiikkia (4) ja satunnaisesti musiikin perusteita, kirkkomusiikin historiaa, kuulonhuoltoa ja nokkahuilua (1 maininta kustakin).
Myös kanttorien käyttämät musiikinopetuksen työtavat ovat
molemmissa hiippakunnissa samansuuntaisia ja varsin perinteisiä.
Laulaminen erottuu tärkeimpänä työtapana molemmissa hiippakunnissa. Näin kanttorit toteuttavat sekä rippikoulusuunnitelmaa että
omia rippikoulua koskevia arvostuksiaan. Kuopion hiippakunnassa
kanttorien itselleen asettamista tavoitteista yleisin on juuri yhteisen
laulamisen järjestäminen, ja Lapuan hiippakunnassa rippikouluohjaajat korostavat laulamista rippikoulun musiikinopetuksen tärkeimpänä
tehtävänä. Myös RKS 2001:ssä todetaan, että yhteinen musisointi on
eräs rippikoulun musiikin keskeisimmistä osista.48 Keskustelut ja ryhmätyöt ovat yleisempiä Lapuan hiippakunnassa, soittaminen taas
Kuopiossa.
Lapuan hiippakunnan kanttorit arvioivat tutkimuksessa, miten
yleisiä erilaiset työtavat ovat heidän omassa musiikinopetuksessaan.
Asteikko on kolmiportainen: 3 on usein, 2 silloin tällöin ja 1 ei koskaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

laulaminen (keskiarvo 3,0)
keskustelut (ka. 2,7)
musiikinkuuntelu (ka. 2,6)
ryhmätyöt (ka. 2,5)
luennointi ja soittaminen (ka. 2,4)
muistiinpanojen kirjoituttaminen (ka. 2,2)
leikit (ka. 1,6)
musiikkiliikunta (ka. 1,4)

Luennointi, muistiinpanojen kirjoituttaminen, laulaminen ja keskusteleminen saadaan liitettyä kaikkiin musiikinopetuksen aiheisiin, muun

48 Elämä – usko – rukous 2001, 34.
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muassa jumalanpalvelusmusiikkiin, virsikirjaan, gospeliin ja kirkollisiin toimituksiin. Myös musiikinkuuntelulla on osansa melkein kaikessa. Ryhmätöitä vastaajat teettävät virsikirjaa ja toimituksia käsitellessään. Leikit ja musiikkiliikunta voivat toimia työskentelyyn virittäjänä tunnin alussa. Työtapojen käytön yleisyyteen kanttorin sukupuolella tai iällä ei ole mainittavaa merkitystä.
Myös Kuopion hiippakunnassa perinteiset kirkkomusiikin työtavat
ovat suosituimpia. Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta (33) käyttävät laulamista työtapana rippikouluopetuksessa. Lähes yhtä moni
käyttää musiikin kuuntelua (31). Muita käytettyjä työtapoja ovat soittaminen (28), keskustelut (27), luennointi (25) ja ryhmätyöt (21).
Vain kuusi vastaajaa kertoo, että heidän johtamissaan opetuskokonaisuuksissa harrastetaan musiikkiliikuntaa. Näistä yksi määrittelee työtapansa tarkemmin musiikkileikiksi. Musiikkimaalausta käyttää yksi
vastaaja.
Lapuan hiippakunnassa muilla rippikouluohjaajilla kuin kanttoreilla musiikin käyttötavoista yleisin heidän omassa opetuksessaan on
musiikinkuuntelu (asteikolla 1–3 keskiarvo 2,6) ja toiseksi yleisin
laulaminen (ka. 2,4). Molemmat toimivat hyvin vaikkapa opetuksen
teemaan johdattajana. Silloin tällöin käytetään myös laululeikkejä ja
soittamista (ka. 1,8). Myös muilla kuin kanttoreilla musiikkiliikunta
on annetuista työtapavaihtoehdoista harvinaisin (ka. 1,5). Jotkut mainitsevat käyttävänsä opetuksessaan lisäksi esimerkiksi musiikkivideoita, musiikilla höystettyjä PowerPoint-esityksiä ja taustamusiikkia
antamassa virikettä työskentelyyn. Myös laulujen sanoituksia voidaan pohtia.
Espoon ja Helsingin hiippakuntien nuorisotyönohjaajat antavat
nuorille usein mahdollisuuksia osallistua musisoimiseen rippikoulussa. Yhteiseen laulamiseen voivat osallistua kaikki. Lähes kaikissa
rippikouluissa nuorille annetaan mahdollisuus myös säestää lauluja ja
harrastaa soittamista. Lisäksi musiikkia kuunnellaan lähes jokaisessa
rippikoulussa. Myös Lapuan hiippakunnassa yhteistä musisointia
pidetään tärkeänä (asteikolla 1–4 keskiarvo 3,8). Rippikouluopettajat
järjestävät leirillä varsin usein yhteistä laulamista (ka. kanttoreilla
3,7, papeilla 3,3 ja nuorisotyönohjaajilla 3,1). Yhteisen soittamisen
järjestäminen sitä vastoin on harvinaisempaa: kanttoreilla ja nuorisotyönohjaajilla keskiarvo on 2,3, papeilla 2,0. Kaikki kolme ammattiryhmää kokevat yhteisen laulamisen järjestämisen melko helppona.
Kanttorien keskiarvo on 3,2 ja nuorisotyönohjaajien ja pappien 3,1.
Yhteisen soittamisen järjestäminen taas on verrattain vaikeaa, kantto-
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rien vastausten keskiarvo on 2,3, pappien 2,0 ja nuorisotyönohjaajien
2,4. Musiikkia itse harrastavat papit ja nuorisotyönohjaajat kokevat
yhteisen laulamisen ja soittamisen järjestämisen huomattavasti helpompana kuin ne papit ja nuorisotyönohjaajat, jotka eivät harrasta
musiikkia. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että RKS 2001:n kannustamat yhdessä laulaminen ja soittaminen toteutuvat rippikoulussa,
edellinen hyvin ja jälkimmäinen kohtalaisesti
Yhteisten laulu- ja soittohetkien järjestämiseen tuntuvat erityisesti
vaikuttavan opettajan omat taidot ja asenteet sekä nuorten asenteet.
Rippikoulussa yhteistyössä on voimaa, sillä monet kertovat, että
yhteistyö muiden opettajien kanssa helpottaa musisointituokioiden
järjestämistä. Nuorten asenne ja opettajan oma asenne ovat vastaajien
mukaan yhteistä soittoa ja laulua helpottavia tekijöitä, ja useita mainintoja sai myös traditio, joka melkeinpä velvoittaa rippikoulussa
yhteiseen musisointiin. Vaikeudeksi heti oman “epämusikaalisuuden”
jälkeen koetaan nuorten asenne – ja vain pari vastaajaa pitää vaikeutena omaa asennettaan.
Viidesosa tutkimukseen osallistuneista Espoon ja Helsingin hiippakuntien nuorisotyönohjaajista kokee joutuvansa kantamaan liikaa
vastuuta rippikoulun musiikkikasvatuksesta. Kyselyn mukaan neljällä kymmenestä vastaajasta on mielestään hyvät tai erinomaiset
musiikilliset valmiudet rippikoulun musiikkikasvatuksessa. Ainoastaan puolet kyselyyn vastanneista nuorisotyönohjaajista toteaa pystyvänsä vastaamaan hyvin niihin musiikillisiin vaatimuksiin, joita he
kokevat rippikoulutyössä heiltä odotettavan. Kyselyyn vastanneista
nuorisotyönohjaajista reilu kolmannes toivoo lisää musiikin käyttöön
liittyvää koulutusta. Tukea musiikkikasvatuksen toteuttamiseen tarvitaan, etenkin jos kanttorilla ei ole mahdollisuutta olla mukana läpi
koko rippikouluprosessin.
Nuoret rippikoulun musiikin maailmassa RKS 2001 muistuttaa
konstruktivistsen oppimiskäsityksensä mukaisesti musiikkiluvussaan,
että on tärkeää ottaa nuorten oma musiikillinen maailma huomioon ja
keskustella heidän kanssaan musiikin merkityksestä. Gospelmusiikki
on yleensä rippikoululaisille tutuin hengellisen musiikin tyyli, ja
suunnitelman mukaan nuorten on usein helpointa lähestyä kirkkomusiikkia sen kautta.49 Lapuan hiippakunnan rippikouluopettajat ovat
melko kiinnostuneita rippikoululaisten musiikkimausta ja heidän suh49 Elämä – usko – rukous 2001, 12, 35.
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teestaan musiikkiin. Kiinnostuneimpia ovat kanttorit, joiden vastausten keskiarvo on 3,5. Nuorisotyönohjaajien keskiarvo on 3,4 ja pappien 3,1. Rippikoulussa nuorten mielimusiikin käsittelemiseen käytetyn ajan määrä vaihtelee. Rippikouluohjaajat ovat kuitenkin jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että nuorten mielimusiikin tunteminen voi auttaa nuorten ymmärtämisessä
Useimmat Lapuan hiippakunnan rippikouluopettajat ovat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että rippikoulussa on tärkeää pohtia
musiikin merkitystä nuoren elämässä (keskiarvo 3,3). Erityisesti
kanttorit ovat sen kannalla (ka. 3,5). Pappien vastausten keskiarvo on
3,3 ja nuorisotyönohjaajien 3,1. RKS 2001 jättää kuitenkin varsin
hämäräksi sen, mitä musiikin merkityksellä nuoren elämässä tarkoitetaan: musiikkiin liittyviä harrastuksia, musiikin liittymistä päivittäisiin rutiineihin tai esimerkiksi musiikkia oppimisen tukena? Merkitys
ei liene aivan selvä rippikouluopettajillekaan. Kun heiltä kysyttiin,
millä tavoin he ovat haastaneet nuoria pohtimaan musiikin merkitystä
omassa elämässään, saatiin hyvin moninaisia ja monitulkintaisia vastauksia. Yleisimmin rippikouluopettajat käyttävät keskusteluja selvittämään musiikin merkitystä nuorten elämässä. Toiseksi yleisin vastaus on, että opettaja ei ole haastanut nuoria pohtimaan asiaa millään
tavalla. Kolmanneksi eniten opettajat käyttävät tähän tarkoitukseen
laulujen sanoman pohdintaa. Kanttorien vastaukset poikkeavat jonkin
verran yleisestä linjasta. Toki myös he luottavat keskusteluihin eniten, mutta he laittavat nuoret myös valitsemaan virsiä eri tilanteisiin
ja pohtimaan sitä, miten musiikki liittyy eri elämänvaiheisiin.
Myös Kuopion hiippakunnan kanttorit käyttävät monenlaisia
tapoja liittäessään rippikoulun musiikin nuorten elämäntodellisuuteen. Tavat vaihtelevat paljon vastaajien kesken, mutta ne ovat pitkälti samoja, joita RKS 2001 suosittelee: keskusteleminen nuorten
kirkollisiin toimituksiin liittyvistä kokemuksista ja musiikkimieltymyksistä, nuorisomusiikin käyttö ja musiikinopetuksen liittäminen
muihin rippikoulun tapahtumiin. Toisinaan käsitellään myös elämän
peruskokemuksia, esimerkiksi hiljaisuutta, pelkoa, elämän eri vaiheita ja arkielämän asioita. Musiikinopetuksen nuoren elämään liittämisen tavat jakautuvat kahteen ryhmään: toisissa on näkökulmana
nuorten lähestyminen seurakunnasta käsin, toisissa taas painotetaan
nuorten näkökulmaa seurakunnan musiikkiin. Myös RKS 2001 mai-
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nitsee molemmat näkökulmat.50 Nuoren elämäntilanteen huomioimista koskevaan kysymykseen jätettiin vastaamatta usein, mikä saattaa kertoa siitä, että asiaan olisi mahdollisesti hyvä kiinnittää enemmän huomiota.
Musiikinopetuksen suunnittelu ja arviointi Kanttorit tutustuvat
uuteen rippikouluryhmään ja sen musiikillisiin valmiuksiin usein
vasta opetustilanteen alkaessa, vaikka opetuksen suunnittelun lähtökohtina pitäisi RKS 2001:n mukaan pitää toisaalta nuoria itseään, toisaalta oman seurakunnan musiikkitoimintaa.51 Opetusta varten tehtyjä suunnitelmia muokataan usein ensimmäisen tapaamisen perusteella. Kanttorit eivät useinkaan ole selvillä siitä, mitä koulun musiikinopetus omalla paikkakunnalla sisältää. Ei myöskään ole ollenkaan
itsestään selvää, että ennen varsinaisen rippikouluopetuksen alkua
selvitettäisiin, mitä nuoret tietävät käsiteltävistä asioista ennestään.
Kuopion hiippakunnan kanttorit kertovat, etteivät he yleensä huomioi
oppimisprosessin eri vaiheita – orientaatiota, prosessointia, koostamista ja soveltamista52 – opetuksen suunnittelussa. Kanttorit arvioivat
vaiheiden toteutuvan siitä huolimatta jossain määrin, usein tiedostamatta. Vaikuttaa siltä, että opetuksen suunnittelu on monella kanttorilla sattumanvaraista, sillä RKS 2001:n ajatukset toteutuvat usein
ilman tietoista huomiointia.
Kuopion hiippakunnan kanttorit kertovat ryhmädynaamisten seikkojen huomioon ottamisesta varsin vähän – vain kolme vastaajaa kertoo ottavansa ryhmän kehitysprosessin huomioon. Kaksi heistä kertoo ryhmäytymisprosessissa meneillään olevan vaiheen vaikuttavan
työtapoihin, ja yksi vastaaja valitsee leirille menemisen ajankohdan
todennäköisen ryhmäytymiskehityksen mukaan. Oppimistilanteissa
vallitsevaan ilmapiiriin kanttorit kiinnittävät kuitenkin paljon huomiota. Ilmapiirin muokkaamistavoissa on paljon hajontaa vastaajien
kesken. RKS 2001 painottaa oppimisilmapiirin huomioon ottamista
mutta antaa niukasti ohjeita periaatteen käytännön toteutukseen.53
Yleisimpiä kanttorien mainitsemia ilmapiirin muokkaamisen tapoja
ovat työtapojen valinta (9 mainintaa), opettajan ja oppimistilanteen
positiivisuus (8), rippikoululaisten osallistumisen tukeminen (7), tun-
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tisuunnitelman muuttaminen tarvittaessa (7) ja huomion kiinnittäminen vuorovaikutukseen ja kommunikointitapoihin (6).
Kuopion hiippakunnan kanttorit kehittävät omaa työskentelyään
monilla eri tavoilla. Tavat vaihtelevat paljon vastaajien välillä, mutta
useimmat tavoista mainitaan myös RKS 2001:ssä. Tyypillisimpiä
tapoja pyrkiä kehittymään rippikoulun opettajana ovat uusien konkreettisten toimintatapojen etsiminen, kursseilla käyminen, kollegojen
kanssa keskustelu, muiden rippikoulun työntekijöiden antama palaute
ja itsearviointi. Työtapoja kehitetään myös opetustilanteessa kunkin
ryhmän tarpeiden mukaan. Myös rippikoululaisten oppimistulosten
arviointitavat vaihtelevat. Monilla vastaajilla on käytössään vähintään
kaksi oppimisen arviointitapaa. Tyypillisin arviointitapa on loppukoe,
vaikka RKS 2001 suosittelee oppimisen jatkuvaa arviointia esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla.54 Kuitenkin myös rippikoululaisten
reaktioihin ja osallistumiseen kiinnitetään huomiota RKS 2001:n
mukaisesti.55 Nykyistä runsaampi palautteen kerääminen rippikoululaisilta olisi hyödyllistä.
Kuopion hiippakunnan kanttorit arvioivat RKS 2001:n musiikille
asettamista tavoitteista parhaiten toteutuneiksi ne, joita on perinteisesti pidetty musiikkiin liittyvinä tavoitteina. Tällaisia tavoitteita ovat
esimerkiksi sosiaaliset tavoitteet ja rohkaiseminen musiikin merkityksen pohtimiseen. Heikoimmin toteutuneiksi arvioidaan uudet ja
pitkälle viedyt musiikin tavoitteet, jotka eivät esiintyneet vuoden
1980 rippikoulusuunnitelmassa. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi
hiljaisuuden kokeminen, ympäristön kuunteleminen, nuoren elämän
vaikeiden asioiden käsittely musiikin kautta ja aikuisten ymmärtämyksen lisääminen nuorta ja hänen tunteitaan kohtaan.56

Rippikoulusuunnitelma 2001:n merkitys
Uusi rippikoulusuunnitelma on opettajille kokonaisuutena varsin
tuttu. Ainakaan Lapuan hiippakunnassa sen musiikkiosuutta eivät
kuitenkaan tunne kovin hyvin sen paremmin kanttorit kuin muutkaan
rippikouluopettajat. Hiippakunnan papeista 90 prosenttia on osallistunut uutta rippikoulusuunnitelmaa käsittelevään koulutukseen. Heillä

54 Elämä – usko – rukous 2001, 16.
55 Elämä – usko – rukous 2001, 16.
56 Elämä – usko – rukous 2001, 33–34.
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rippikoulusuunnitelman ja sen musiikkiosion tuttuudella näyttää olevan yhteys ikään ja rippikoulukoulutukseen – mitä nuorempi pappi,
sen tutumpi on suunnitelma. Kanttoreista 70 prosenttia on ollut
mukana uutta rippikoulusuunnitelmaa käsittelevässä koulutuksessa,
ja siihen aktiivisesti osallistunut 40–49-vuotiaiden ikäryhmä tuntee
suunnitelman muita paremmin. Nuorisotyönohjaajista 90 prosenttia
on osallistunut rippikoulusuunnitelmaa käsittelevään koulutukseen.
Myös heistä suunnitelman tuntevat parhaiten rippikoulukoulutukseen
osallistuneet 40–49-vuotiaat sekä hiljattain valmistuneet alle 30-vuotiaat.
Kuopion hiippakunnan kanttorit arvioivat tuntevansa RKS 2001:n
melko hyvin, mutta suunnitelman onnistuneisuudesta ja selkeydestä
ollaan epätietoisia. Myös suunnitelmaan liittyvään koulutukseen toivotaan lisää selkeyttä ja käytännönläheisyyttä. Mielipiteet suunnitelmaan liittyneen koulutuksen riittävyydestä jakautuvat: runsas kolmannes vastaajista pitää saamaansa koulutusta riittävänä ja noin kaksi
viidesosaa riittämättömänä. Myös arvioissa suunnitelman vaikutuksista omaan työhön on hajontaa. Noin joka kolmas vastaaja arvioi
suunnitelman muuttaneen omia toimintatapojaan, noin kolmasosa
pitää suunnitelmaa oman työnsä kannalta jokseenkin merkityksettömänä ja noin kolmasosa ei osaa arvioida suunnitelman vaikutusta
omaan työhönsä. Kuopion hiippakunnassa kerätyn aineiston mukaan
osa RKS 2001:n periaatteista toteutuu kanttorien työssä laajasti, osa
taas ei juuri lainkaan. Käytännöt myös vaihtelevat usein voimakkaasti
vastaajien välillä, eikä tyypillisiä toimintatapoja ole aina mahdollista
löytää. Suunnitelman toteuttaminen ei kuitenkaan ole välttämättä
sidoksissa sen tuntemiseen. Moni vastaaja kertoo suunnitelman
mukaisista toimintatavoista, vaikka arvioi suunnitelman tuntemuksensa heikoksi.
Niin sanottu puitesuunnitelma-ajatus rippikoulun paikallisesta
suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä57 toteutuu
Kuopion hiippakunnassa kanttorien mukaan vaihtelevasti, eikä käsite
ole kaikille vastaajille tuttu. Lähtökohtana paikallisuus toteutuu kuitenkin sikäli hyvin, että rippikoulun musiikki liittyy luontevasti oman
seurakunnan musiikkitoimintaan. Noin kaksi viidesosaa vastaajista
kertoo, että rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa vastaajan
oman seurakunnan käytännöt otetaan huomioon. Runsas kolmannes

57 Elämä – usko – rukous 2001, 5.
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vastaajista jätti vastaamatta paikallista suunnittelua koskevaan kysymykseen tai ilmoitti, ettei osaa arvioida puitesuunnitelma-ajatuksen
toteutumista. Vain muutama vastaaja kertoo, ettei paikalliseen rippikoulusuunnitteluun panosteta seurakunnassa, jossa vastaaja työskentelee. Puitesuunnitelma-ajatus koetaan jossain määrin vaikeaselkoisena ja vieraana, mistä johtuen sen toteutumista omassa työyhteisössä voi olla vaikea arvioida.

Lopuksi
Rippikoulunopettajat suhtautuvat myönteisesti musiikkiin rippikoulussa. Musiikin voi sanoa liittyvän RKS 2001:n mukaisesti kaikkeen
rippikoulun toimintaan, vaikka varsinainen musiikinopetus onkin
usein oma erillinen kokonaisuutensa. Musiikki koetaan apuna rippikoulun yleistavoitteen toteuttamisessa. Yhteistä laulamista pidetään
jo traditionkin puolesta itsestäänselvyytenä, ja sitä harrastetaan paljon, vaikka laulu- ja soittomahdollisuuksien järjestäminen koetaan
toisinaan todellisena haasteena. Laulaminen on rippikoulun musiikinopetuksen tärkein työtapa ja keskeinen tavoite, ja sen avulla päästään kohti rippikoulun musiikin kokonaisuuden tärkeimpänä pidettyä
päämäärää, yhteishengen luomista. On hyvä, että rippikoulussa pidetään yllä kulttuurimme hiipuvaa yhteislauluperinnettä. Kuitenkin on
syytä muistaa, että monelle murrosikäiselle laulaminen on äänenmurroksen takia hankalaa eikä siksi tarjoa sitä iloa ja nautintoa, johon
sillä pyritään. Rippikoulussa tulisi löytää yhteiselle musisoinnille laulamisen lisäksi myös muita keinoja. Vaihtelevien työtapojen ja
-ympäristöjen käyttö opetuksessa on olennaista nuorten motivoimisen
kannalta. Myös musiikinopetuksessa on hyvä muistaa erilaiset oppimistavat: yksi muistaa parhaiten kuulemansa, toinen näkemänsä, kolmas itse tekemänsä.
Rippikoulusuunnitelmassa nimetään musiikinopetuksen lähtökohdiksi toisaalta nuoret itse, toisaalta oman seurakunnan toiminta. Kanttorit eivät kuitenkaan välttämättä ota selville, mitä nuoret tietävät rippikoulussa käsiteltävistä aiheista ennestään, tai he muokkaavat oppimistilannetta koskevia suunnitelmia vasta opetuksen alettua. Itsestään
selvää ei myöskään ole hankkia tietoa siitä, mitä koulussa opetetaan
musiikintunneilla. Rippikoululaisten kannalta olisi järkevää, että rippikoulun sisältämä musiikinopetus jäsentyisi mahdollisimman hyvin
siihen, mitä he ovat koulussa oppineet. Rippikoulussa kanttorin on
helpompi kohdentaa opetus nuorille sopivaksi, kun hän tuntee heitä
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ympäröivää maailmaa. Yläkoulujen ja seurakuntien yhteistyö on
luontevaa seurakunnan nuorisotyön puolelta ja kenties seurakunnan
järjestämien aamunavausten osalta, mutta entä musiikin?
Kanttorit ovat hiippakunnasta riippumatta toisaalta yhtenäinen,
perinteisiä kirkkomusiikin päämääriä, aiheita ja työtapoja korostava
työntekijäryhmä, mutta toisaalta toimintatavat vaihtelevat voimakkaastikin kanttorikunnan sisällä. Käytännöt vaihtelevat jo siinä,
kuinka paljon kanttorit osallistuvat rippikoulun toimintaan ja opettajatiimin yhteistyöhön. Toimintatavat vaihtelevat myös esimerkiksi
työskentelyn tavoitteiden asettamisessa, musiikin ja nuorten elämäntodellisuuden suhteen huomioimisessa, oppimistulosten arvioinnissa
ja oman työskentelyn kehittämisessä.
Kanttorien vastauksissa hiippakunnasta riippumatta nousee kuitenkin tämän tästä esille neljä teemaa: laulaminen, virret, jumalanpalvelus ja seurakunta. Laulaminen on rippikoulun musiikissa sekä
tavoite että työtapa. Se luo tunnelmaa, yhteyttä ja iloa. Kanttorit
korostavat yhdessä tekemistä, laulamista ja soittamista. Virsikirja on
paitsi rippikoulun virallinen oppikirja myös oppisisältö ja muiden rippikoulussa opetettavien asioiden jäsentämisen apu. Jumalanpalvelus
on keskeinen rippikoulun musiikin opetuksen aihe ja samalla rippikoulun musiikinopetuksen ja muun toiminnan tyypillisin liittymäkohta; onhan messu myös seurakuntaelämän keskus. Toisaalta rippikoulun opettajien yhteistyö toteutuu parhaiten juuri jumalanpalvelusopetuksessa. Seurakuntayhteys on koko rippikoulusuunnitelman
pohja ja oman seurakunnan musiikkikäytännöt rippikoulun musiikin
perusta. Tämän kanttorit ovat ottaneet omakseen ja korostavat seurakunnan merkitystä muita rippikoulun opettajia enemmän. Rippikoulun musiikinopetus liittyy kiinteästi oman seurakunnan elämään, ja
monen kanttorin toiveena on nähdä rippikoululaiset osallistumassa
kotiseurakunnan toimintaan rippikoulun jälkeenkin.
Suurin osa rippikoulun opettajista tuntee vastuuta rippikoulun
musiikkikasvatuksesta, ja monet papit ja nuorisotyönohjaajat käyttävät musiikkia omassa opetuksessaan – musiikin harrastajat tosin selvästi enemmän kuin ne, jotka eivät sitä harrasta. Opettajien yhteistyö
toteutuu musiikkikasvatuksen osalta seurakunnissa hyvin vaihtelevasti. Vastuun musiikin käytöstä rippikoulussa pitäisi kuulua koko
tiimille, mutta niin ei aina ole. Vaikka vähintään jumalanpalvelusopetus toteutetaan usein tiimin yhteistyönä, yksittäisistä tunneista laajempiin yhteisesti toteutettuihin opetuskokonaisuuksiin siirtymisessä on
vielä kehittämisen varaa. Monia rippikouluopetuksen asiasisältöjä
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voidaan käsitellä musiikin avulla, ja toisaalta esimerkiksi RKS
2001:n mainitsema musiikin yhteyttä ja turvallista ilmapiiriä luova
funktio58 toteutuu parhaiten, kun musiikkia liitetään laajasti kaikkeen
rippikoulun toimintaan.
Kanttorin läsnäolo tai sen puute vaikuttaa rippikoulun musiikkielämään monella tavalla. Mitä enemmän kanttori on läsnä rippikoulussa, sitä paremmin musiikinopetus jäsentyy rippikoulun kokonaisuuteen. Myös rippikoulun opettajien yhteistyö ja yhdessä suunnitellut ja toteutetut opetuskokonaisuudet ovat sitä todennäköisempiä,
mitä enemmän kanttori osallistuu rippikoulun toimintaan. Kanttorin
työpanos on merkittävä myös rippikoulun virsikasvatuksessa, ja rippikoulun yhteinen musisointi kaipaa usein kanttorin ammattitaitoa.
Kuten myös RKS 2001 toteaa, kanttorin kokoaikainen läsnäolo rippikoulussa on kuitenkin usein mahdotonta. Siksi tarvitaan yhteistyötä ja
rippikoulujen huolellista paikallista suunnittelua siten, että musiikkia
voidaan käyttää monipuolisesti jokaisen rippikouluryhmän toiminnassa.
On tärkeää, että jokaisen ryhmän opettaja- ja isostiimiin kuuluu
joku, jolla on valmiuksia rippikoulun musiikkikasvatukseen. Erityisesti jos rippikoulun muut työntekijät eivät koe musiikkia omaksi
vahvuusalueekseen, kanttorin mahdollisimman kokoaikainen läsnäolo rippikoulussa on tärkeää Kirkkojärjestyksen mukaan yksi kanttorin työn tavoitteista on edistää musiikin käyttöä seurakunnassa (KJ
39§). Rippikoulussa onkin oiva tilaisuus innostaa nuoria mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan – vastuu kirkon kristillisestä kasvatuksesta kuuluu myös kanttorille. Rippikoulutyöhön panostaminen ei
välttämättä pitkällä aikavälillä ole myöskään pois kanttorin muun
työn vaatimasta ajasta. Päinvastoin, rippikouluun satsatessaan kanttori voi saada seurakuntaan uusia innokkaita musiikin toteuttajia,
jotka parhaimmillaan pystyvät itsenäisesti toimivina ryhminä kantamaan vastuuta seurakunnan musiikista.

58 Elämä – usko – rukous 2001, 33.
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Kira Ertman

10. Yksi osa elämää – Seksuaalikasvatuksen haasteellisuus ja ihanuus
rippikoulussa

Johdanto
Rippikoulusuunnitelma 2001 on luonteeltaan puitesuunnitelma, joka
antaa mahdollisuuden painottaa eri asioita opetuksessa. Puitesuunnitelmaan kuuluu suuri joukko alaotsakkeita, jotka on mahdollista käsitellä rippikoulussa. Seksuaalikasvatuksen kannalta olennaisia rippikoulusuunnitelman alaotsakkeita ovat seuraavat: Ihmisen elämänkaareen liittyvät tapahtumat, elämäntapavalinnat, vastuullisuus, oman
seksuaalisen identiteetin löytäminen, suhde omaan ja toisen seksuaalisuuteen, suhde toiseen sukupuoleen, avioliitto, perheen perustaminen, arvojen ja ihanteiden muodostaminen, omatunto, identiteetti ja
rajojen merkitys.59 Seksuaalisuutta ja siihen liittyviä aiheita ei käsitellä itsenäisenä kokonaisuutena, vaan ne ovat osa laajempaa kokonaisuutta, joka on esillä koko rippikoulun ajan esimerkiksi ihmiskuvan ja luomistyön kautta.
Koska kyse on puitesuunnitelmasta, tapa ja laajuus, joilla eri alaotsakkeita käsitellään, vaihtelee seurakunnasta ja rippikoulunopettajasta riippuen. Oleellista kuitenkin on, että rippikoulussa pyritään
aina ottamaan huomioon kunkin nuoren elämäntilanne, tausta ja lähtökohdat60 Tämä on erityisen tärkeää nykyisin, sillä samassa kaupunginosassakin asuvat nuoret saattavat tulla rippikouluun hyvin erilaisista lähtökohdista ja heillä saattaa olla hyvin erilaiset valmiudet ja
taidot. Toisaalta 14–15-vuotiaana poikien ja tyttöjen väliset erot ovat
suurimmillaan.61 Tämä näkyy erityisesti abstraktissa ajattelussa; poikien kyky ymmärtää käsitteellisiä ilmaisuja saattaa olla heikompi
kuin tyttöjen. Rippikoulun opettajat ovat siis melkoisen haasteen

59 Elämä – usko – rukous 2001, 24.
60 Elämä – usko – rukous 2001, 12.
61 Kokkonen 2005, 97.
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edessä: kuinka ohjata eettisiä ja herkkiä keskusteluja sellaisten nuorten kanssa, jotka tulevat täysin erilaisista lähtökohdista ja joiden kehitystaso vaihtelee suurestikin? Varsinkin seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvät asiat saattavat olla opettajalle itselleen vaikeita.62
Kuinka opettaa luontevasti mutta uskottavasti näin aroista ja yksityisistä asioista?
Kirkon kasvatustyön painopisteenä vuosina 2006–2008 oli ”Jumalan silmissä kaunis – tytöt ja pojat”. Tämä painopiste tukee osaltaan
myös rippikouluissa tehtävää kasvatustyötä. Se, että juuri tämä aihe
on valittu kasvatustyön painopisteeksi, kertoo osaltaan siitä, että naiseuteen ja miehuuteen sekä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset
ovat olleet kirkossa ajankohtaisia.

Tutkimustehtävä ja -menetelmä
Tässä artikkelissa käsittelen rippikoulun opettajien näkemyksiä kokemuksia rippikoulun seksuaalikasvatuksesta. Artikkeli pohjautuu
tammi-kesäkuussa 2007 pro gradu -tutkielmaani varten kerättyyn
aineistoon. Tavoitteena oli kyselylomakkeen avulla mahdollisimman
laajasti tiedustella rippikouluopettajien omia näkemyksiä seksuaaliseettisiin kysymyksiin sekä heidän mielikuvaansa niin sanotusta kirkon opetuksesta kyseessä olevaan kysymykseen.
Keräsin aineiston tammi-kesäkuun 2007 aikana. Aineiston kerääminen aloitettiin Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivillä
Jyväskylässä 9.–10.1.2007. Tuolloin jaoin kyselylomakkeita materiaalitorilla kaikille kiinnostuneille. Kysely oli mahdollista palauttaa
materiaalitorilla sijainneeseen lukittuun postilaatikkoon tai postitse
tutkijalle. Mahdollisuutta osallistua tutkimukseen myös mainostettiin
neuvottelupäivillä järjestetyssä kirkon seksuaalikasvatusta koskeneessa paneelikeskustelussa.
Helmikuusta eteenpäin olin yhteydessä kaikkien Suomen ev. lut.
kirkon hiippakuntien kasvatussihteereihin. Heiltä tiedusteltiin mahdollisuutta toimittaa kyselylomakkeita eteenpäin hiippakuntansa rippikoulun opettajille. Osassa hiippakuntia kasvatussihteerit postittivat
kyselylomakkeita seurakuntiin tai suoraan rippikoulun opettajille.
Joissakin hiippakunnissa kasvatussihteerit jakoivat kyselylomakkeita

62 Kokkonen 2005, 97.
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rippikoulun opettajille heitä tavatessaan tai erilaisten koulutusten
yhteydessä.
Kevään aikana muistutin hiippakuntien kasvatussihteereitä sähköpostitse vielä jakamaan kyselylomakkeita sekä pyydettiin heitä ottamaan yhteyttä tutkijaan, mikäli he tarvitsivat lisää lomakkeita.
Kyselylomakkeita jaettiin 350 kappaletta. Lomakkeen palautti 123
vastaajaa. Vastausprosentti oli 35. Avoimeen kysymykseen, jonka
tuloksia käsitellään tässä artikkelissa, vastasi 89 vastaajaa eli 72 prosenttia vastaajista. Osa vastauksista oli vain muutaman sanan pituisia,
osassa oli kirjoitettu koko A4-sivun mittainen vastaus.
Avoimessa kysymyksessä rippikoulun opettajia pyydettiin konkreettisten esimerkkien avulla kertomaan, mitä seksuaalisuuteen,
parisuhteeseen, perheeseen, vähemmistöihin tai sukupuolirooleihin
liittyvää asiaa on ollut mieluisa opettaa ja mikä on ollut vaikeaa.
Opettajilta tiedusteltiin myös miksi jokin tietty asia on tuntunut mieluisalta tai vaikealta. Avoimen kysymyksen vastaukset analysoitiin
sisällön erittelyn kautta. Sisällön erittelyllä analysoidaan sitä, mitä tai
miten monta kertaa jotakin aihetta on käsitelty. Mittaus tapahtuu frekvenssimittauksena, eli lasketaan kuinka monta kertaa jokin aihe mainitaan aineistossa. Menetelmän tarkoituksena on vertailla laadullista
aineistoa ja muokata siitä kestäviä yleistyksiä.63
Kysymyksenasettelussa pyydettiin opetussisältöihin liittyviä vastauksia, toisin sanoen mitä on ollut mieluisa tai vaikea opettaa. Monet
vastaajista toivat kuitenkin esille myös opetusmenetelmään ja opetustilanteeseen liittyviä asioita, erityisesti niihin liittyviä ongelmia. Asiasisältöjen perusteella vastaukset ryhmiteltiin kolmeen ryhmään sen
perusteella liittyivätkö ne opetussisältöön, opetusmenetelmään vai
opetustilanteeseen.

Haasteellinen mutta palkitseva seksuaalikasvatus
Mieluisat ja vaikeat opetussisällöt RKS 2001:n mukaan seksuaalikasvatuksen keskeisiä opetussisältöjä ovat nuoren kehitysvaiheeseen liittyvät kysymykset kuten itsenäistyminen, oman seksuaalisen
identiteetin löytäminen, suhde omaan ja toisen seksuaalisuuteen,
avioliitto ja perheen perustaminen64

63 Eskola & Suoranta 1998, 186–187.
64 Elämä – usko – rukous 2001, 24.
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Avoimessa kysymyksessä opetussisältöihin liittyviä esimerkkejä
kertoi 76 vastaajaa.
Kaikkein useimmin rippikoulun opettajat mainitsivat kumppanin
kunnioittamisen ja vastuun kantamisen opettamisen. Kumppanin kunnioittaminen mainittiin 17 kertaa, vastuun kantaminen itsestä ja toisesta parisuhteessa 13 kertaa. Kaikissa tapauksissa rippikoulun opettajat mielsivät näiden aiheiden opettamisen mieluisaksi ja kokivat
onnistuneensa siinä hyvin. Siitä, että nämä aihepiirit mainittiin vastauksissa useita kertoja, voidaan päätellä rippikoulun opettajien pitävän niiden käsittelyä myös erittäin tärkeänä.
Seksuaalisuus Jumalan lahjana ihmisille mainittiin 14 kertaa. Vastaajat kertoivat, että on mieluisaa korostaa nuorille, että seksi ei ole
syntiä.
Kuusi vastaajaa mainitsi, että on mukava esitellä nuorille Raamatusta kohtia, joissa puhutaan seksistä ja rakkaudesta, koska nuorilla
on usein sellainen käsitys, että Raamattu on seksuaalikielteinen. On
palkitsevaa kumota nuorten ennakkoluuloja ja osoittaa heille, että
seksiä ei ole tarkoitettu vain lisääntymiseen. Tätä tukee muun muassa
Vanhan testamentin eksegeettinen tutkimus: Vanhan testamentin
mukaan ihmisellä on lupa toivoa itselleen pitkää ikää, vaurautta ja
säännöllistä sukupuolielämää eikä seksuaalista askeesia pidetä ihanteena.65 Ihmisen seksuaalisuutta tosin rajoittavat erilaiset normit ja
puhtaussäädökset, mutta muutoin seksuaalisuutta ei Vanhassa testamentissa pyritä rajoittamaan. Tärkeää on myös huomata, että vaikka
naisen seksuaalisuutta ei Vanhassa testamentissa käsitellä omana
kokonaisuutenaan, sitä ei myöskään nähdä kielteisenä asiana eikä sitä
yritetä demonisoida66
Viisi vastaajaa mainitsi, että on mieluisaa opettaa nuorille seksin
kuuluvan avioliittoon. Vastaajien mukaan seksistä pidättäytyminen
säästää nuoren turhilta huolilta. Vastaajat myös kokivat onnistuneensa tämän opettamisessa ja uskoivat, että nuoret ymmärtävät,
miksi seksi kuuluu avioliittoon. Paavalin mukaan seksuaalisuus on
ihmisen perustarve, jota ei ole syytä vaimentaa, mutta sen toteuttamiselle on taattava turvalliset puitteet, eli avioliitto.67

65 Nissinen 2006, 20.
66 Nissinen 2006, 21.
67 Nissinen 1994, 34.

196

Rippikoulu opettajien näkökulmasta

Kolme vastaajaa kirjoitti, että on mieluisaa korostaa nuorille avioliiton tuomaa turvaa ja että se lisää sitoutumista kumppaniin. Yksi
vastaaja sanoi korostavansa sitä, että avioliitto on ennen kaikkea tahdon asia. Mieluisana mainittiin sen kertominen, että aviopuolisot ovat
myös toistensa ystäviä, ei vain rakastajia. Toisaalta kaksi vastaajaa
totesi, että avioerokin täytyy ottaa esille, koska se on osa niin monen
nuoren arkipäivää. Vastaajien mukaan tuntuu mieluisalta vakuuttaa
nuorille, että avioero ei ole tuomittava ratkaisu. Tätä tulosta tukee
Ala-Kokon pro gradu -tutkielmasta ilmenevä tulos, jonka mukaan rippikoulunopettajat kokevat tärkeäksi keskustella nuorten kanssa avioerosta, koska niin monet nuoret ovat kokeneet vanhempiensa avioeron.68
Oikeuksista ja suojaavista rajoista on vastausten mukaan myös
mieluisaa opettaa. Neljän rippikoulunopettajan mukaan on tärkeää
korostaa nuorille, että jokainen kehittyy omaan tahtiinsa. Mihinkään
ei ole pakko suostua ennen kuin on itse siihen tarpeeksi kypsä. Myös
itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on ja omanarvontunnon kehittyminen on tärkeää, sillä on tärkeää, että kunnioittaa omaa ruumistaan
ja tuntee sen rajat.
Mieluisana pidettiin mahdollisuutta kumota median luomia, usein
vääristyneitä käsityksiä seksistä ja seksuaalisuudesta. Kolme vastaajaa mainitsi olevansa huolestunut siitä, että nuorilla on vääränlaisia
seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä. Vääränlaisina käsityksinä pidettiin muun muassa käsityksiä siitä, kuinka nuorena ”pitäisi aloittaa”
seksin harrastaminen, kuinka usein sitä tulisi harrastaa ja että koko
ajan pitäisi olla valmis siihen.
Yksi vastaaja totesi olevansa nuorisotyönohjaaja, mutta joutuvansa usein toimimaan myös biologianopettajana tai seksologina.
Hän ei kuitenkaan kokenut tätä tehtävää kielteisenä, vaikka totesikin,
ettei varsinainen seksivalistus kuulukaan hänen mielestään rippikouluun. Seitsemän vastaajaa kertoi joutuvansa käsittelemään ehkäisyyn,
itsetyydytykseen ja ihmisen anatomiaan liittyviä kysymyksiä. Tätä ei
kuitenkaan koettu negatiivisena, vaikka sitä ei nähtykään rippikoulun
seksuaalikasvatuksen päätehtävänä. Jarmo Kokkonen toteaakin, että
ihmisen biologian selittäminen ei saa riittää kirkolle, vaan rippikoulun tulisi olla foorumi, jossa omien tunteiden käsittely olisi mahdol-

68 Ala-Kokko 2002, 58.
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lista69 Kokkosen näkemys tukee rippikoulun opettajien näkemystä,
jonka mukaan rippikoulussa tulisi korostaa seksuaalikasvatuksen
affektiivista eli tunteisiin liittyvää osaa.
Haasteellisena nähtiin se, että kirkon opetus seksuaalisuuteen liittyvistä asioista koettiin vanhanaikaisena, vanhentuneena ja ajastaan
jälkeen jääneenä. Yhdeksän vastaajaa mainitsi kokevansa vaikeana
sen, että ei ole olemassa selkeää, ajan tasalla olevaa kirkon seksuaaliopetusta, jonka mukaisesti voisi rippikoulussa opettaa. Vastaajien
mukaan on vaikea tietää, mitä pitäisi opettaa, kun kirkolla ei ole
yhtenäistä näkemystä. Syksyllä 2008 piispat julkaisivat uuden kannanoton perheeseen, avioliittoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Teos on nimeltään Rakkauden lahja – Kärlekens gåva.
Tämäkään teos ei kuitenkaan ole täysin yhtenäinen eikä sitä voida
pitää piispainkokouksen yksimielisenä, yhtenäisenä linjauksena, sillä
kaksi piispaa, Turun piispa Kari Mäkinen ja Kuopion piispa Wille
Riekkinen, ovat jättäytyneet pois teoksen allekirjoittaneiden piispojen
joukosta.70 Se kuitenkin luo linjauksen piispainkokouksen näkemyksiin ja mielipiteisiin ja sitä tullaan todennäköisesti tulkitsemaan niin
sanottuna kirkon virallisena linjana.
Kirkon kanta nähtiin liian vanhanaikaisena suhteessa nuorten maailmaan. Kirkon käsitys seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ohjeista
ei kohtaa nuoren todellisuuden kanssa. Tämä mainittiin kymmenessä
vastauksessa. Yksi vastaaja totesi, että nuorelle on turha opettaa
pidättyväisyyttä, kun seksi kuitenkin kuuluu nuorten seurustelusuhteisiin. Nuorta ei voi kohdata aidosti jos ei suostu näkemään sitä
todellisuutta, jossa hän elää. RKS 2001:ssä todetaan, että on ensiarvoisen tärkeää, että nuori kokee käsiteltävät asiat tärkeiksi ja merkittäviksi oman elämäntodellisuutensa kannalta.71 On siis tärkeää, että
rippikoulun opettajat pyrkivät suhteuttamaan opetussisällöt nuoren
elämään kuuluviksi. Kirkon opetus on syytä pitää ohjenuorana, mutta
se ei saa olla tekosyy olla vastaamatta nuorten kysymyksiin.
Viisi vastaajaa kertoi kokevansa vaikeaksi sen, että kokee ristiriitaa kirkon seksuaaliopetuksen oppisisältöjen ja omien näkemyksiensä
välillä. Erityisesti seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset

69 Kokkonen 2005, 96.
70 Kärlekens gåva 2008, 7.
71 Elämä – usko – rukous 2001, 12.
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koettiin vaikeina silloin, kun itsellä on liberaalimpi käsitys kuin mitä
kokee kirkolla olevan.
Seksuaalivähemmistöistä opettaminen mainittiin 21 vastauksessa
erityisen vaikeaksi. Pääasiassa vaikeaksi se koettiin siksi, että koettiin, että itsellä on hyväksyvämpi ja suopeampi suhtautuminen kuin
mitä kirkolla koettiin olevan. Neljä vastaajaa koki puolestaan vaikeaksi sen, että kirkko hyväksyy liian helposti homoseksuaalisuuden,
kun itsellä on jyrkkä käsitys. Rippikoulun opettajat ovat siis halukkaita sitoutumaan kirkon opetukseen ja he pohtivat työssään sitä,
miten heidän tulisi jostakin asiasta opettaa pysyäkseen kirkon linjan
mukaisessa opissa. He pohtivat vastauksissaan, kuinka heidän tulisi
opettaa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, jotta opetus olisi yhdenmukaista kirkon näkemysten kanssa. Tätä tukee myös Niemelän tutkimus vuodelta 2004, jonka mukaan valtaosa (90 %) kirkon työntekijöistä on sitoutunut vähintäänkin kirkon keskeisiin opinkohtiin.72
Yksi vastaaja kertoi, että on vaikeaa opettaa nuorille valmiutta
hyväksyä myös erilaisuus, kuten seksuaalivähemmistöt, koska nuorten maailmankuva on usein niin mustavalkoinen. Erityisesti hän mainitsi, että pojille suvaitsevaisuuden opettaminen on huomattavasti
vaikeampaa kuin tytöille.
Kolme vastaajaa mainitsi, että on haasteellista opettaa avioliiton
olevan oikea parisuhteen muoto, kun monet nuorten vanhemmista
elävät avoliitossa. On tärkeää asetella sanansa oikein ettei kukaan
loukkaannu tai koe lausuntoja tuomitsevina.
Kaksi vastaajaa kertoi, että abortista opettaminen on vaikeaa,
koska siinä käsitellään niin henkilökohtaista ja usein kipeää asiaa.
Yksi vastaaja kertoi, että hän on kokenut erityisen vaikeana sen, että
monet nuoret pojat katsovat pornografisia lehtiä tai elokuvia. On vaikea opettaa heille, että porno on haitallista ja keinotekoista. Yksittäisiä mainintoja saivat myös itsetyydytyksestä ja hedelmöityshoidoista
opettaminen, koska opettajat eivät itse oikein tienneet, miten niihin
tulisi suhtautua.
Kolme vastaajaa kertoi, että sellaisista asioista, joista itsellä ei ole
kokemusta, on vaikea opettaa. Esimerkkinä he kertoivat, että on vaikeaa opettaa avioliitosta kun on itse naimaton eikä näin ollen omaa
omakohtaista kokemusta avioliiton arjesta ja elämän jakamisesta
kumppanin kanssa.

72 Niemelä 2004, 255.
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RKS 2001:ssä todetaan, että rippikoulun eettisen opetuksen tavoitteena on harjaannuttaa nuoria elämäntilanteisiin liittyvien moraalisten
kysymysten arvioimiseen73 Seksuaalikasvatukseen liittyvät kysymykset ovat mitä suurimmassa määrin juuri tällaisia moraalisia kysymyksiä. Rippikoulun opettajien vastauksista voidaan päätellä, että heidän
pitämissään rippikouluissa pyritään opetussisällöissä käsittelemään
laajasti erilaisia moraalisia kysymyksiä.
Niemelä selvitti tutkimuksessaan tamperelaisten rippikoululaisten
vanhempien odotuksia rippikoulun suhteen. Hänen tutkimuksensa
mukaan 60 prosenttia vanhemmista piti erittäin tärkeänä sitä, että
nuori saisi rippikoulussa vastauksia eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin.74 Rippikoulun opettajien vastauksista voidaan päätellä, että rippikouluissa käsitellään laajasti, monesta eri näkökulmasta käsin erilaisia seksuaalikasvatukseen liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Rippikoululaisten vanhempien odotuksien voidaan olettaa toteutuvan seksuaalikasvatuksen osalta.
Kaiken kaikkiaan oppisisältöön liittyvistä vastauksista välittyi
kuva siitä, että rippikoulun opettajat haluavat korostaa nuorille seksin
olevan iloinen asia, Jumalan lahja, joka oikean kumppanin kanssa turvallisessa suhteessa voi olla voimavara elämässä. Seksiin liittyvistä
asioista opettaminen koettiin mieluisana. Seksuaalivähemmistöistä
opettamisen vaikeuden mainitsi 24 prosenttia vastanneista. Tämä viittaa siihen, että rippikouluissa kaivataan kirkolta selkeämpää ja
yhtenäisempää kantaa vähemmistökysymyksissä.
Opetusmenetelmiin liittyvät onnistumiset ja ongelmat Seksuaalikasvatus on haasteellista, koska siinä liikutaan ihmisen intiimeimmällä ja yksityisimmällä alueella. Seksuaalikasvatuksen ohjaamisessa
ei riitä pelkkä opetusmenetelmien hallitseminen, täytyy osata myös
valita tilanteeseen ja kohderyhmälle sopiva menetelmä75 Rippikoulun
opettajan tulee pyrkiä ottamaan huomioon nuorten kehitystaso ja elämäntilanteet. On pyrittävä siihen, että kukaan ei loukkaannu tai koe
opetusta tuomitsevana. Siksi soveltuvan opetusmenetelmän valitseminen on ensiarvoisen tärkeää.
RKS 2001:ssä todetaan, että oppimisprosessi vaatii aina yksilön
tai ryhmän aktiivisuutta. Oppiminen on osittain tietoista, osittain tie73 Elämä – usko – rukous 2001, 9.
74 Niemelä 2002, 122.
75 Rantala & Valtanen 2006, 62.
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dostamatonta.76 Opetusmenetelmän valinnalla on näin ollen suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin oppimisprosessi onnistuu. Erityisesti tiedostamaton oppiminen on tärkeää ottaa huomioon siinä, että esimerkiksi iltaohjelmissa pidetään esillä samanlaisia arvoja kuin muissakin
opetustilanteissa. Kaksimielisellä sketsillä voidaan helposti kumota
esimerkiksi päivällä opitut toisen arvostamiseen liittyvät asiat. Avoimessa kysymyksessä 46 vastaajaa toi esille opetusmenetelmään liittyviä asioita.
Niemelän tutkimuksen mukaan yli puolet (56 %) rippikoululaisista
odottaa mielenkiintoista opetusta vähintään jonkin verran.77 Jotta rippikoulussa voitaisiin vastata rippikoululaisten odotukseen mielenkiintoisesta opetuksesta, tulee opetusmenetelmän valintaan paneutua.
Opetussisällöstä saadaan mielenkiintoinen soveltuvan opetusmenetelmän avulla. Hyvä opetusmenetelmä ylläpitää oppijan mielenkiintoa ja
kannustaa itsenäiseen ajatteluun.
Yksitoista vastaajaa mainitsi, että mieluisin ja heidän mielestään
tämän sisällön opettamisessa parhaiten toimiva opetusmenetelmä on
keskusteleminen nuorten kanssa. Osa käytti menetelmänä täysin
vapaata keskustelua, osa käytti valmista keskustelurunkoa, jonka
mukaan opetustilanne etenee. Myös keskustelutilanteen rytmittäminen ensin sukupuolitetuilla ryhmillä, joiden keskustelut käydään
koko ryhmän kanssa lopuksi läpi, sai mainintoja toimivasta
menetelmästä.
Kaksi opettajaa kertoi käyttävänsä nuorten omia kysymyksiä lähtökohtana keskustelulle. Ensimmäisessä vaihtoehdossa nuoret kirjoittavat nimettömänä kysymyksiä lapuille, joihin opettajat vastaavat
koko ryhmälle. Kaikki kysymykset ovat sallittuja, kunhan ne on muotoiltu asiallisesti. Toisessa vaihtoehdossa tytöt kirjoittavat kysymyksiä pojille ja pojat tytöille. Kysymyksiin vastataan yhteisessä keskustelutilanteessa.
Rippikoulu antaa nuorille mahdollisuuden kuulla vastakkaisen
sukupuolen ajatuksia.78 Yhteisissä keskusteluissa tytöillä ja pojilla on
mahdollisuus kuulla toistensa odotuksia esimerkiksi seurusteluun liittyen. Keskusteluissa nuorilla on mahdollisuus huomata yhtene-

76 Elämä – usko – rukous 2001, 11.
77 Niemelä 2002, 88.
78 Kokkonen 2005, 100.
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väisyyksiä ajatuksissaan ja toisaalta mahdollisuus keskustella
eriävistä näkemyksistä.
Kaksi vastaajaa kertoi, että nuoret saavat esittää opettajille kaikenlaisia kysymyksiä, henkilökohtaisiakin, kunhan ne ovat asiallisia.
Opettajat vastaavat parhaansa mukaan. Vastaajat kokivat, että nuoret
arvostavat sitä, että opettajat laittavat itsensä likoon ja ovat valmiita
vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan itsestään ja kokemuksistaan.
Myös Rantala ja Valtanen79 toteavat, että antoisinta nuorelle on kun
aikuinen kertoo avoimesti itsestään ja omista havainnoistaan.
Kolme opettajaa kertoi hyödyntävänsä opetuksessaan Väestöliiton
Seksuaalisuuden portaat -materiaalia, koska se on toimiva menetelmä. Yksi vastaaja kertoi, että nuoret saavat pelata Virtaa välillämme -peliä, jonka avulla saadaan aikaiseksi hyviä keskusteluja.
Myös Nuorten ihmissuhdekurssilta eli niin sanotulta Nuisku-kurssilta
lainatut opetusmenetelmät mainittiin toimivina rippikoulussa.
Vanhan testamentin kirjoista erityisesti Laulujen laulu käsittelee
ihmisen koko ruumiillisuutta ja siihen liittyvää seksuaalisuutta. Siinä
kuvaillaan laajasti ja rikaskielisesti erilaisten metaforien kautta naisen
ja miehen välistä rakkautta ja seksuaalisuutta. Seksuaalisuuteen ei
Laulujen laulussa liitetä häpeää tai moraalisia kysymyksiä. Myös
Laulujen laulussa korostuu, että nainen ei ole vain miehen palvelija,
vaan naisella on lupa myös omiin seksuaalisiin haluihin ja lupa olla
aloitteellinen ja aktiivinen.80 Kolme vastaajaa kertoi, että erityisesti
Laulujen laulun lukeminen tai esittäminen on tehokas menetelmä.
Tällä menetelmällä nuoret tulevat tietoisiksi siitä, että Raamattu ei ole
niin seksuaalikielteinen kuin usein ajatellaan.
Haasteellisena pidettiin sopivan, nuoria inspiroivan opetusmenetelmän löytämistä. Vaikeana koettiin myös se, kuinka nuoria
voisi parhaiten tukea heidän kasvussaan ja etsinnässään seksuaalisuuden osa-alueella.
Vaikeana mainittiin opetusmenetelmän soveltaminen sellaiseksi,
että se vastaisi koko ryhmän tarpeita, sillä nuoret ovat niin eri tasoilla
kehitykseltään ja kokemuksiltaan. Joku saattaa olla murrosikänsä
alkumetreillä, kun taas toinen on saattanut jo kokea useita seksikokemuksia ja jopa abortteja. Kaksi opettajaa kertoi kokevansa tämän
vaikeana.

79 Rantala & Valtanen 2006, 64.
80 Nissinen 2003, 113.
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Vaikka keskustelua yleisesti ottaen pidettiin toimivimpana opetusmenetelmänä, koettiin se kolmessa vastauksessa vaikeana. Erityisesti
jos keskustelu siirtyy liian henkilökohtaiselle tasolle, joutuu opettaja
pohtimaan kuinka johtaa keskustelua niin, ettei kukaan tunne oloaan
epämukavaksi.
Yksi opettaja mainitsi, että hänellä on vaikeuksia johtaa koko ryhmän yhteisiä keskustelutilanteita, mutta pienen ryhmän kanssa käydyt
keskustelut ja erityisesti kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut hän
koki erittäin antoisina ja toimivina ratkaisuina.
Kokonaisuudesta todetaan, että suosituin opetusmenetelmä näiden
vastaajien keskuudessa on erityyppiset keskustelutilanteet nuorten
kanssa. Opetusta sen perinteisessä opettajalähtöisessä frontaalimuodossa ei kukaan vastaajista kertonut suosivansa. Opetus on hyvin
oppijalähtöistä ja heidän ehdoillaan etenevää. Nuorten kysymykset
ovat usein lähtökohtana opetustilanteille. Nuorten kanssa keskusteleminen koettiin mieluisana tehtävänä, jossa voi itsekin oppia uutta.
Opetustilanteisiin liittyvät onnistumiset ja ongelmat Rippikoulun opettajista 37 toi vastauksessaan esille myös opetustilanteisiin
liittyviä ongelmia ja onnistumisen kokemuksia. RKS 2001:ssä ei
puhuta varsinaisista oppitunneista vaan oppimistilanteista, joita ovat
kaikki rippikoulussa toteutettavat kokonaisuudet, myös esimerkiksi
iltaohjelmat ja hartaudet. Opetustilanteet eivät nykyisin ole 45 minuutin pituisia oppitunteja, joissa frontaaliopetuksella käsitellään tiettyjä
aiheita. Opetustilanteiden muuttuminen entistä enemmän oppijalähtöisiksi asettaa erilaisia vaatimuksia myös opettajalle. Opetustilanteisiin vaikuttaa myös moni ulkoinen asia, kuten yleistunnelma, opettajan ja oppijoiden virkeystaso sekä käytössä oleva menetelmä. Soveltuva opetusmenetelmä on tärkeä opetustilanteen tunnelman luomisessa ja aktiivisuustason ylläpitämisen kannalta. Rippikoulusuunnitelma 2001:ssä todetaan, että hyvällä ilmapiirillä on tärkeä merkitys
oppimismotivaation kannalta.81 Positiivinen ja kannustava ilmapiiri
nostaa oppimismotivaatiota, negatiivinen ilmapiiri laskee sitä.
Oikeanlaisen tunnelman luominen mainittiin kolmessa vastauksessa
opetustilanteen onnistumisen kannalta tärkeimmäksi. Hyväkään opetusmenetelmä ei toimi, jos yleistunnelma opetustilanteessa on huono.
Jos opettaja tai nuoret kokevat aiheen käsittelemisen kiusallisena,
saattaa koko opetustilanteen ilmapiiri olla pilalla. Hyvän opetusilma81 Elämä – usko – rukous 2001, 14.
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piirin luominen koettiin kolmessa vastauksessa haasteellisena. Hyvän
ilmapiirin syntymistä edesauttavat ainakin huumori, positiivinen
palaute ja kannustus sekä myönteinen ja iloinen asenne.82 Opettaja
voi vaikuttaa hyvän ilmapiirin syntyyn pyrkimällä tuomaan opetustilanteeseen edellä lueteltuja asioita.
Mieluisimpana opetustilanteeseen liittyvänä asiana mainittiin opetustilanteessa syntyvä vuorovaikutus nuorten kanssa. Viisi vastaajaa
mainitsi mieluisimpana asiana vuorovaikutuksen ja mahdollisuuden
oppia sitä kautta itsekin jotain. RKS 2001:n mukaan yksi rippikoulun
tavoitteista on, että nuori etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin.83 Vuorovaikutustilanteissa nuori
pääsee pohtimaan itselleen tärkeitä kysymyksiä ikätovereidensa sekä
aikuisten kanssa. Tärkeiden kysymysten pohtiminen yhdessä tukee
nuorta hänen etsiessään omaa identiteettiään sekä hänen kasvuaan
aikuiseksi.
Kolme vastaajaa kertoi seksuaalikasvatukseen liittyvien opetustilanteiden olevan erityisen mieluisia siksi, että nuoret ovat pääasiassa
erittäin hyvin motivoituneita ja innostuneita keskustelemaan tämän
aihepiirin kysymyksistä. Yhdessä pohtiminen on tärkeä kokemus
paitsi oppijalle myös opettajalle.84 Positiivisessa opetustilanteessa,
jossa kaikki osallistujat ovat motivoituneita, saavat sekä nuoret että
rippikoulun opettajat mahdollisuuden pohtia moraalisia kysymyksiä
yhdessä ja peilata omia näkemyksiään toisten näkemyksiin.
Kolme vastaajaa kertoi kokeneensa seksuaalikasvatustilanteet
nuorempana usein kiusallisina tai vaikeina, mutta iän ja ammattitaidon karttuminen on tuonut mukanaan itsevarmuutta. Nyt seksuaaliopetukseen liittyvistä asioista puhuminen ei enää tunnu vaikealta tai
kiusalliselta.
Kolme vastaajaa kertoi kokevansa vaikeana sen, jos joutuu johtamaan opetustilannetta sellaisen kollegan kanssa, jolla on eriävät mielipiteet esimerkiksi vähemmistökysymyksissä. Vastaajien mukaan
nuoret havaitsevat opettajien näkemysten väliset ristiriitaisuudet ja se
hajottaa opetustilanteen tunnelman ja pirstaloi opetuksen johdonmukaisuuden. Rippikoulutyössä toimiva työntekijätiimi on äärimmäisen

82 Rantala & Valtanen 2006, 66.
83 Elämä – usko – rukous 2001, 23.
84 Rantala & Valtanen 2006, 64.
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tärkeä.85 Rippikoulun opettajien tulisi jo rippikoulun suunnitteluvaiheessa käydä keskinäistä keskustelua opetussisällöistä ja -menetelmistä, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa.
Suhtautuminen nuorten asiattomiin kommentteihin mainittiin kolmessa vastauksessa vaikeaksi. Asiattomat kommentit pilaavat helposti koko opetustilanteen tunnelman ja tilanne saattaa mennä hihittelyksi tai ronskin herjan heittämiseksi. Yksi vastaaja kertoi
kokeneensa erityisen vaikeana sen, kun asiattomat kommentit kohdistuvat opettajan persoonaan tai ulkonäköön. Opettajan on myös kannettava vastuu opetustilanteesta, sillä opettaja ei ole kaveri, vaan
hänen tulee olla ohjaaja, joka johtaa opetustilannetta.86 Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että opetustilanne pysyy asiallisena ja keskustelu relevanttina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opetustilanne olisi opettajalähtöinen. Erityisesti seksuaalikasvatuksen
yhteydessä on tärkeää, että käsiteltävät opetussisällöt ovat nuorelle
läheisiä. Vaikka opettaja johtaa opetustilannetta, voi opetusmenetelmä silti olla oppijalähtöinen.
Rippikoulun opettaja on matkakumppani ja oppimisprosessin
ohjaaja.87 Jotta nuori kokisi rippikoulun opettajan matkakumppanina
ja ohjaajana, on tärkeää, että rippikoulun opettaja on aidosti kiinnostunut rippikoululaisistaan sekä rippikoulussa käsiteltävistä aiheista.
Yksi vastaaja kertoi olevansa täysin kyllääntynyt koko aihepiirin
käsittelemiseen rippikoulussa. Jos opettaja ei ole innostunut opettamastaan aiheesta, vaikuttaa se negatiivisesti koko opetustilanteeseen.
Seksuaaliopetuksessa liikutaan henkilökohtaisten asioiden parissa,
jolloin olisi erityisen tärkeää, että opettaja on aidosti läsnä opetustilanteessa. Opettajan tympääntyminen koko aihepiiriin ei innosta nuoria keskusteluun ja oppimiseen.
Aito läsnäolo koettiin haasteellisena. Kahden vastaajan mukaan
seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista on vaikea opettaa uskottavasti,
jos ei ole valmis kertomaan mitään itsestään. Tilanteessa, jossa opettaja ei halua kertoa henkilökohtaisista asioistaan, koettiin, että aito
läsnäolo on vaikeaa.
Opettajan henkilökohtaisten elämäntilanteiden vaikutus opetustilanteeseen tiedostettiin hyvin. Opettajan henkilökohtaisen elämän

85 Kokkonen 2005, 98.
86 Rantala & Valtanen 2006, 70.
87 Repo 2002, 67.
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karikot vaikuttavat siihen, millaisen ilmapiirin hän kykenee luomaan
opetustilanteeseen. Yksi vastaaja kertoi, että hän joutui opettamaan
avioliitosta juuri, kun oli itse kokenut vaikean avioeron. Tämä kokemus vaikutti siihen, että koko opetustilanteessa oli vaivautunut ilmapiiri, ja ”oppilaat taatusti tajusivat, etten nähnyt avioliittoa sillä
hetkellä kovinkaan auvoisena”.
Rippikoulun opettajat olivat erittäin tietoisia siitä, että opetustilanteen luontevuus ja hyvä ilmapiiri ovat ensiarvoisen tärkeitä oppimisen kannalta. Paraskaan opetusmenetelmä ei toimi eikä tärkeintäkään
opetussisältöä omaksuta, jos opetustilanne on epäonnistunut.

Johtopäätökset
Tutkimus osoittaa, että rippikoulun opettajat suhtautuvat tehtäväänsä
kasvattajina tehtävän vaatimalla tavalla, vastuullisesti ja kirkon yleisiin linjauksiin sitoutuen. Toisaalta seksuaalikasvatus nähtiin vain
yhtenä osana rippikoulun kokonaisuutta, kuten se onkin. Seksuaalikasvatuksesta on viime vuosina keskusteltu julkisuudessa paljon,
mutta on hyvä muistaa, että se on vain pieni osa rippikoulun kokonaisprosessia. Tämän artikkelin otsikossa todetaan vastauksista luettava kokonaisilmapiiri: Seksuaalikasvatus on vain yksi osa elämää,
yksi osa rippikoulua. Se on tärkeä osa, mutta ei ainoa.
Meri Ala-Kokon tutkimuksesta ilmenee, että rippikoulun opettajat
käsittelevät seksuaalisuutta laajana aihealueena. Aihetta lähestytään
rippikoulussa paitsi biologian myös psykologian, sosiologian ja teologian näkökulmista. Seksuaalisuus nähdään ihmisen osa-alueena,
johon liittyvät kaikki edellä mainitut osat.88 Tämä tukee näkemystä,
jonka mukaan seksuaali- ja perhekasvatusta tulee rippikoulussa käsitellä laaja-alaisesti ja eri näkökulmista ja lähtökohdista. Nuoren kehitystaso ja itseymmärrys tulee opetuksessa ottaa huomioon ja korostaa
nuorille myös sitä, että seksuaalisuus on muutakin kuin pelkkää biologiaa tai fyysistä toimintaa.
Outi Turunen on tutkinut rippikoulujen eettistä kasvatusta. Hänen
tutkimuksestaan ilmenee, että sekä rippikoulun opettajat että rippikoululaiset käsittävät seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät
kysymykset osaksi rippikoulun eettistä opetusta. Turusen suorittamissa teemahaastatteluissa haastateltavat nostivat esille seksuaalisen

88 Ala-Kokko 2002, 47.
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identiteetin löytämisen, suhteen omaan ja toisen seksuaalisuuteen,
suhteen vastakkaiseen sukupuoleen, avioliiton ja perheen perustamisen. 18 rippikoululaista yhdeksästätoista toi teemahaastattelussa esille
rippikoulun oppitunneilla käsiteltyjä seksuaalisuuteen tai parisuhteeseen liittyviä asioita.89 Turusen tutkimustulokset siitä, että seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvä opetus jää rippikoululaisille mieleen, alleviivaa näkemystä siitä, että tämä opetus on oleellinen osa
rippikoulujen opetusta. Seksuaalisuuteen, perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät teemat selkeästi kiinnostavat nuoria. Siksi on erittäin
hyödyllistä, että rippikoulun opettajat opettavat näistä teemoista johdonmukaisesti ja siten, kuin millä linjalla he mieltävät kirkon yleisesti
olevan. Tämän tutkielman tulokset tukevat osaltaan näkemystä, jonka
mukaan rippikoulussa annettava seksuaali- ja perhekasvatus on johdonmukaista ja kirkon linjaa noudattelevaa.
Rippikoulun opettajien antamalla opetuksella on merkitystä sille,
kuinka onnistuneena kokemuksena nuori pitää rippikoulua. Niemelän
tutkimuksesta ilmenee selvästi, että sillä, miten rippikoulun opettaja
suhtautuu opetettavaan aiheeseen sekä rippikoulussa olemiseen ylipäätänsä, on suuri vaikutus siihen, millaiseksi rippikoulun kokonaisilmapiiri muodostuu. Positiivinen kokonaisilmapiiri mainitaan tärkeimmäksi tekijäksi hyvässä ja onnistuneessa rippikoulukokemuksessa. Onnistuneeksi kokemassaan rippikoulussa nuori kokee saaneensa myös aikuistumista tukevaa antia.90 Seksuaalikasvatus tukee
vahvasti nuoren kasvua aikuiseksi. Rippikouluissa opettajilla on mahdollisuus vaikuttaa nuoren käsityksiin seksuaalisuudesta, seksistä,
parisuhteesta ja perheestä. Tämän tutkielman tulokset siitä, että rippikoulun opettajat opettavat sen mukaisesti kuin he olettavat kirkon
opettavan, luovat kuvan siitä, että rippikouluissa nuoria kannustetaan
kirkon opin mukaiseen perhe- ja seksuaalielämään. Rippikoulun opettajat myös pohtivat työssään sitä, miten opetus saadaan vastaamaan
kirkon näkemyksiä. Vaikeana koettiin se, että kirkolta puuttuu selkeät
ohjeet ja linjaukset esimerkiksi seksuaalivähemmistökysymyksissä.
Kirkon linjauksia pidetään myös osittain vanhanaikaisina tai niihin
saattaa olla vaikea sopeutua oman vakaumuksen vuoksi. Rippikoulun
opettajat pyrkivät kuitenkin työssään pohtimaan kirkon linjauksia ja
suhteuttamaan opetusta niihin.

89 Turunen 2007, 76.
90 Niemelä 2002, 187.
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Myös sillä, miten nuori kokee rippikoulun opettajansa, on vaikutusta siihen, miten hyvin hän kykenee käsittelemään, pohtimaan ja
omaksumaan rippikoulussa käsiteltyjä asioita. Terho Haatajan tutkimuksessa ilmenee useita eri merkityksiä rippikoulun opettajille. Positiivisen ja turvallisen ilmapiirin kannalta on tärkeää, että nuori kokee
rippikoulun opettajan olevan kokeneempi kaveri, johon on helppo
tutustua ja jolle on helppo jutella. On tärkeää, että nuori kokee voivansa lähestyä rippikoulun opettajaa ja että opettajalle voi jutella erilaisia asioita. Erityisesti seksuaali- ja perhekasvatuksen osalta on tärkeää, että rippikoulun opettaja on myös turvallinen aikuinen, jolle voi
luottamuksellisesti puhua omasta elämästään.91 Seksuaali- ja perhekasvatuksessa ollaan kosketuksissa ihmisen yksityisimpien ja arimpien asioiden kanssa, joten on tärkeää, että rippikoulun opettaja on
helposti lähestyttävissä ja turvallisen ja luotettavan tuntuinen. Tällöin
opetuksessa päästään käsiksi myös syvällisempiin, affektiivisiin tunteisiin ja vastuisiin liittyviin kysymyksiin sen sijaan, että pysyteltäisiin biologisen seksuaalivalistuksen tasolla.
Tämä tutkimus osoittaa, että rippikoulun opettajat pyrkivät oman
näkemyksensä mukaan opettamaan rippikoulussa sen mukaisesti kuin
he käsittävät kirkon opettavan perheestä ja seksuaalisuudesta. Rippikoulun opettajilla on halu pysytellä sillä linjalla, jonka he käsittävät
niin sanotuksi kirkon opetukseksi. Tämä on linjassa Niemelän92 tutkimuksen tulosten kanssa: kirkon työntekijät ovat sitoutuneita kirkon ja
siten työnantajansa arvoihin ja oppeihin. He myös haluavat työssänsä
toimia näiden arvojen mukaisesti ja tuoda niitä opetuksessaan muun
muassa rippikoulussa julki.
Jokaisen organisaation toimivuuden ja yhteenkuuluvuuden sekä
nykymaailmassa niin tärkeän julkisuuskuvan vuoksi oleellista on
yhtenäinen ja selkeä toimintastrategia ja sen mukainen toiminta kaikilla osa-alueilla. Nämä samat lainalaisuudet koskevat myös kirkkoa.
On siis positiivista, että tutkimustulosten mukaan kirkon työntekijät
pyrkivät, ainakin omasta mielestään, toimimaan yhteisten pelisääntöjen ja oppien mukaisesti. Työntekijöiden ollessa sitoutuneita kirkon
oppeihin voidaan olettaa opetuksen olevan tasalaatuista ja seurakuntien välisten opetussisällöllisten erojen pysyvän pieninä. Suomessa

91 Haataja 1999, 85–86. Kursivoidut kohdat lainauksia Haatajan rippikoulun
opettajien merkityskategorioista.
92 Niemelä 2004, 255.
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nuoret saanevat rippikoulussa samansuuntaista opetusta riippumatta
siitä, missä päin maata he rippikoulunsa käyvät.
Rippikoulun opettajien tämän tutkimuksen avoimessa kysymyksessä esittämät arviot siitä, missä he ovat onnistuneet tai epäonnistuneet, ovat heidän omia subjektiivisia arvioitaan. Tämän tyyppisessä
analyysissa riskinä on, että tulokset vääristyvät sen mukaan, kuinka
kriittisesti vastaajat suhtautuvat itseensä ja opetukseensa. Tässä tutkielmassa esitellyistä tuloksista on kuitenkin tulkittavissa, että kysymykseen vastanneet opettajat kykenevät arvioimaan opetustaan kriittisesti. Toisaalta he osaavat myös nauttia ja innostua
mahdollisuudesta keskustella ja pohtia yhdessä nuorten kanssa.
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Elina Hynynen

11. Hankalia tapauksia vai valmiuksien puutetta? Rippikoulun opettajien
valmiudet opettaa nuoria, joilla on
käyttäytymishäiriö

Aluksi
Tarkastelen tässä artikkelissa kirkon työntekijöiden valmiuksia opettaa rippikoulussa nuoria, joilla on käyttäytymishäiriö. Tutkimus
perustuu pro gradu -tutkielmaani ’Valmiuksilla on väliä – rippikoulun
opettajien valmiudet opettaa käyttäytymishäiriöstä kärsiviä nuoria’93.
Työntekijöiden tieto ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa erityistä
tukea tarvitsevien nuorten huomioimiseksi rippikoulun organisoinnissa ja toteutuksessa. Rippikoulu on tärkeä etappi nuoren elämässä,
eikä kukaan halua olla sivullinen häirikkö oman elämänsä käännekohdassa. Näin voi kuitenkin käydä, jos rippikoulun opettajat eivät
tiedä, mistä nuoren erilainen käyttäytyminen johtuu tai miten hänen
sopeutumistaan ja oppimistaan voisi auttaa. Oma epävarmuus ja avuttomuuden tunne voivat aiheuttaa sen, että erityistä huomiota ja tukea
tarvitsevasta nuoresta tuleekin torjuttu ”hankala tapaus”.
Rajasin tutkimuksen koskemaan ulospäin suuntautunutta häiriökäyttäytymistä, jonka yleisimmät ilmenemismuodot ovat tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö eli AD/HD, käytöshäiriö sekä uhmakkuushäiriö. Tutkimusaineistona oli 470:ltä Kuopion, Helsingin ja
Lapuan hiippakunnan papilta, nuorisotyönohjaajalta ja kanttorilta
syksyllä 2007 kerätty kyselylomakeaineisto, jonka analysoin tilastollisesti.94 Selvitin tutkimuksessa, millaisiksi rippikoulun opettajat arvi-

93 Hynynen 2008.
94 Analyysin lähtökohtana olivat keskiarvot, keskihajonnat, frekvenssit ja
prosenttijakaumat. Analysoinnissa käytettiin pääosin ei-parametrisia testejä,
sillä aineisto ei ollut normaalijakautunut, ja lisäksi useimmat mittaukset oli
tehty järjestysasteikolla. Muuttujien välisten yhteyksien tarkastelussa käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, ristiintaulukointia sekä khiin
neliötestiä tai Monte Carlo -testiä. Ryhmien eroja tarkasteltiin Mann-Whitneyn
ja Kruskall-Wallisin testeillä.
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oivat omat valmiutensa, ja millaisia opetusmalleja he käyttävät kohdatessaan käyttäytymishäiriöitä rippikoulun opetustilanteissa. Opetusmalleja vertasin rippikoulun opettajien arvioihin omista valmiuksistaan ja tutkin, vastasivatko ne toisiaan. Valmiuksia selittävinä tekijöinä käytin vastaajien ikää, sukupuolta, ammattia, työkokemusta,
oppimiskäsitystä, koulutusta ja lisäkoulutushalukkuutta.

Häiriökäyttäytymisen synty ja määrittely
Poikkeavaa käyttäytymistä on määritelty monin eri tavoin. Käyttäytymishäiriöiden yksiselitteinen määrittely ajasta ja paikasta riippumatta
ei ole mahdollista, sillä siihen vaikuttavat voimakkaasti esimerkiksi
arviointikohteen etninen tausta, sosioekonominen asema ja uskonnollinen tai poliittinen mielipide.95 Lisäksi määrittelyyn vaikuttavat
myös määrittelijän näkökulma ja määrittelyn tarkoitus, sillä jokaisella
määrittelijällä on omat tarpeensa palvelujen kohteita määritellessään.
Sama ongelma voi näyttäytyä hyvin eri tavoin henkilölle, joka on
päättämässä rahoituksesta kuin äidille, joka etsii syitä lapsensa ongelmalliselle käyttäytymiselle.96
Käyttäytymishäiriön määrittelyyn vaikuttavat myös erilaiset käsitteelliset mallit ja taustateoriat häiriökäyttäytymisen syistä. Jokainen
teoria tarjoaa oman selityksensä ihmisen käyttäytymisestä ja tavoista
muuttaa sitä.97 Asiaa voidaan tarkastella yksilökohtaisesti henkilön
ongelmana tai sosiologisesti, tulkitsemalla se yhteisöön sopeutumisen
kautta.98
Tällä hetkellä häiriökäyttäytymisen syntyä tarkastellessa keskeinen asema on ekologisella tulkintatavalla, joka korostaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa yksilö- ja oirekeskeisen lähestymistavan
sijaan. Siinä ristiriita nähdään erona yksilön kykyjen ja ympäristön
vaatimusten välillä.99 Ekologisen tulkintatavan mukaan henkilö on
ainutkertainen yksilö, joka on kietoutunut osaksi sosiaalista systeemiä niin antajana kuin vastaanottajana erilaisissa sosiaalisissa tapah-

95
96
97
98
99

Kuorelahti 2003, 124; Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2002, 252.
Haapaniemi 2003, 46; Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2002, 254.
Kauffman 1993, 103.
Kuorelahti 2000, 19.
Niemelä 1998, 31.
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tumissa. Tulkintatavan mukaan käyttäytymishäiriö on seurausta yksilön ja hänen kasvuympäristönsä välisestä vuorovaikutushäiriöstä.100
Käyttäytymishäiriöiden määrittelyllä ja luokittelulla on omat haittansa ja etunsa. Niiden myötä tieto häiriöstä voidaan esittää tiiviissä
muodossa ja häiriön ennustettavuus lisääntyy. Lisäksi opettajat tarvitsevat käytännön opetustyötä varten tietoa käyttäytymishäiriöistä,
jotta he osaisivat suunnitella opetusta jokaisen oppilaan yksilöllisten
tarpeiden mukaan. Mikäli diagnosointeja ja luokitteluja ei olisi, opettaja joutuisi arvioimaan jokaisen tilanteen erikseen ja muodostamaan
käsityksensä lapsen tai nuoren erilaisuudesta nimeämättä sitä millään
yleisemmällä nimikkeellä. Tästä seuraisi vaikeuksia ongelmien
ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa, kun opettajalta puuttuisivat keinot ongelmallisen käyttäytymisen yleiseen hahmottamiseen.101
Toisaalta luokittelut ovat aina epäluotettavia ja suuntaa antavia.
Lisäksi luokittelut ovat leimaavia, eikä niistä aina seuraa muutoksia
käytännön opetukseen. Diagnosointia vaikeuttaa myös erilaisten
oireiden esiintyminen yhdessä, sillä aina ei voida sanoa johtuvatko
esimerkiksi käyttäytymisen pulmat oppimisvaikeuksista vai toisin
päin. Lisäksi oppimisvaikeudet voivat jälleen lisätä käyttäytymisen
pulmia, jolloin on vaikea sanoa, mikä on lapsen tai nuoren ensisijainen ongelma. Ongelmien luokittelu ei ole kuitenkaan jäämässä pois
käytöstä. Diagnostiikan kehittymisen myötä diagnooseissa kuvaillaan
nykyään tarkemmin häiriön sisältöä pelkän yleisen käyttäytymishäiriön käsitteen sijaan. 102
Käyttäytymishäiriöiden luokittelun kohdalla ongelmalliseksi on
tullut se, voidaanko erityyppisiä käyttäytymisen pulmia ylipäätään
pitää erillisinä. Monet käyttäytymisen pulmat näyttävät ulospäin
samankaltaisilta, mutta esimerkiksi aggressiivisuus voi liittyä käytöstai uhmakkuushäiriöön, tai se voi yhtä lailla olla seurausta tarkkaavaisuuden ongelmista.103
Yleiseen käyttöön on vakiintunut jaottelu, jossa käyttäytymishäiriön käsite jaetaan käyttäytymistyypin mukaan kahteen erilaiseen alaryhmään: käyttäytymisen sosiaalisiin ja emotionaalisiin vaikeuksiin. Jako perustuu ajatteluun, jonka mukaan yksilöt purkavat
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Haapaniemi 2003, 47–48; Kauffman 1993, 106.
Kuorelahti 2003, 124–126.
Kuorelahti 2003, 124–126.
Kuorelahti 2003, 126.
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ongelmiaan tai reagoivat ympäristön ärsykkeisiin joko suuntaamalla
negatiivisen käyttäytymisen sisäänpäin itseensä tai ulospäin häiritsevänä käyttäytymisenä.104 Ulospäin suuntautunut häiriökäyttäytyminen voi ilmetä aggressiivisuutena, riitaisuutena, yliaktiivisuutena,
tarkkaavaisuuden ongelmina tai laiskuutena. Sisäänpäin suuntautunut
häiriökäyttäytyminen puolestaan ilmenee ahdistumisena, masentumisena tai syrjään vetäytymisenä.105 Sisäänpäin suuntautuneita käyttäytymisen ongelmia ovat myös muun muassa anoreksia ja bulimia.106
Ulospäin suuntautunut häiriökäyttäytyminen ilmenee lapsen sosiaalisena sopeutumattomuutena kotona, koulussa ja vapaa-aikana.
Lapsen käyttäytyminen on niin poikkeavaa, että ympäristö tulee siitä
välttämättä tietoiseksi. Ulospäin suuntautuneen häiriökäyttäytymisen
kolme yleisintä ja opetustilanteessa rasittavinta luokkaa ovat tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö, käytöshäiriö sekä uhmakkuushäiriö,
joita tarkastelen lähemmin seuraavassa luvussa.107
Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö (AD/HD) Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö eli AD/HD on yksi tavallisimmista lapsuusiässä diagnosoiduista käyttäytymishäiriöistä.108 Sen diagnosoimisessa keskeisiä piirteitä ovat jatkuva tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Tarkkaavaisuuden puute ilmenee nuoren käytöksessä kyvyttömyytenä keskittyä tehtäviin pitkäksi aikaa ja haluna
siirtyä nopeasti tehtävästä toiseen. Tarkkaavaisuuden puutteesta kärsivä nuori on usein omissa maailmoissaan eikä välttämättä seuraa,
kun hänelle puhutaan. Hän häiriintyy helposti epäolennaisista asioista, eikä malta kuunnella ohjeita loppuun saakka. Nuoren voi myös
olla vaikea tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, kuten kuunnella opettajaa ja
tehdä samalla muistiinpanoja.109
Yliaktiivisuus ilmenee nuoren käytöksessä usein vaikeutena pysyä
paikoillaan, tosin nuori saattaa onnistua olemaan pitkäänkin paikallaan, mikäli hän tekee jotakin mielenkiintoista.110 Nuori kiinnostuu
nopeasti uusista tehtävistä, mutta jättää ne usein yhtä nopeasti kesken.
104
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Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2002, 249–250.
Kuorelahti 2003, 127.
Ruoho, Ihatsu & Kuorelahti 2002, 251.
Kuorelahti 2003, 127–128.
Downing 2007, 124.
Michelsson, Miettinen, Saresma & Virtanen 2003, 47; DSM-IV 1996, 78–79.
Michelsson, Miettinen, Saresma, Virtanen 2003, 50; DSM-IV 1996, 79.
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Hän näyttää myös tunteensa samanlaisella intensiteetillä ja osoittaa
vihastumisen, riemastumisen, pettymisen tai kiihtymisen niin rajusti,
että ympäristö huomaa sen varmasti. Tämän vuoksi yliaktiivinen
nuori kokee usein paljon negatiivisuutta, kieltoja, varoituksia sekä
aikuisten väsymistä ja kyllästymistä.111
Impulsiivisuus ilmenee nuoren käytöksessä kärsimättömyytenä ja
hallitsemattomana käyttäytymisenä. Hänestä voi tulla luokan pelle,
joka hauskuttaa muita oppilaita ja ärsyttää opettajaa. Nuorella on vaikeuksia odottaa vuoroaan, ja hän reagoi erilaisiin virikkeisiin välittömästi ajattelematta seurauksia.112 Tällaisen käytöksen seurauksena
impulsiivinen nuori saa usein huolimattoman, vastuuttoman, epäkypsän tai töykeän leiman.113
Käytöshäiriö Käytöshäiriön olennainen piirre on jatkuva toisten
oikeuksia ja ikäryhmän sosiaalisia normeja ja sääntöjä rikkova käytös. Käytöshäiriön diagnosoimiseksi häiriölle tyypillisiä piirteitä on
täytynyt esiintyä viimeisen vuoden kuluessa kolme tai useampia.
Nuori saattaa olla hyvin uhmakas, kiusata toisia psyykkisesti tai fyysisesti sekä aloittaa usein tappeluita. Lisäksi nuori toimii usein vilpillisesti ja valehtelee tai rikkoo lupauksensa usein saadakseen itselleen
jotakin tai välttyäkseen ikäviltä velvollisuuksilta. Tyypillisesti käytöshäiriöön kuuluu myös ilkivalta ja vakava, esimerkiksi koulun tai
vanhempien asettamien sääntöjen rikkominen.114
Nuori, jolla on käytöshäiriö, ei usein välitä toisten oikeuksista eikä
tunteista. Hän tulkitsee toisten aikomukset usein uhkaavammiksi tai
vihamielisemmiksi kuin ne oikeasti ovat ja kokee olevansa oikeutettu
vastaamaan niihin aggressiivisesti. Nuori ei yleensä tunne syyllisyyttä tai katumusta, ja joskus voi olla vaikea tunnistaa, ovatko katumuksen tunteet aitoja vai ainoastaan nuoren yritys päästä tilanteessa
helpommalla. Nuori esittää usein ”kovista”, vaikka hänen itsetuntonsa on hyvin heikko.115
Uhmakkuushäiriö Uhmakas ja vastahankainen käyttäytyminen aiheuttaa vanhemmille, opettajille ja lääkäreille ongelmia käytännössä

111
112
113
114
115

Kuorelahti 2003, 129.
Michelsson, Miettinen, Saresma & Virtanen 2003, 50–51; DSM-IV 1996, 79.
Wicks-Nelson & Israel 2006, 243.
DSM-IV 1996, 86.
Bloomquist & Schnell 2002, 14; DSM-IV 1996, 87.
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lähes kaikkien nuorten kanssa. Varsinaisen uhmakkuushäiriön olennainen piirre on jatkuva negatiivinen, uhmakas, tottelematon ja vihamielinen käyttäytyminen auktoriteetteja kohtaan. Uhmakkuushäiriön
diagnosoimiseksi häiriölle tyypillisiä piirteitä on täytynyt esiintyä viimeisen puolen vuoden aikana neljä tai useampia. Nuori, jolla on
uhmakkuushäiriö, ei suostu luovuttamaan helposti tai tekemään
kompromisseja. Hän kokeilee jatkuvasti rajojaan, mutta ei suostu
ottamaan vastuuta vääristä teoistaan.116 Nuori ei huomaa oman käytöksensä negatiivista vaikutusta muihin tai koe olevansa uhmakas,
vaan perustelee käytöstään vastineena kohtuuttomiin vaatimuksiin tai
olosuhteisiin.117
Käyttäytymishäiriöt opetustilanteessa Nuori, jolla on käyttäytymishäiriö, voi tarvita paljon apua ja tukea oppimiseensa. Opetuksen
rakenteen tulisi olla selkeä, ja ohjeet tulisi antaa selvästi ja lyhyesti.
Käyttäytymishäiriöihin ja erityisesti AD/HD:hen liittyy tarkkaavaisuuden pulmia, minkä vuoksi keskittyminen pitkäkestoisiin tehtäviin
tai yksitoikkoiseen opetukseen voi olla erityisen vaikeaa. Opettajan
tulisikin suunnitella opetuksensa siten, että siihen sisältyy vaihtelevia
opetusmenetelmiä ja lyhytkestoisia tai osiin jaettuja tehtäviä. Opetuksessa on hyvä käyttää vuorottelevasti luennointia ja oppilaan omaa
toimintaa vaativia tehtäviä sekä yksilö- tai parityöskentelyä. Myös
tauoilla on suuri merkitys keskittymisen ja jaksamisen kannalta, ja
useampien lyhyiden opetusjaksojen käyttö on yhtä pitkää opetusjaksoa suositeltavampaa. Lisäksi opettaja voi antaa nuorelle mahdollisuuden liikkua opetustuokion sisällä pyytämällä tätä esimerkiksi
avaamaan ikkunan tai jakamaan opetusmateriaalia.118
Tarkkaavaisuuden ongelmista kärsivä nuori kaipaa rauhallista
oppimisympäristöä. Opettajan tehtävä on minimoida ulkopuoliset
ärsykkeet ja luoda mahdollisimman häiriötön ilmapiiri. Toisaalta
opettajan tulisi hyväksyä jonkin verran levottomuutta, sillä hiljaa paikallaan oleminen voi olla hankalaa nuorelle, jolla on käyttäytymishäiriö.119 Nuoren oppimista ja olemista voidaan helpottaa sijoittamalla hänet paikkaan, jossa ylimääräisiä ärsykkeitä on mahdollisim-

116 DSM-IV 1996, 91.
117 Downing 2007, 142; DSM-IV 1996, 92.
118 Lougy, DeRuvo & Rosenthal 2007, 79–80; Michelsson, Miettinen, Saresma &
Virtanen 2003, 92–93.
119 Michelsson, Miettinen, Saresma & Virtanen 2003, 93.
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man vähän, huolehtimalla luokan valoisuudesta ja ilmastoinnista,
sekä esimerkiksi antamalla nuorelle mahdollisuus liikkua tai esimerkiksi vaihtaa paikkaa ennalta sovitun mukaisesti. Käyttäytymisen
pulmista kärsivien lasten opetukseen ja erityisluokkarakenteisiin
kehitetyissä malleissa kiinnitetään usein huomiota luokkatilan
kokoon ja suuren tilan jakamiseen erillisiin pienempiin oppimiskeskuksiin. Oppimisen kannalta monipuolisella ja stimuloivalla oppimisympäristöllä sekä opetusmateriaalilla on suuri merkitys.120
Käyttäytymishäiriöstä kärsivän nuoren opettamisessa keskeisessä
roolissa on nuoren oppimisstrategioiden tukeminen ja oikeanlaiseen
käyttäytymiseen rohkaiseminen.121 Nuoren kehityksen kannalta on
ensiarvoisen tärkeää, että hän saa opettajalta kannustusta ja myönteistä palautetta toimiessaan toivotulla tavalla. Positiivinen palaute ja
myönteiseen käyttäytymiseen rohkaisu auttavat yleensä paremmin
kuin erilaiset rankaisukeinot. Yleensä on myös parempi kertoa nuorelle, mitä tämän tulee tehdä kuin mitä ei saa tehdä. Palautteen tulee
olla selkeää, ja kritisoidessa tulee arvioida käyttäytymistä eikä nuorta
itseään. Opettajan tulee muistaa, etteivät nuoren oppimisvaikeudet tai
häiriökäyttäytyminen johdu opettajan henkilökohtaisesta epäonnistumisesta, vaan niille on olemassa muita syitä.122

Arvioidut valmiudet ja opetusmallit
Kirkon työntekijät arvioivat valmiutensa opettaa nuoria, joilla on
jokin käyttäytymishäiriö, keskinkertaisiksi (ks. taulukko 1). Valmiudet opettaa AD/HD:sta kärsiviä nuoria arvioitiin hiukan paremmiksi kuin valmiudet opettaa nuoria, joilla on jokin muu käyttäytymishäiriö. AD/HD on käyttäytymishäiriöistä yleisin ja tieto siitä on
lisääntynyt. Tämän lisäksi se on ollut paljon esillä julkisuudessa,
minkä vuoksi tieto on myös levinnyt laajaan tietoisuuteen. Arviot valmiuksista opettaa nuoria, joilla on erilaisia käyttäytymisen pulmia,
kulkivat pääosin kuitenkin rinta rinnan. Jos valmiudet arvioitiin
hyviksi jonkin häiriön kohdalla, ne todennäköisesti arvioitiin samansuuntaisiksi myös muiden häiriöiden kohdalla ja päinvastoin.

120 Happonen 2002, 338–339.
121 Ogden 2001, 84.
122 Rogers 2005, 255; Michelsson, Miettinen, Saresma & Virtanen 2003, 94.
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Taulukko 1. Rippikoulun opettajien arviot valmiuksistaan opettaa nuoria,
joilla on jokin käyttäytymishäiriö (%, keskiarvot ja -hajonnat asteikolla
1=en koskaan – 5=aina).
Valmiudet opettaa

Erittäin
huonot

Melko
huonot

Eivät huonot
eivätkä
hyvät

Melko
hyvät

Erittäin
hyvät

Ka

s

AD/HD

3%

22 %

35 %

38 %

2%

3,2

0,88

Käytöshäiriö

7%

25 %

35 %

31 %

2%

3,0

0,96

Uhmakkuushäiriö

5%

25 %

35 %

33 %

2%

3,0

0,93

Vastaajat arvioivat kunkin käyttäytymishäiriön kohdalla erilaisten toimintamallien käyttöä omassa opetuksessaan. Yksittäiset toimintamallit jaoin käsittelyvaiheessa kuudeksi summamuuttujaksi, jotka kuvasivat opetusmalleja yleisemmin. Nämä olivat 1) syitä selvittävä ja keskusteleva, 2) opetustilanteen rakennetta muuttava, 3) opetusmenetelmiä muuttava, sekä AD/HD:n kohdalla lisäksi 4) opetustilannetta selkeyttävä ja jaksotusta muuttava opetusmalli. Näiden nuorta ja hänen
oppimistaan tukevien menetelmien lisäksi muodostettiin 5) rangaistuskeskeinen sekä 6) nuoren huomiotta jättävä opetusmalli (kuvio 1).
Kuvio 1. Rippikoulun opettajien käyttämät opetusmallit (keskiarvot ja
-hajonnat asteikolla 1=en koskaan – 5=aina).
1) syitä selvittävä ja keskusteleva (s=.78)

3,4

2) opetustilanteen rakennetta muuttava (s=.67)

3,3

3) opetusmenetelmiä muuttava (s=.64)

3,2

4) opetustilannetta selkeyttävä ja jaksotusta
muuttava AD/HD:n kohdalla (s=.58)

3,6

5) rangaistuskeskeinen (s=.53)

2,3

6) nuoren toiminnan huomioimatta
jättäminen (s=.61)

1,8
1

2

3

4

Opetettaessa nuorta, jolla on käyttäytymishäiriö, rippikoulun opettajat käyttivät erilaisia nuorta ja hänen oppimistaan tukevia menetelmiä melko satunnaisesti. Useimmiten käytettiin syitä selvittävää ja
keskustelevaa opetusmallia, eli häiritsevästä käyttäytymisestä keskusteltiin nuoren kanssa ja otettiin yhteyttä nuoren kotiin syiden selvittämiseksi. Toiseksi yleisimmin muutettiin opetustilanteen rakennetta,
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mihin kuului istumajärjestyksen muuttaminen, ryhmän jakaminen
pienempiin osiin sekä muiden työntekijöiden tai isosien ottaminen
mukaan opetustilanteisiin. Lähes saman verran muutettiin opetusmenetelmiä, eli kehitettiin opetusmenetelmiä nuoren tarpeita vastaavaksi, annettiin tukiopetusta tai laadittiin vaihtoehtoisia oppitunteja.
Opetettaessa nuoria, joilla on AD/HD, selvästi yleisimmin selkeytettiin opetustilannetta ja muutettiin sen jaksotusta. Tämä tarkoitti
ohjeistuksen selkeyttämistä, jaksotuksen muuttamista, taukojen lisäämistä sekä rauhallisen ja häiriöttömän ilmapiirin luomista. Tätä
opetusmallia käytettiin jonkin verran. Erilaisten opetusta muokkaavien toimintamallien käytöllä oli selvä yhteys. Jotakin opetusta
muokkaavaa mallia käyttävät vastaajat muokkasivat opetusta todennäköisesti myös jollakin muulla tavalla, esimerkiksi muuttamalla
opetustilanteen rakennetta ja opetusmenetelmiä.
Nuori jätettiin melko harvoin kokonaan huomioimatta ja häntä
myös rangaistiin harvoin. Rangaistuskeskeisen opetusmallin menetelmistä eniten tapahtui jatkuvaa kieltämistä tai komentamista, sitäkin
kuitenkin melko harvoin. Rangaistuskeskeisen opetusmallin jatkuva
käyttö ei tue nuoren oppimista tai ryhmään sopeutumista, joten tässä
suhteessa opettajien toiminta oli nuoren kannalta myönteistä.
Nuorta ja hänen oppimistaan tukevien opetusmallien käyttö on
erittäin suotavaa opetettaessa nuoria, joilla on käyttäytymishäiriö.
Yleistäen voidaankin sanoa, että mitä enemmän opettaja käyttää näitä
opetusmalleja ja vastaavasti turvautuu vähemmän rangaistuksiin tai
nuoren huomioimatta jättämiseen, sitä kehittyneempää hänen
käyttämänsä pedagogiikka on.
Arvioidut valmiudet kulkivat samansuuntaisesti rippikoulun opettajien käyttämien opetusmallien kanssa. Mitä useammin he siis käyttivät nuorta ja hänen oppimistaan tukevia opetusmalleja ja mitä harvemmin rankaisivat nuorta, sitä paremmiksi he yleensä arvioivat valmiutensa ja toisinpäin. Vaikka arvioidut valmiudet ja opetusmallit
kulkivat samassa linjassa toistensa kanssa, ei yhteys niiden välillä
kuitenkaan ollut erityisen voimakas.123

123 Opetusmallit selittivät arvioiduista valmiuksista noin 1–11 prosenttia ja toisinpäin (p=.000).
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Taulukko 2. Arvioitujen valmiuksien124 yhteys opetusmalleihin
(keskiarvot ja -hajonnat).
Huonot
Ka (s)

Keskinkertaiset
Ka (s)

Hyvät
Ka (s)

Rangaistuskeskeinen

2,5 (0,54)

2,3 (0,49)

2,1 (0,51)

Opetusmenetelmiä muuttava

3,0 (0,68)

3,1 (0,61)

3,4 (0,59)

Opetustilanteen rakennetta muuttava

3,2 (0,68)

3,3 (0,67)

3,3 (0,67)

Syitä selvittävä ja keskusteleva

3,1 (0,89)

3,4 (0,75)

3,5 (0,68)

Nuoren toiminnan huomioimatta jättäminen

2,1 (0,63)

1,8 (0,61)

1,7 (0,56)

Opetustilannetta selkeyttävä, jakso-tusta muuttava (AD/HD)

3,4 (0,64)

3,6 (0,55)

3,7 (0,55)

Erot valmiutensa hyviksi, keskinkertaisiksi tai huonoiksi arvioineiden
välillä olivat melko suuria ja tilastollisesti erittäin merkitseviä kaikkien muiden paitsi opetustilanteen rakennetta muuttavan opetusmallin
käytössä. Erityisesti erot syntyivät huonoiksi valmiutensa arvioineiden eroista sekä keskinkertaisiksi että hyviksi valmiutensa arvioineisiin ja joissakin tapauksissa myös keskinkertaisiksi valmiutensa arvioineiden eroista hyviksi valmiutensa arvioineisiin.125
Valmiutensa parhaiksi arvioivat 18–30- ja 41–50-vuotiaat sekä
0–10 tai 21–30 vuotta kirkon palveluksessa työskennelleet. Näiden
lisäksi valmiutensa parhaiksi arvioivat miehet, nuorisotyönohjaajat
sekä ne, joiden mielestä opettajan ensisijainen tehtävä rippikoulussa
on vierellä kulkeminen ja kanssaoppiminen. Koulutuksen puolesta
valmiutensa parhaiksi arvioivat erityispedagogista koulutusta hankkineet ja erittäin lisäkoulutushalukkaat. Miehiä lukuun ottamatta näiden
ryhmien opetusmallit myös olivat pedagogisesti kehittyneimpiä.
Ammattiryhmien erot Ammattiryhmien vertailussa nuorisotyönohjaajat nousivat selvästi esiin sekä omien arvioidensa että käyttämänsä
pedagogiikan puolesta. Nuorisotyönohjaajat arvioivat valmiutensa
opettaa nuoria, joilla on käyttäytymishäiriö, selvästi paremmiksi kuin
muut ammattiryhmät ja paremmiksi kuin vastaajat keskimäärin.

124 Työntekijöiden arviot valmiuksista opettaa käyttäytymishäiriöstä kärsiviä
nuoria jaettiin tarkastelun helpottamiseksi kolmeen luokkaan: hyvät, keskinkertaiset ja huonot.
125 Rangaistuskeskeinen opetusmalli (c2(2)=34.8, p=.000). Jätän nuoren
toiminnan huomioimatta (c2(2)=16.5, p=.000). Opetusmenetelmiä muuttava
opetusmalli (c2(2)=23.8, p=.000). Syitä selvittävä ja keskusteleva opetusmalli
(c2(2)=18.0, p=.000). Opetustilannetta selkeyttävä ja jaksotusta muuttava
opetusmalli (c2(2)=21.2, p=.000).
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Kanttorit puolestaan arvioivat valmiutensa selvästi muita huonommiksi. He olivat myös ammattiryhmistä ainoita, jotka arvioivat valmiutensa keskimäärin enemmän huonoiksi kuin hyviksi.126
Taulukko 3. Ammattiryhmien arviot valmiuksistaan opettaa nuoria, joilla
on jokin käyttäytymishäiriö (keskiarvot ja -hajonnat asteikolla 1=erittäin
huonot – 5= erittäin hyvät).
AD/HD

Käytöshäiriö

Uhmakkuushäiriö

Ka

s

Ka

s

Ka

s

Pappi

3,1

0,87

2,9

0,91

3,1

0,89

Nuorisotyönohjaaja

3,5

0,70

3,3

0,86

3,3

0,83

Kanttori

2,7

1,00

2,4

1,00

2,4

0,94

Ammattiryhmien käyttämät opetusmallit osoittivat, että heidän
arvionsa omista valmiuksistaan pitivät melko hyvin paikkaansa. Nuorisotyönohjaajat käyttivät nuorta ja hänen oppimistaan tukevia opetusmalleja jonkin verran muita enemmän ja kanttorit jonkin verran
muita vähemmän. Ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä,127 ja erityisesti ne näkyivät nuorisotyönohjaajien ja kanttorien
välillä. Myös pappien ja kanttorien sekä pappien ja nuorisotyönohjaajien välillä oli kuitenkin havaittavissa eroja. Nuorisotyönohjaajien
koulutukseen kuuluu muita enemmän pedagogisia opintoja, mutta he
olivat toisaalta myös hankkineet eniten muuta erityispedagogista koulutusta, minkä vuoksi heillä on todennäköisesti eniten menetelmiä ja
käytännön keinoja opettaa nuoria, joilla on käyttäytymishäiriö. Kanttorit käyttivät erityisesti syitä selvittävää ja keskustelevaa opetusmallia muita vähemmän, mihin syynä voi olla kanttorin asema rippikoulun työntekijätiimissä. Kanttori saattaa käydä leirillä vain opetusteh-

126 Erot eri ammattiryhmien välillä olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä
(AD/HD: c2(2)=42.4, p=.000, käytöshäiriö: c2(2)=46.2, p=.000 uhmakkuushäiriö c2(2)=49.5, p=.000). Nuorisotyönohjaajien erot suhteessa sekä
kanttoreihin että pappeihin olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä kaikkien
käyttäytymishäiriöiden kohdalla (p=.000). Pappien erot kanttoreihin olivat
AD/HD:n kohdalla tilastollisesti melkein merkitseviä (p=.015) ja muiden
häiriöiden kohdalla erittäin merkitseviä (p=.000).
127 Opetustilannetta selkeyttävä ja jaksotusta muuttava opetusmalli (c2(2)=7.4,
p=.021). Opetusmenetelmiä muuttava opetusmalli (c2(2)=9.0, p=.009).
Opetustilanteen rakennetta muuttava opetusmalli (c2(2)=21.2, p=.000). Syitä
selvittävä ja keskusteleva opetusmalli (c2(2)=63.3, p=.000). Jätän nuoren
toiminnan huomioimatta (c2(2)=6.1, p=.044).
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tävissä, mutta myös hänen ollessaan paikalla koko leirin ajan tilanteiden selvittämisen tai yhteydenoton kotiin tekee usein leiriä johtava
teologi tai nuorisotyönohjaaja.
Taulukko 4. Ammattiryhmien käyttämät opetusmallit (keskiarvot ja
-hajonnat asteikolla 1=en koskaan – 5=aina).
Pappi
Ka (s)

Nuorisotyönohjaaja
Ka (s)

Kanttori
Ka (s)

Rangaistuskeskeinen

2,2 (0,53)

2,3 (0,54)

2,2 (0,54)

Opetusmenetelmiä muuttava

3,2 (0,67)

3,3 (0,58)

3,0 (0,64)

Opetustilanteen rakennetta muuttava

3,2 (0,71)

3,5 (0,56)

3,0 (0,66)

Syitä selvittävä ja keskusteleva

3,4 (0,72)

3,6 (0,62)

2,5 (0,79)

Nuoren toiminnan huomioimatta jättäminen

1,9 (0,64)

1,8 (0,58)

2,0 (0,56)

Opetustilannetta selkeyttävä, jaksotusta
muuttava (AD/HD)

3,6 (0,61)

3,6 (0,52)

3,4 (0,62)

Koulutuserot Koulutuksen yhteys valmiuksiin näkyi jonkin verran
pedagogisesti kouluttautuneiden, mutta erityisen selvästi erityispedagogisesti kouluttautuneiden työntekijöiden kohdalla. Jonkin verran
tai paljon erityispedagogisesti kouluttautuneet arvioivat valmiutensa
selvästi paremmiksi kuin kouluttautumattomat. Vähäinenkin kouluttautuminen osoittaa työntekijän kiinnostusta aihetta kohtaan, ja jo
asian tiedostaminen saattaa parantaa kokemusta omista valmiuksista.
Taulukko 5. Erityispedagogisen koulutuksen yhteys opetusmalleihin
(keskiarvot ja -hajonnat). 1=en koskaan – 5=aina.
Paljon koulutusta
Ka (s)

Jonkin verran
koulutusta Ka (s)

Ei lainkaan
koulutusta Ka (s)
2,3 (0,55)

Rangaistuskeskeinen

2,3 (0,43)

2,2 (0,56)

Opetusmenetelmiä muuttava

3,3 (0,60)

3,3 (0,64)

3,1 (0,64)

Opetustilanteen rakennetta muuttava

3,4 (0,69)

3,4 (0,71)

3,2 (0,65)

Syitä selvittävä ja keskusteleva

3,4 (0,83)

3,4 (0,76)

3,3 (0,83)

Nuoren toiminnan huomioimatta jättäminen

1,9 (0,52)

1,8 (0,55)

1,9 (0,62)

Opetustilannetta selkeyttävä, jaksotusta
muuttava (AD/HD)

3,7 (0,36)

3,6 (0,65)

3,5 (0,57)

Erityispedagogista koulutusta hankkineet käyttivät nuorta ja hänen
oppimistaan tukevia opetusmalleja kouluttautumattomia useammin.
Erot kouluttautuneiden ja kouluttautumattomien välillä olivat suurempia erityisesti opetusmenetelmiä sekä opetustilanteen rakennetta
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muuttavan opetusmallin käytössä.128 Käyttäytymishäiriöstä kärsivien
nuorten opettaminen vaatii tietyiltä osin hyvinkin spesifiä osaamista,
mihin erityispedagoginen koulutus näyttää vastaavan kasvatustieteen
koulutusta paremmin. Huomionarvoista on se, ettei paljon ja jonkin
verran kouluttautuneiden käyttämissä opetusmalleissa ollut merkittäviä eroja.
Sukupuolierot Naiset arvioivat valmiutensa miehiä huonommiksi
(ka: naiset=2,9, s=,87; miehet=3,2, s=,80), ja erityisesti erot näkyivät
käytöshäiriön ja uhmakkuushäiriön kohdalla. Nuori on uhmakas tai
uhkaava todennäköisemmin silloin, kun hän kokee vastapuolen heikommaksi. Jo fyysisen kokonsa puolesta miehille todennäköisesti
uhitellaan vähemmän, ja he saattavat tämän vuoksi myös kokea
olonsa varmemmaksi. Jos nuori kokee vastapuolen fyysisesti vahvemmaksi, saattaa jo sekin vähentää uhmaavaa käytöstä.
Taulukko 6. Sukupuolen yhteys opetusmalleihin (keskiarvot ja -hajonnat
asteikolla 1=en koskaan – 5=aina).

Rangaistuskeskeinen

Mies

Nainen

2,2 (0,53)

2,3 (0,53)

Opetusmenetelmiä muuttava

3,0 (0,61)

3,3 (0,65)

Opetustilanteen rakennetta muuttava

3,1 (0,63)

3,5 (0,64)

Syitä selvittävä ja keskusteleva

3,3 (0,72)

3,4 (0,85)

Nuoren toiminnan huomioimatta jättäminen

1,8 (0,59)

1,9 (0,63)

Opetustilannetta selkeyttävä, jaksotusta muuttava (AD/HD)

3,5 (0,57)

3,7 (0,59)

Vaikka naiset arvioivat valmiutensa miehiä huonommiksi, he
kuitenkin käyttivät nuorta ja hänen oppimistaan tukevia menetelmiä
näitä useammin. Erityisesti erot näkyivät opetusta muokkaavien
opetusmallien käytössä. 129 Toisaalta naiset turvautuivat myös hiukan
useammin rangaistuksiin.130 mihin saattaa olla syynä naisten kokema
epävarmuus etenkin käytös- ja uhmakkuushäiriöitä kohdatessaan.
Erot rangaistuskeskeisen opetusmallin käytössä olivat kuitenkin

128 Opetusmenetelmiä muuttava opetusmalli (c2(2)=12.1, p=.002). Opetustilanteen rakennetta muuttava opetusmalli (c2(2)=8.1, p=.017).
129 Opetusmenetelmiä muuttava opetusmalli (U=15756.5, p=.000). Opetustilanteen rakennetta muuttava opetusmalli (U=14842.0, p=000). Opetustilannetta
selkeyttävä ja jaksotusta muuttava opetusmalli (U=20817.5, p=.000).
130 Rangaistuskeskeinen opetusmalli (U=19053.5, p=.029).
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pienempiä, joten naisten opetusmenetelmät näyttävät pedagogisesti
kehittyneemmiltä kuin miehillä Tutkimusten mukaan naisopettajat
ovat halukkaampia kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä ja tekemään
yhteistyötä työtovereiden ja vanhempien kanssa. Naiset pyrkivät
myös miehiä useammin pohtimaan oppilaan oppimaan auttamista,
ottamaan palautetta oppilailta, tarkkailemaan heidän oppimistaan ja
kehittämään opetustaan sen mukaisesti.131

Lopuksi
Rippikoulun opettajien valmiudet opettaa käyttäytymishäiriöisiä nuoria eivät vaikuta erityisen hyviltä, jos ongelmatilanteissa nuorta ja
hänen oppimistaan tukevia opetusmalleja käytetään vain satunnaisesti. Jopa keskimääräistä paremmiksi valmiutensa arvioineet ja
enemmän nuorta ja hänen oppimistaan tukevia menetelmiä käyttävät
vastaajat käyttivät hekin näitä opetusmalleja vain jonkin verran.
Mikäli nuorta ja hänen oppimistaan tukevia keinoja käytetään opetuksessa vain satunnaisesti, ei käyttäytymishäiriöstä kärsivien nuorten
erityistarpeita ole otettu riittävän hyvin huomioon tavallisessa rippikoulussa. Nykyisillä valmiuksilla ei pystytä tarjoamaan RKS 2001:n
edellyttämää yksilölliset lähtökohdat huomioivaa opetusta nuorille,
joilla on käyttäytymishäiriö. Rippikoulun opettajien pedagogista
osaamista tulisi kehittää ja tietoa lisätä, jotta nämä nuoret voisivat
osallistua onnistuneesti ja täysipainoisesti tavalliseen rippikouluun.
Tarvetta lisäkoulutukseen on, ja rippikoulun opettajat ovat halukkaita sitä hankkimaan. Heidän arvionsa omista valmiuksistaan sekä
nuorta ja hänen oppimistaan tukevien opetusmallien käyttö osoittavat,
että kirkon työntekijöiden pedagogista ja erityispedagogista lisäkoulutusta, mutta ehkä myös pohjakoulutukseen liittyvien pedagogisten
opintojen määrää olisi syytä lisätä. Tieto käyttäytymishäiriöistä, erilaisista oppijoista sekä heidän oppimisensa tukemisesta lisää varmuutta ja antaa keinoja rippikoulun opetuksen järjestämiseen nuorten
yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.
Erityisesti kanttorien heikot valmiudet osoittavat lisäkoulutuksen
tarpeen, sillä kirkon musiikkikasvatus on lähes yksinomaan heidän
vastuullaan. Musiikki on irrottamaton ja keskeinen osa kirkon tehtävää. Rippikoulussa käytettävä musiikki vaikuttaa vahvasti nuoren
käsitykseen koko seurakunnan musiikista. Sillä on suuri merkitys
131 Yrjönsuuri & Yrjönsuuri. 1995.
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nuoren kristillisen identiteetin muodostumisessa ja yhteiseen joukkoon kuulumisessa. Musiikki on myös merkittävä tekijä välitettäessä
nuorille sitä yhteisöllisyyden kokemusta, mistä seurakuntayhteydessäkin on kysymys.132 Jotta musiikin hyviä ominaisuuksia voitaisiin
rippikoulussa hyödyntää täysipainoisesti ja sen avulla auttaa nuorta
kristillisen identiteetin rakentamisessa, tulisi seurakunnan musiikkikasvattajien tuntea nuorten yksilölliset lähtökohdat sekä niihin liittyvät haasteet ja osata ottaa ne opetuksessaan huomioon. Tämä edellyttää tietoa erityistä tukea tarvitsevista nuorista ja heidän oppimisestaan. Sen lisäksi kanttoreiden tulisi tuntea musiikkikasvatuksen keinoja nykyistä enemmän ja osata soveltaa niitä rippikoulussa.
Kouluttautumisen lisäksi moniammatillisen yhteistyön lisääminen
rippikoulun toteutuksessa auttaisi käyttäytymishäiriöstä kärsivien
nuorten erityistarpeiden huomioimisessa. Ammattiryhmien valmiuksien vertailu osoittaa nimenomaan nuorisotyönohjaajien olevan
yleensä kasvatuksen ammattilaisia työntekijätiimissä. Heidän osaamistaan tulisikin hyödyntää nykyistä enemmän. Työntekijätiimin tiivis yhteistyö sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa antaisi kaikille
mahdollisuuden jakaa kokemustaan ja ideoitaan, mutta toisaalta myös
epävarmuuttaan, jolloin tiimityön merkitys korostuu. Lisäksi se mahdollistaisi rippikoululle selkeämmät yhtenevät puitteet ja toimintatavat, joiden rajoissa myös nuorten, joilla on käyttäytymishäiriö, olisi
helpompi toimia.
Rippikoulu on ainutlaatuinen mahdollisuus antaa nuorelle kokemus seurakuntayhteydestä, ja auttaa häntä näkemään sen merkitys
omassa elämässään. Tässä tehtävässä rippikoulun opettajilla on suuri
vastuu. Mikäli nuori kokee, ettei häntä ymmärretä tai hänen erityistarpeitaan oteta huomioon, millaisen kuvan se antaa yhteisöllisestä ja
sisäänsä sulkevasta, inklusiivisesta kirkosta, jonka tavoite on ottaa
jokainen jäsen huomioon sellaisena kuin hän on, omine henkilökohtaisine ominaisuuksineen ja tarpeineen. Rippikoulun opettajien epävarmuus ja ymmärtämättömyys nuoren käyttäytymisen syistä voivat
aiheuttaa ongelmatilanteissa nuorelle ulkopuolisuuden tai hyväksymättä jäämisen tunteen. Käyttäytymishäiriöt lisääntyvät jatkuvasti,
mutta niiden mukana myös tietoa tulee koko ajan lisää. Tämän myötä
lisääntyy toivottavasti myös keskustelu sosiaalisista ja emotionaalisista ongelmista kärsivien nuorten asettamista haasteista rippikoulutyölle ja rippikoulun opettajille.

132 Maukonen 2005, 160.
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12. Eettiset ongelmat rippikoulussa

Opetustyön eettinen luonne
Arvokysymykset, etiikka ja moraali ovat olleet voimakkaan mielenkiinnon kohteina suomalaisessa yhteiskunnassa viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Anglosaksisissa maissa arvokeskustelua on
käyty jo kahdeksankymmenluvulla, ja silloin syntyi useita kasvatuksen eettisiä kysymyksiä ja ammattietiikkaa käsitteleviä oppikirjoja.133
Yhdeksänkymmenluvulla kiinnostus kasvatuksen etiikkaan jatkui, ja
uusia kirjoja opetuksen moraalisesta luonteesta ja opettajan ammattietiikasta kirjoitettiin tiuhaan.134
Suomessa eettinen keskustelu on edennyt kasvatuksen yleisen eettisen ulottuvuuden pohdinnasta varsinaisiin ammattieettisiin kysymyksiin.135 Kasvatustieteilijät ovat liittyneet ammattieettiseen keskusteluun korostamalla opettajan työn eettisiä haasteita ja tutkimalla
niitä käytännössä.136 Eräänä tärkeänä osoituksena eettisen pohdinnan
tärkeydestä opettajan ammatissa ovat vuonna 1998 ilmestyneet opettajan eettiset periaatteet.137 Opettajan eettisten periaatteiden tarkoituksena on ennen kaikkea tuoda näkyväksi ja tiedostetuksi opettajan
työhön aina kuulunut eettisyys. Eettisiä ohjeita pidetään myös eräänä
kriteerinä ammatin professionaalisuudelle.138 Opettajan ammatti on
noussut muiden professioiden kuten lääkärin ja juristin ammatin rinnalle omine eettisine ohjeineen. Opettajan eettiset ohjeet on tarkoituksellisesti suunniteltu väljiksi. Ne eivät tarjoa konkreettisia vastauksia
opettajien kohtaamiin ammatillisiin ongelmatilanteisiin. Ohjeet voi-

133 Camenisch 1983; Rich 1984; Tom 1984; Strike & Soltis 1985; Callahan 1988.
134 Goodland, Soder & Sirotnik 1990; Jackson, Booström & Hansen 1993;
Sockett 1993; Oser 1994; Nash 1996.
135 Kansanen 1996; Lindqvist 1986; 1998; Airaksinen 1991.
136 Räsänen 1993; Tirri 1999a; 1999b; Tirri & Husu 2002; Atjonen 2004; Husu &
Tirri 2007.
137 OAJ 1998; Niemi 1998.
138 Airaksinen 1991.
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vat kuitenkin toimia muistuttajina ideaaleista, joihin opettajien tulee
kasvattajina pyrkiä. Ohjeet muistuttavat oppilaan tarpeiden huomioimisen ohella opettajan oikeudesta kehittää ja hoitaa omaa itseään.
Oppilaiden lisäksi opettajan työhön kuuluu yhteistyö kollegoiden
kanssa sekä kodin ja muun ympäröivän yhteisön kanssa. Ohjeet sisältävät tasapainoisessa suhteessa sekä velvollisuuksia että oikeuksia.
Konfliktitilanteissa ne saattavat olla yksi ohjenuora, jonka mukaan
etsitään yhteisymmärrystä asianosaisten kesken.
Lapsia ja nuoria opettava henkilö joutuu työssään oppilaiden
lisäksi tekemisiin oppilaiden vanhempien ja kollegoiden kanssa.
Koulu tai kirkko tarjoaa instituutionaalisen kontekstin ammatin harjoittamiselle. Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajat eivät ole
hyvin koulutettuja tunnistamaan työssään vastaantulevia eettisiä
ongelmia.139 Lisäksi opettajat ovat kokeneet suuria vaikeuksia käsitellä kohtaamiaan ongelmia140
Moraali voidaan määritellä aktiiviseksi prosessiksi, jossa luodaan
sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvää ymmärrystä ja erilaisia
merkityksiä.141 Tämän määritelmän valossa meillä ei ole selvää
ohjetta mitä moraalia tai kenen moraalia meidän tulee yhteisössämme
noudattaa. Rippikoulun kontekstissa opettajien, nuorten ja nuorten
vanhempien arvot ovat jatkuvassa dialogissa keskenään. Henkilökohtaisten arvojen lisäksi opettajien tulee huomioida ammattiansa koskevat eettiset ohjeet. Ammattietiikkaan kuuluu opettajan hyveiden ja
arvojen pohdinta. Opettajan suomalaiset eettiset ohjeet on tarkoituksellisesti suunniteltu niin väljiksi, että ne soveltuisivat mahdollisimman monen opettajan työtä koskeviksi. Ohjeet pyrkivät kattamaan
kaikkien aineiden työn varhaiskasvatuksesta aikuisopiskeluun. Suomalaiset ohjeet määrittelevät opettajan etiikan taustalla vaikuttavat
arvot. Opetustyön taustalla ovat ihmisarvoa, totuudellisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vapautta kunnioittavat arvot. Ohjeissa määritellään
nämä arvot opettajan työhön kuuluvan pedagogisen vuorovaikutuksen viitekehyksessä. Arvojen tulee näkyä opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa sekä opettajan ja kollegoiden välisessä
yhteistyössä. Lisäksi arvot ohjaavat opettajan oman persoonan kehittämistä sekä hänen suhdettaan opetustyöhön ja yhteiskuntaan.

139 Jackson, Boostrom & Hansen 1993.
140 Lyons 1990; Tirri 1999a.
141 McCadden 1998.
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Kuviossa 1 on esitetty opettajan persoonaa koskeva ammatillinen ja
moraalinen ulottuvuus vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vuorovaikutus muodostaa opettajan eettisen profession käytännön tietoperustan. Mallissa on pyritty yhdistämään moraalinen ulottuvuus kognitiiviseen ja käytännölliseen ulottuvuuteen. Lisäksi halutaan korostaa
ammatillisten ja moraalisten periaatteiden yhteyttä opettajan omaan
persoonaan.
Kuvio 1. Opettajan käytännöllisen tiedon ulottuvuudet.142

Ammatillinen
ajattelu
käytännön ohjeet

käytännön periaatteet
Opettajan
ammatillinen
luonne

V
U
R
O
V
A
K
U
T
U
S

Moraalinen ajattelu

oma persoona
sosiaaliset suhteet
toivo &
sitoutuminen
Opettajan moraalinen
luonne

Opettajan ammatissa ammatilliset haasteet ja eettiset haasteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja niitä on usein mahdotonta
erottaa toisistaan. Käytännön työssä ammatillinen ja moraalinen ajattelu kulkevat käsi kädessä muodostaen yhdessä käytännön tiedon.
Empiirisen tutkimuksen mukaan opettajat eivät erota omaa ammattiroolia moraalisesta luonteestaan. Kuvatessaan moraalisia ideaalejaan
he kertoivat samalla ammatillisista periaatteistaan. Samalla lailla
ammattieettiset kysymykset nostattavat opettajissa esiin ammatillisia
periaatteita ja toimintatapoja.143

142 Tirri, Husu & Kansanen 1999.
143 Tirri, Husu & Kansanen 1999.
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Kasvatuksen etiikka seurakunnassa
Keväällä 1998 pääkaupunkiseudun seurakunnan nuorisotyöntekijät
(N=21) osallistuivat täydennyskoulutustilaisuuteen ”Kasvattajan
etiikka”. Koulutuksen yhteydessä seurakunnan nuorisotyöntekijät
kirjoittivat tarinan jostain omasta ammattieettisestä ongelmastaan ja
sen ratkaisusta. Nuorisotyön haasteeksi tunnistettiin yhteisten periaatteiden löytäminen144 Kirkon nuorisotyöntekijän ammattietiikan arvopohjaksi on määritelty rehellisyys, oikeudenmukaisuus, armahtavaisuus ja elämän kunnioittaminen.145 Kun arvopohjaa verrataan opettajien eettisten ohjeiden arvoperustaan, huomataan niiden olevan riittävän yhteneviä yhteistyössä toimimiseen nuorten keskuudessa. Yhteisenä tavoitteena kirkon työntekijällä ja koulun opettajalla on nuoren
kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Nuoren hengellisen kasvun tukeminen on kirkon työntekijöiden erikoisaluetta, jossa
heillä on erilaiset haasteet kuin koulun opettajilla. Molemmissa
ohjeissa korostetaan verkostoitumisen ja kasvatusalan työntekijöiden
yhteistyön tärkeyttä. Sekä kirkon työntekijä että koulun opettaja ovat
myös tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tulevaisuuteen kasvattajia.146
Ammattieettiset ongelmat jäsentyivät seurakunnan nuorisotyöntekijöitä koskevassa tutkimuksessa viiteen teemaryhmään: yhteiset
säännöt (N=9), ongelmanuoret (N=5), luottamuksellisuus (N=4), kollegan työmoraali (N=3) ja ammatti-identiteetti (N=1). Periaatteet
ongelmien ratkaisuissa vaihtelivat oikeudenmukaisuudesta luottamuksellisuuteen. Toimintatavat ratkaisuun pyrittäessä vaihtelivat
työntekijän yksipuolisesta päätöksenteosta yhteiseen keskusteluun.
Joissain tapauksissa työntekijä oli katsonut parhaaksi delegoida
ongelman käsittelyn jollekin toiselle asiantuntijalle.147
Tässä artikkelissa esitellään rippikoulunopettajien työssään kohtaamia eettisiä ongelmia. Tutkimuksessa mukana olevat opettajat
(N=51) edustavat erään suuren suomalaisen kaupungin rippikoulunopettajia. Opettajia pyydettiin kirjoittamaan jostain työssään kohtaamastaan eettisestä ongelmasta ja sen mahdollisesta ratkaisusta.

144
145
146
147

Tirri 2000.
Tirri 2000.
Tirri 2000.
Tirri 2000.
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Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan yleisimmät eettisten ongelmien
aihepiirit ja niihin liittyvät ihmissuhteet. Aikaisempien tutkimusten
mukaan opettajat eivät kykene erottamaan toisistaan ammatillista
minää ja persoonallista minää. Artikkelissa kiinnitetään erityistä huomiota opettajien tunnistamiin arvoihin ja periaatteisiin, joita he pyrkivät noudattamaan. Rippikoulunopettajien tunnistamia eettisiä ongelmia verrataan aikaisemmissa tutkimuksissa löydettyihin opetuksen
eettisiin ongelmiin148 Rippikoulunopettajien tunnistamista tapauksista
esitetään konkreettisia esimerkkejä käytettyjen periaatteiden ja valittujen toimintatapojen ohella.

Tutkimusaineisto ja sen analyysi
Tutkimusaineistona on 51 rippikoulunopettajien kirjoittamaa kertomusta työssään kohtaamastaan eettisestä ongelmasta ja sen ratkaisusta. Tutkimukseen osallistuneet opettajat edustavat suuren kaupungin seurakuntayhtymän rippikoulunopettajia. Opettajista 23 on miehiä ja 28 naisia. He kaikki opettivat työkseen rippikoulussa joko pastorin tai seurakunnan nuorisotyöntekijän roolissa. Opettajien kokemukset rippikouluopetuksesta vaihtelivat yhdestä vuodesta yli kolmeenkymmeneen vuoteen. Opettajat kirjoittivat tarinansa nimettöminä ja paljastamatta itsestään muuta kuin sukupuolen, ammatin ja
työkokemuksen määrän. Aineisto kerättiin osana täydennyskoulutuspäivää, jossa pohdittiin rippikoulussa opettamisen haasteita. Opettajia
pyydettiin kuvailemaan aito ammatillinen eettinen ongelma rippikoulussa ja pohtimaan sen oikeudenmukaisinta ratkaisua. Kirjoituspyyntö oli muotoiltu seuraavaan tapaan: Kuvaile tilanne työssäsi rippikoulussa jossa Sinun on ollut vaikeaa päättää eettisesti parhaasta
tavasta toimia. Tämän lisäksi opettajilta kysyttiin joitakin yksityiskohtaisempia tietoja heidän kuvaamansa ongelman kontekstista, siinä
mukana olleista ihmisistä ja ratkaisun taustalla vaikuttavista mahdollisista periaatteista.
Opettajien kirjoittamat kertomukset analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Aineisto koodattiin siinä esiintyvien tärkeimpien
käsitteiden mukaan ja eettiset ongelmat luokiteltiin pääluokkiin. Koodausprosessissa keskityttiin eettisten ongelmien pääteemoihin ja
niissä esiintyviin ihmissuhteisiin. Opettajien, oppilaiden ja vanhem-

148 Colnerud 1997; Tirri 1999a; 2000; Tirri & Husu 2002.
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pien erilaisiin näkökulmiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Konfliktien erilaiset näkökulmat huomioitiin, jotta ongelmien ymmärtämisessä ja ratkaisuissa osattaisiin paremmin huomioida ongelmien suhteellisuus ja niihin liittyvät erilaiset arvonäkökulmat.

Tutkimustulokset
Eettinen ongelma: Yhteiset säännöt rippikoulussa Rippikoulun
erilaiset eettiset ongelmat luokiteltiin niissä esiintyvien päähenkilöiden ja erilaisten ihmissuhteiden mukaan (ks. taulukko 1). Suurin osa
(14/51) opettajien kohtaamista eettisistä ongelmista käsitteli rippikoulun yhteisiä sääntöjä. Opettajat raportoivat tilanteista, joissa he
olivat joutuneet pohtimaan sääntöjen sisältöjä tai oppilaista, jotka olivat rikkoneet vallitsevia yhteisiä sääntöjä. Ongelmat käsittelivät tupakointia, leiriltä poistumista ilman lupaa, seurustelua, valehtelemista ja
muuta sääntöjen rikkomista. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa tyttö
tupakoi leirillä ilman vanhempiensa lupaa ja opettaja sai tytön tupakoinnista kiinni. Opettajan mukaan tyttö ja hänen äitinsä olivat keskustelleet opettajan kanssa tupakoinnista ennen leirin alkua ja he olivat yhdessä päättäneet, ettei tyttö tupakoi leirin aikana. Tyttö kuitenkin rikkoi yhteisen sopimuksen ja opettajan ongelmaksi jäi päättää
kertooko asiasta tytön vanhemmille vai ei. Opettaja oli keskustellut
asiasta tytön kanssa ja tämä oli itkenyt ja pyytänyt opettajaa pitämään
asian salaisuutena, koska hänen vanhempansa olisivat tytön mukaan
hänelle tosi julmia saadessaan tietää asiasta. Hän myös lupasi olla
polttamatta loppuleirin aikana. Opettaja luotti tyttöön eikä kertonut
tupakoinnista hänen vanhemmilleen. Hänen tärkein periaatteensa
asian käsittelemisessä oli tytön paras. Jälkeenpäin opettaja koki, että
hän oli rankaissut tyttöä aiheuttamalla tälle pelkoa vanhemmille kertomisesta.
Taulukossa 1 on koottu yhteen kaikki yhteisiä sääntöjä koskevat
eettiset ongelmat rippikoulussa. Kuten taulukosta 1 huomaa, suurin
osa ongelmista tapahtui opettajan ja yksittäisen oppilaan/oppilaiden
kesken. Yksi ongelmista koski leirin isosta, joka halusi lähteä leiriltä
päiväksi omille asioilleen. Tässä tapauksessa opettaja käytti oppilaiden paras -periaatetta kieltämällä leiriltä poistumisen. Kahdenkeskisessä keskustelussa opettaja selitti tämän periaatteen isoselle, joka
ymmärsi periaatteen ja hyväksyi sen. Taulukossa 1 näkyy opettajien
käyttämät periaatteet ongelmakohtaisesti ja erilaiset toimintatavat,
joilla asioita on yritetty ratkaista yhteisiä sääntöjä koskevissa ongel-
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makohdissa. Taulukosta huomaa, että opettajien eniten käyttämät
periaatteet olivat oikeudenmukaisuus ja oppilaiden paras. Armo, turvallisuus ja vastuullisuus ovat myös näissä ongelmissa käytettyjä
periaatteita tai ratkaisun taustalla vaikuttavia arvoja. Kaksi opettajista
ei osannut tunnistaa mitään ajattelunsa taustalla vaikuttavaa periaatetta.
Taulukko 1. Yhteisiä sääntöjä koskevat eettiset ongelmat.
IHMISSUHTEET

ONGELMA

PERIAATE

TOIMINTA

Opettaja–oppilas

Kännykän käyttö

Oikeudenmukaisuus

Dialogi

Opettaja–oppilas

Leiriltä karkaaminen

Oppilaan paras

Keskustelu

Opettaja–isonen

Leiriltä poistuminen päiväksi

Leirin paras

Dialogi

Opettaja–oppilas

Leirillä tupakoiminen

Oppilaan paras

Dialogi

Opettaja–oppilas

Leiriltä poistuminen yöllä

Armo

Keskustelu

Opettaja–kollegat

Leirillä tupakoiminen

Ei periaatetta

Erilaisia toimintamalleja

Opettaja–oppilaat

Oppilaat harrastavat seksiä leirillä

Vastuu

Delegointi

Opettaja–oppilaat

Poika vierailee tytön huoneessa yöllä Oikeudenmukaisuus

Rankaiseminen

Opettaja–oppilaat

Tytöt ja pojat saunovat yhdessä

Oikeudenmukaisuus

Keskustelu

Opettaja–oppilaat

Leirillä seurustelu

Ei periaatetta

Delegointi

Opettaja–oppilas

Oppilas valehtelee

Oikeudenmukaisuus

Keskustelu

Opettaja–oppilaat

Oppilas rikkoo sääntöjä

Oikeudenmukaisuus

Rankaiseminen

Opettaja–oppilaat

Oppilaat rikkovat sääntöjä

Turvallisuus

Rankaiseminen

Opettaja–oppilas

Oppilas on poissa oppitunneilta

Tasapuolisuus

Yksilölliset järjestelyt

Eettinen ongelma: Ongelmanuoret Toiseksi suurin luokka eettisiä
ongelmia koski ongelmanuoriin liittyviä tapauksia (N=10/51). Opettajat kirjoittivat tapauksista, jotka käsittelivät häiritsemistä, kiusaamista ja useita ongelmia samanaikaisesti. Yleensä ongelmat olivat
niin vaikeita, että opettajien oli ollut pakko sopeutua tilanteeseen,
delegoida ongelma jollekin toiselle tai tehdä yksipuolinen ratkaisu
lopettaa yhteistyö näiden oppilaiden kanssa. Tyypillisessä tapauksessa poika, jolla oli monia ongelmia, häiritsi koko rippikoulua käyttäytymisellään. Keskustelu asiasta ei auttanut lainkaan ja lopulta
opettajan oli pakko lähettää poika kotiin rippikoulusta. Kuten taulukon 2 ihmissuhteet-sarakkeesta huomaa, kaikki ongelmat tapahtuivat
opettajan ja oppilaan/oppilaiden välillä. Ongelmien ratkaisua ohjaavina periaatteina ja arvoina opettajat olivat käyttäneet turvallisuutta,
hengissä säilymistä, oikeudenmukaisuutta, armoa, suvaitsevaisuutta
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ja luottamuksellisuutta. Joissain tapauksissa opettajat ilmoittivat, ettei
heillä ollut vaihtoehtoja, vaan he toimivat pakon edessä tai he eivät
osanneet tunnistaa toimintansa taustalla vaikuttavaa periaatetta. Käytettyjen periaatteiden luonne antaa hyvän kuvan siitä miten vaikeita
ongelmia opettajat joutuvat joidenkin oppilaiden kanssa kohtaamaan
ja ratkaisemaan.
Taulukko 2. Ongelmanuoria koskevat eettiset ongelmat.
IHMISSUHTEET

ONGELMA

PERIAATE

TOIMINTA

Opettaja–oppilas

Häiritsevä käytös

Ei vaihtoehtoja/pakko

Yksipuolinen päätöksenteko

Opettaja–oppilaat

Kaikilla on ongelma

Turvallisuus

Leirin lopettaminen

Opettaja–oppilaat

Oppilaat eivät tottele

Hengissä pysyminen

Delegointi

Opettaja–oppilas

Poika, jota kiusataan

Oppilaan paras

Dialogi

Opettaja–oppilas

Henkisesti häiriintynyt oppilas

Oikeudenmukaisuus ja
armo

Keskustelu

Opettaja–oppilaat

Kiusaaminen

Oikeudenmukaisuus

Välttely ja kompromissit

Opettaja–oppilaat

Oppilaat, joilla on useita ongelmia

Armo

Tilanteeseen sopeutuminen

Opettaja–oppilaat

Oppilaat, joilla on useita ongelmia

Ei periaatetta

Tilanteeseen sopeutuminen

Opettaja–oppilaat

Kiusaaminen

Suvaitsevaisuus

Keskustelu, vanhemmille
tiedottaminen

Opettaja–oppilaat

Kiusaaminen

Luottamuksellisuus

Dialogi

Eettinen ongelma: Ongelmat isosten kanssa Kolmas eettisten
ongelmien luokka oli yhtä suuri kuin toinenkin (N=10/51). Tähän
luokkaan luokitelluissa tapauksissa oppilailla oli ollut ongelmia isosten kanssa. Jotkut ongelmista käsittelivät isosten valintaan liittyviä
periaatteita ja toimintatapoja. Yleensä isoset ovat hyvin motivoituneita tehtäväänsä ja toimivat myös hyvinä kristillisinä esikuvina rippikoululaisille. Joissain tapauksissa opettajat olivat kohdanneet
ongelmia isosten sitoutuneisuudessa. Eräässä tapauksessa isonen
halusi vain pitää hauskaa eikä ottanut minkäänlaista vastuuta rippikoululaisista. Muut tapaukset koskivat isosen huonoa käytöstä, tupakan ja huumeiden myymistä rippikoululaisille, isosten suunnittelemaa
mautonta iltaohjelmaa rippileirillä ja konflikteja opettajan tai rippikoululaisten kanssa. Selvästi eniten käytetty periaate näiden ongelmien ratkaisussa oli oikeudenmukaisuus. Armo, kasvatukselliset
tavoitteet ja esimerkillisyys mainittiin myös opettajien kirjoitelmissa
toimintaa johtavina periaatteina tai arvoina. Useimmiten ongelmat
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selvitettiin yhteisissä keskusteluissa. Joskus opettajien oli pakko
tehdä joitain muutoksia rippikoulun ohjelmassa tai tehtävien jaossa
rauhoittaakseen tilanteen.
Taulukko 3. Eettiset ongelmat isosten kanssa.
IHMISSUHTEET

ONGELMA

PERIAATE

TOIMINTA

Opettaja–isonen

Opettajan ja isosen välinen konflikti

Oikeudenmukaisuus

Tehtävien vaihtaminen

Opettaja–isoset

Huono käytös

Esimerkillisyys

Konfrontaatio

Opettaja–isoset

Isosten valinta

Oikeudenmukaisuus

Käytäntöjen vaihtaminen

Opettaja–isoset

Huono iltaohjelma

Kasvatukselliset tavoitteet

Keskustelu

Opettaja–isonen

Huono käytös

Armo

Keskustelu

Opettaja–isonen

Sitoutumisen puute

Vastuullisuus

Keskustelu

Opettaja–isonen

Huonomaineinen isonen

Oikeudenmukaisuus

Kompromissien tekeminen

Opettaja–isonen

Isonen myy tupakkaa oppilaille

Oikeudenmukaisuus

Keskustelu

Opettaja–isoset

Isosten rooli

Oikeudenmukaisuus

Keskustelu

Isonen–oppilaat

Epäoikeudenmukainen
isonen

Oikeudenmukaisuus

Anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen

Eettinen ongelma: ongelmat kollegoiden kanssa Aineistosta
tunnistettiin teemaluokka, joka käsitteli kollegaan liittyviä eettisiä
ongelmia. Näissä tapauksissa (N=6/51) kollega oli toiminut jotenkin
epäammatillisesti oppilaita kohtaan. Joissain tilanteissa epäammatillisuus oli ollut selvää seksuaalista häirintää tai sielunhoitoa keskellä
yötä. Toisissa tapauksissa ongelmana oli kollegan huono työmotivaatio tai omien töiden teettäminen toisilla (katso taulukko 4). Näiden
ongelmien ratkaisuun käytettävistä periaatteista mainittiin oppilaiden
paras, oikeudenmukaisuus, avoimuus ja vastuullisuus. Toimintatavat
näissä tilanteissa olivat hyvin samanlaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa raportoidut. Aikaisempien tutkimusten mukaan kollegoja
koskevat eettiset ongelmat ovat kaikkein vaikeimpia ratkaista ja ne
jäävät yleensä ratkaisemattomiksi Colnerudin mukaan opetustyön
eettisistä ongelmista oppilaan edun valvominen ja lojaalisuus kollegalle on yksi suurimmista ristiriidoista. Hänen tutkimuksessaan lojaalisuus kollegalle esti opettajia puolustamasta oppilaiden etuja.149

149 Colnerud 1997, 632–633.
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Taulukko 4. Ongelmat kollegoiden kanssa.
IHMISSUHTEET

Opettaja–oppilaat

ONGELMA

Seksuaalinen häirintä

PERIAATE

TOIMINTA

Oppilaiden paras

Konfrontaatio
Välttely

Opettaja–opettaja

Työmotivaatio

Oikeudenmukaisuus

Opettaja–oppilaat

Opettajan käytös

Oppilaiden paras

Konfrontaatio

Opettaja–opettaja

Opettajan käytös

Oikeudenmukaisuus

Keskustelu

Opettaja–opettaja

Vaikea kollega

Avoimuus

Käytöksen muutos

Opettaja–opettaja

Työmotivaatio

Vastuullisuus

Käytöksen muutos

Kuten taulukosta 4 näkyy, valitut toimintatavat ovat usein tilanteeseen
sopeutumista. Välttely ja konfrontaatio ovat olleet käytössä ilman ratkaisevia muutoksia tilanteessa. Vain yhdessä tapauksessa opettaja
raportoi keskustelun olleen valittu toimintatapa kollegaa koskevassa
ongelmassa. Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimusten
tuloksia kollegaan liittyvien ongelmien vaikeudesta. Samat vaikeudet
ja lojaliteettiristiriidat ovat läsnä myös seurakunnassa ja rippikoulussa.
Eettinen ongelma: Ongelmat vanhempien ja auktoriteettien
kanssa Rippikoulussa ongelmia tulee oppilaiden ja kollegojen lisäksi
rippikoululaisten vanhempien tai muiden auktoriteettihahmojen
kanssa. Opettajien kuvaamissa tapauksissa (N=4/51) vanhempi tai
jokin muu auktoriteetti oli manipuloinut koko rippikoulua käytöksellään. Tyypillinen esimerkki on isä, joka halusi vahtia poikaansa rippikoululeirin aikana. Isä tuli rippileirille ja syytti muita poikia hänen
poikansa kiusaamisesta. Pojan itsensä mukaan tilanne ei ollut kovin
vakava. Kuten taulukosta 5 näkyy, kaikissa tähän luokkaan kuuluvissa ongelmissa opettajien periaatteena oli ollut oppilaiden paras.
Joskus opettajat olivat vältelleet konfrontaatiota auktoriteettien
kanssa, he olivat tehneet yksipuolisen päätöksen suojella oppilasta tai
he olivat keskustelleet asiasta. Useimmissa tapauksissa asiat olivat
selvinneet ja rippikoulu jatkui normaaliin tapaan.
Taulukko 5. Ongelmat vanhempien ja auktoriteettien kanssa
IHMISSUHTEET

Leirin johtaja–oppilas

ONGELMA

PERIAATE

Julma käytös

TOIMINTA

Oppilaan paras

Välttely

Opettaja–äiti

Oppilaan manipulointi

Oppilaan paras

Keskustelu

Opettaja–vanhempi

Ryhmän valinta

Oppilaan paras

Yksipuolinen päätöksenteko

Opettaja–isä

Isä manipuloi leiriä

Oppilaiden paras

Keskustelu
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Eettinen ongelma: Opettajien luottamuksellisuus Jotkut opettajien kuvaamat tapaukset koskivat luottamuksellisuutta. Luterilaisen
kirkon työntekijänä rippikoulunopettajan on oltava henkilö, johon
rippikoululaiset ja heidän vanhempansa voivat luottaa. Kirjoitelmien
tapauksissa (N=4/51) oppilas oli kertonut opettajalle asioita ja vannottanut, ettei niitä saa kertoa kenellekään. Tapaukset käsittelivät
oppilaiden huumeiden käyttöä, sairautta, tupakointia ja itsemurhayrityksiä. Johtava periaate oli hyvin selvä kaikissa tapauksissa: opettajan
oli oltava oppilaiden luottamuksen arvoinen. Toimintatavat näissä
tapauksissa sisälsivät oppilaan auttamista, dialogia ja opettajan yksipuolista päätöksentekoa (katso taulukko 6). Muissa tutkimuksissa
opettajat ja nuorisotyöntekijät ovat raportoineet samanlaisia tapauksia
samanlaisin periaattein ja toimintamallein.150
Nämä tapaukset eivät ole ammatillisesti helppoja, mutta ne näyttävät olevan varsin selviä periaatteiltaan myös rippikoulunopettajille.
Taulukko 6. Luottamuksellisuutta koskevat eettiset ongelmat.
IHMISSUHTEET

ONGELMA

PERIAATE

Opettaja–oppilas
Opettaja–oppilas

Itsetuhoinen oppilas
Oppilaan tupakoinnista kertominen

Luottamuksellisuus
Luottamuksellisuus

Opettaja–oppilas

Sairas oppilas

Luottamuksellisuus

Opettaja–oppilas

Oppilaan huumeidenkäyttö

Luottamuksellisuus

TOIMINTA

Oppilaan auttaminen
Dialogi
Yksipuolinen päätöksenteko
Dialogi

Eettinen ongelma: rippikoulun pedagogiikka Jotkut opettajien
kuvaamat tapaukset liittyivät selvästi rippikoulun opetussuunnitelmaan ja opetustapoihin, joissa pedagogiset ratkaisut nousevat keskeisiksi (N=3/51). Kaksi tapausta liittyi rippikoulussa käytettävään
ulkoaopettelumetodiin. Opettajat olivat käyttäneet ulkoaopettelua
opettaakseen oppilaille joitain kristinuskon perusopetuksia. Oppilaat
ja isoset eivät kuitenkaan olleet pitäneet tästä pedagogiikasta ja he
olivat kieltäytyneet opettelemasta annettuja tehtäviä ulkoa. Molemmissa tapauksissa opettaja oli yksipuolisesti päättänyt, että hän käyttää ulkoaopettelua vastusteluista huolimatta. Myöhemmin opettajat
pohtivat kirjoitelmissaan tämän ratkaisun vaikutusta oppilaiden motivaatioon. He halusivat kuitenkin pitäytyä pedagogisissa ratkaisuissaan vetoamalla oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen (katso taulukko 7). Eräällä nuorella naisopettajalla oli ollut ongelma koskien
150 Tirri 1999a; 2000.
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avioliiton opettamista. Hän ei ollut itse naimisissa ja halusi olla
omassa katsomuksessaan rehellinen. Tämän opettajan ratkaisuna oli
olla opettamatta lainkaan avioliittoa; hän piti rippikoulussa seurustelua ja seksiä koskevat tunnit ja antoi avioliittoa koskevan opetuksen
jollekin toiselle.
Taulukko 7. Pedagogiikkaa koskevat eettiset ongelmat.
PERIAATE

TOIMINTA

Opettaja–oppilaat

IHMISSUHTEET

Ulkoaoppiminen

ONGELMA

Oikeudenmukaisuus

Yksipuolinen päätöksenteko

Opettaja–opetettava aines

Avioliittoa koskeva opetus

Rehellisyys

Välttely

Opettaja–oppilaat

Ulkoaopetteleminen

Rehellisyys

Yksipuolinen päätöksenteko

Yhteenveto
Opettajien kirjoitukset rippikoulussa koetuista eettisistä ongelmista
koskivat yhteisiä sääntöjä, ongelmanuoria, vanhempia ja muita auktoriteetteja, luottamuksellisuutta ja rippikoulun pedagogiikkaa. Aikaisemmat opetuksen eettisiä ongelmia koskevat tutkimukset ovat raportoineet samanlaisista ongelmista.151 Rippikoulunopettajat tunnistivat
oppilaiden tarpeiksi turvassa olemisen, ohjattavana olemisen ja rakastettuna olemisen. Nämä samat haasteet ovat tulleet ilmi myös koulussa työskentelevien opettajien tunnistamissa eettisissä ongelmissa.152 Monissa tapauksissa opettajien hyveelliset yritykset vastata
oppilaiden tarpeisiin tulivat ilmi heidän rohkeudessaan ja moraalisessa vahvuudessaan asettua oppilaan puolelle tehden ratkaisuja vaikeissa tilanteissa.
Suurimmissa osissa eettisiä ongelmia opettajien haasteena oli suojella oppilaita aiheuttamatta heille lisää ongelmia. Ongelmat sisälsivät
fyysisiä ja psyykkisiä uhkia oppilaille toisten oppilaiden tai heidän
vanhempien taholta. Tämä sai opettajat pohtimaan institutionaalisia ja
yksilöllisiä arvoja ammatillisessa kontekstissa. Nämä erilaiset arvot
saivat opettajat pohtimaan omia näkemyksiään ”oppilaan parhaasta”.
Tämä arvojen pluraalisuus ei saisi estää opettajia ottamasta vastuuta
tästä tärkeästä eri näkökulmia välittävästä työstä. Opettajan ammatin

151 Campbell 1996; Colnerud 1997; Tirri 1999a; 2000; Tirri & Husu 2002.
152 Tirri & Husu 2002.
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keskeinen tehtävä on arvioida miten eri näkökulmat auttavat oppilaan
parhaan toteuttamista rippikoulussa.
Kuten tulokset osoittavat, opettajilla on ongelmia vanhempien
kanssa. Kun tällaisia ongelmia tulee eteen, niin opettajien tulee tukeutua ammatillisiin ohjeisiin, vanhemmat voivat turvautua henkilökohtaisiin arvoperusteisiinsa. Henkilökohtaiset syyt (tavat, mielenkiinnot, mielipiteet) ovat relevantteja pohdittaessa mitä yksilö haluaa saavuttaa. Ne eivät kuitenkaan ole apuna tilanteissa, joissa asioita harkitaan ammatillisessa viitekehyksessä. Opettajat ovat ammattinsa takia
jälkimmäisessä tilanteessa. Tämän tähden heidän tavoitteensa ja toimintansa tulisi perustua julkisiin perusteisiin ja toimintatapoihin eikä
henkilökohtaisiin näkemyksiin.
Opettajilla on erilaisia moraalisia näkemyksiä. Kuten aikaisemmin
on esitetty, kollegiaaliset ongelmat syntyvät usein erilaisista näkemyksistä. Eettinen ajattelu liittyy yksittäisen opettajan toiveisiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kuitenkin toiveet ja tarpeet liittyvät toisten
ihmisten tarpeisiin. Eettisten ongelmien arviointi on siis yksilöiden
välinen prosessi eikä ainoastaan henkilökohtainen.
Vanhempien, oppilaiden ja opettajien on voitava luottaa rippikoulunopettajiin luotettavina ja huolehtivina ammattilaisina, joille voidaan uskoa nuorten kasvattamisen tehtävä. Opettajien ammattieettiset
ohjeet toimivat ohjenuorana myös rippikoulun eettisissä ongelmatilanteissa. Nämä ohjeet ovat kaikkien opettajien saatavilla Suomessa
ja Pohjoismaissa. Rippikoulunopettajien on syytä myös tutustua kirkon työntekijöiden eettisiin ohjeisiin. Kaikkien opetustyössä toimivien olisi syytä osallistua myös kasvatuksen etiikkaa koskevaan täydennyskoulutukseen saadakseen välineitä nuorien kanssa työskentelyyn.
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13. Rippikoululaisten vanhempien käsitys kotien arvo- ja uskontokasvatuksesta

Johdanto
Rippikouluopetus on kirkon kasteopetusta. Kasteopetuksen ydin on
kuitenkin lapsen omassa kodissa ja vanhempien antamassa uskonnollisessa kasvatuksessa. Kun lapsi kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vanhemmat lupautuvat antamaan lapselleen kristillistä
kasvatusta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu kodin uskonnollisen
kasvatuksen myös monella tavoin vaikuttavan siihen, miten nuori
suhtautuu rippikouluun ja miten nuori rippikoulun kokee. Nuoret,
jotka ovat kasvaneet kodissa, jossa on annettu uskonnollista kasvatusta, arvioivat rippikoulua ja sen merkitystä kautta linjan myönteisemmin kuin nuoret, joiden kotona uskonnollista kasvatusta ei ole
annettu.1 Mitä kodeissa tapahtuu kastejuhlan ja rippikoulun välillä?
Millaisen lähtökohdan nuoret saavat kodissaan uskonnolliselle kasvulleen? Tässä ja tätä seuraavassa Noora Tapiaisen artikkelissa tarkastellaan vanhempia uskontokasvattajina ja kotien antamaa arvopohjaa. Kysymystä tarkastellaan tässä artikkelissa ensin tilastollisen
tutkimuksen näkökulmasta, seuraavassa artikkelissa laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Artikkeli liittyy tekeillä olevaan väitöskirjatyöhöni, jossa tutkin rippikoululaisten vanhempien arvomaailmaa.
Arvo on käsitteenä hyvin monitahoinen. Se kulkee asenteen2 ja
arvostuksen3 rinnalla. Arvot voidaan määritellä olemaan jonkinlaisia
standardeja, jotka vaikuttavat ja säätelevät ihmisen toimintaa ja hänen
valintojaan. Arvot ovat omaksuttuja tai opittuja ja usein niiden vaikutus tekoihin ja käyttäytymiseen saattaa olla hyvinkin tiedostama-

1
2

3

Niemelä 2007, 112–116.
Asenne on ihmisen taipumus arvioida erilaisia asioita myönteisyyden ja kielteisyyden välillä. Se ilmenee ihmisen tiedon, tunteiden ja käyttäytymisen
alueella. Hirsjärvi 1983, 17.
Arvostus on ihmisen sisäinen päätelmä ja kannanotto jonkin asian, tapahtuman
tai ilmiön hyvyydestä tai pahuudesta. Hirsjärvi 1983, 17.
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tonta.4 Vanhempien samoin kuin sisarustenkin arvot, asenteet ja käsitykset vaikuttavat lapsen kehitykseen ja näin ollen myös hänen arvomaailmansa sekä uskonnollisen identiteettinsä muokkaantumiseen.5
Jotta tiedettäisiin, millaisen arvoperustan suomalaiset nuoret elämälleen saavat, olen keskittynyt tutkimaan kotien arvomaailmaa, uskonnollista kasvatusta ja tapakulttuuria.6 Kodin ja perheen olen määritellyt tässä artikkelissa synonyymeiksi. Niillä tarkoitan perheitä, joissa
molemmat tai ainakin toinen vanhempi on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Käytän artikkelissa osaa väitöskirjani aineistosta
ja keskityn analysoimaan vanhempia arvojen välittäjinä sekä uskonnollisina kasvattajina.
Tässä artikkelissa kotien arvomaailmaa ja uskonnollista kasvatusta
tarkastellaan seuraavista näkökulmista:
• Missä määrin nuorten kodit ovat uskonnollisia tai eivät ole?
Millaisia uskontokasvatuksen muotoja niissä toteutetaan?
• Millaiset arvot ohjaavat vanhempia kasvattajina? Miten
vanhempia voidaan ryhmitellä heidän kasvatusarvojensa
perusteella?

Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät
Väitöskirjatutkimuksen perusjoukkona ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Otannalla valittiin tutkimusjoukoksi rippikouluikäisten nuorten vanhemmat kahdeksan eri seurakunnan alueella.
Nämä seurakunnat ovat Malmi, Hämeenlinna-Vanaja, Hauho, Savonlinna-Sääminki, Alahärmä, Nurmo, Oulujoki ja Ylikiiminki.7 Seurakunnat edustavat varsin hyvin eri alueilla vaikuttavia ja erikokoisia
seurakuntia. Tältä osin tuloksia voidaan pitää yleistettävinä.

4
5
6

7

Poutiainen 2007, 56–57; Hirsjärvi 1983, 16–17.
McIntosh & Spilka 1995, 45–46; Tapiainen 2007, 10–15, 82; Tamm 1988,
23–30; Sundén 1974, 111–128.
Tapakulttuuriin liittyy läheisesti rituaalinen käyttäytyminen. Tässä artikkelissa
kotien uskonnonrituaalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan uskonnollisesti
osallistuvaa toimintaa. Kodeissa tällaista on esim. rukouselämän harjoittaminen ja Raamatun lukeminen.
Nämä olivat valittujen seurakuntien nimet tutkimusta tehtäessä Sittemmin
joidenkin kohdalla on tapahtunut muutoksia, esim. seurakuntien yhdistymisiä.
Käytän kuitenkin näitä seurakuntien nimiä, koska ne olivat virallisia tutkimusmateriaalia kerättäessä.
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Tutkimus toteutettiin postikyselynä8 ja aineisto kerättiin vuoden
2005 aikana. Vastaajat olivat vanhempia, joiden lapsi oli käymässä
rippikoulua samana vuonna. Lopullinen tutkimusaineisto koostuu 763
lomakkeesta, jotka jakautuvat eri seurakuntien kesken taulukossa 1
ilmenevällä tavalla.
Taulukko 1. Saapuneiden vastauslomakkeiden jakautuminen
seurakunnittain sekä miesten ja naisten kesken.
Seurakunnat

Vastausprosentti
(lähetetyt/palautetut lomakkeet)

Miehet/Naiset

Hauho

43 % (51 / 22)

4 / 18

Hämeenlinna-Vanaja

42 % (494 / 207)

17 / 181

Ylikiiminki

41 % (54 / 22)

7 / 14

Savonlinna-Sääminki

34 % (289 / 98)

13 / 82

Malmi

33 % (842 / 276)

27 / 231

Oulujoki

29 % (251 / 73)

9 / 60

Nurmo

29 % (149 / 43)

5 / 38

Alahärmä

29 % (77 / 22)

5 / 17

Yhteensä

35 % (2 207 / 763)

87 / 641

Vastausten saapuminen jakautui kohtalaisen tasaisesti paikkakunnasta riippumatta. Vastausprosentit eri seurakuntien kesken olivat
29–43 prosentin välillä Alhaisin vastausprosentti oli Alahärmässä
(29 %) ja suurin Hauholla (43 %). Tutkimusmateriaalia kerättäessä

8

Tutkimusaineistoa kerättäessä ei ollut saatavilla valmista mittaria, joten tätä
tukimusta varten kehitettiin täysin uusi mittari, josta tuli lopulta kahdeksanosainen. Se sisältää seuraavat osiot: A-osio sisältää asenne- ja arvoväittämiä, B-osio väittämiä, jotka tutkivat kotien uskonnollisuutta, C-osiossa selvitetään ominaisuuksia, joiden omaksumisessa lasta halutaan rohkaista,
D-osiossa kysytään rippikoulun merkityksestä, E-osiossa selvitetään, minkä
verran tunnetaan kristinoppia, F-osiossa, minkä verran tunnetaan kirkollisia
pyhiä ja G-osio selvittää vastaajien uskonnollisuutta. Lopuksi kysytään vastaajien taustatietoja. Mittarissa on käytetty pääosin Likertin asteikon tyyppisiä
väittämiä. Vastaajan uskonnollisuutta mitattaessa käytetään myös Osgoodin
asteikkoa.
Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä SPSS 15 for Windows
tilasto-ohjelmaa. Tilastollisen analyysin lähtökohtana ovat keskiarvot, frekvenssit ja prosenttijakaumat. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa
käytetään faktorianalyysia ja summamuuttujia. Aineiston luokittelussa on
käytetty seuraavia demografisia taustamuuttujia: seurakunta, ikä, koulutus,
hengellinen viitekehys (herätysliiketausta), perhesuhteet ja lasten lukumäärä.
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kato, joka koskee palauttamatta jääneitä lomakkeita, on juuri postikyselyjen kohdalla yleensä suurin.9 Koska nyt oli kyseessä laaja
kahdeksansivuinen kyselylomake, oli jo ennalta arvioitavissa, että
vastausprosentti ei tule kovin suureksi.
Sukupuolten välinen ero uskonnollisuudessa on suomalaisten kohdalla suurempaa kuin muualla Euroopassa. Suomalaiset naiset pitävät
itseään uskonnollisempana kuin miehet ja ovat myös miehiä aktiivisempia uskonnollisen elämän harjoittajia.10 Koska kyseessä oli
uskonnollisuutta mittaava kysely, saattoi edellä mainittu vaikuttaa siihen, että vastaajista suurin osa oli naisia. Kuten koko kyselytutkimuksessa myös paikkakuntakohtaisesti naiset palauttivat kyselylomakkeita miehiä enemmän. Naisvastaajia oli kaikkiaan 663 eli 85 prosenttia ja miehiä 96 eli 13 prosenttia (2 % tuntemattomia). Aikaisempien tutkimusten mukaan voidaan sanoa, että nykyaikana äidit ovat
perheidensä uskonnollisia kasvattajia.11 Tämän tutkimuksen sukupuolijakauma vahvistaa osaltaan tuota käsitystä.

Vastaajat
Vastaajien ikä Vastaajien ikä vaihtelee syntymävuoden mukaan
välillä 1934–1974. Kaikista lomakkeen palauttaneista suurin osa eli
73 prosenttia on syntynyt vuosien 1955–1965 välisenä aikana. Vastaajista 41 prosenttia on syntynyt ennen 1960-lukua, 56 prosenttia
vastaajista on 1960-luvulla syntyneitä ja kaksi prosenttia
1970-luvulla.
Vastaajien uskonnollisuus Uskonnollisuus määritellään tässä
artikkelissa Tammisen tavoin: Uskonnollisuus on yksilön persoonallisuudessa ilmenevää ja hänen uskonnonrituaalistaan ja muuta toimintaansa motivoivaa, enemmän tai vähemmän tietoista riippuvuutta
jumalallisesta/Jumalasta.12 Uskonnollinen käyttäytyminen ilmenee
yhteisöllisesti (esim. osallistuminen kirkollisiin tilaisuuksiin) ja yksilöllisesti (esim. Raamatun lukeminen tai rukoileminen). Jälkimodernin yhteiskunnan uskonnollisuutta, joka on luonteeltaan antiautoritaarista ja yksilöllisyyttä korostavaa, voidaan Ketolan mukaan kutsua
9
10
11
12

Heikkilä 2005, 44.
Niemelä 2003b, 187–191; Monikasvoinen kirkko 2008, 36.
White 1995, 210.
Tamminen 1985, 12.
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”henkisyydeksi”. Henkisyyteen hänen mukaansa kuuluu muun
muassa opillinen avarakatseisuus, yhteisöllinen väljyys sekä liberaalit
moraaliarvot.13
Ihmisen uskonnollisuutta voidaan mitata ja se myös ilmenee eri
tavoin: asenteina, sanoina, tekoina ja osallistumisena. Suomalaisten
uskonnollisuus ei tutkimusten mukaan ole vuosien tai vuosikymmenien aikana oleellisesti vähentynyt, mutta sen harjoittamisen muoto
on muuttunut. Siitä on tullut yksityisyyteen liittyvä asia, joka eroaa
traditionaalisen yhteiskunnan auktoriteettiuskosta. Jälkimodernin
yhteiskunnan uskonnonharjoittamiseen kuuluu individuaalisuus,
irtautuminen perinteisistä uskonnollisista instituutioista sekä oman
uskonnonkuvan muokkaaminen tarjolla olevista uskonnollisuuteen ja
henkisyyteen liittyvistä elementeistä. Uskonnollisuus on osittain siirtynyt edellä mainittuun henkisyyden suuntaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun nuorista aikuisista 69 prosenttia kuvaa itseään henkiseksi, kun uskonnolliseksi itseään kuvaavia on 45 prosenttia.14
Suomalaista uskonnollisuutta kuvastaa yhtäältä sitoutuminen kirkkoon sekä niin kristillisyyden kuin luterilaisuudenkin arvostus, toisaalta vähäinen aktiivisuus kollektiivisessa uskonnon harjoittamisessa. Suomalaisten uskonnollisuudelle on tyypillistä uskonnon pitäminen henkilökohtaisena asiana. Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset ovat tilastojen mukaan yksiä Euroopan passiivisimpia osallistujia ja yhteisöllisesti vähiten uskontoa harjoittavia.15 Toisaalta nykypäivän ja postmodernin yhteiskunnan yhtenä tunnusmerkkinä on se,
ettei ihmisten uskonnollisuus ole enää kovin homogeenistä, vaan he
ottavat paloja eri uskonnoista ja elämänkatsomuksista ja muodostavat
niistä mieleisensä uskonkäsityksen.16 Verrattaessa tämän tutkimuksen
vastaajia suomalaisiin yleensä, voidaan havaita, että vastaajat ovat
keskimääräistä uskonnollisempia sekä osallistumisaktiivisuudeltaan
että katsomuksiltaan.
Vuositasolla vastaajat ovat aktiivisempia kirkossa kävijöitä kuin
suomalaiset keskimäärin. Kun suomalaisista joka viides (22 %), niin
tämän tutkimuksen vastaajista joka kolmas (32 %), osallistuu juma-

13
14
15
16

Ketola 2006, 306, 315.
Niemelä 2006a, 56.
Niemelä 2003c, 165–166.
Kallio 2005, 10.
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lanpalveluksiin muutaman kerran vuodessa.17 Gallup Ecclesiastica
-tutkimuksen mukaan joka neljäs (27 %) suomalaisista ilmoittaa, ettei
ole osallistunut lainkaan jumalanpalveluksiin viime vuosina. Vastaavasti tämän tutkimuksen vastaajien keskuudessa joka kymmenes
(10 %) ei ole lainkaan osallistunut jumalanpalveluksiin.18
Taulukosta 2 käy ilmi, että vastaajat arvioivat itsensä varsin
uskonnollisiksi. Vastaajista 79 prosenttia pitää Jumalaa jonkin verran
tai erittäin tärkeänä elämässään. Vastaava luku yleisesti suomalaisten
keskuudessa on 46 prosenttia.19
Taulukko 2. Vastaajan näkemys omasta ja rippikouluikäisen toisen
vanhemman uskonnollisuudesta. N= 752–794.
Ka

s

1–3

4

5–7

Kuinka tärkeä Jumala on Teidän elämässänne?
(1=ei lainkaan tärkeä, 7=erittäin tärkeä)

4,9

1,82

21 %

14 %

65 %

Kuinka arvioitte omaa uskonnollisuuttanne? (1=en ole
lainkaan uskonnollinen, 7=olen erittäin uskonnollinen)

4,4

1,64

24 %

18 %

58 %

Kuinka arvioitte rippikouluikäisen nuorenne toisen vanhemman uskonnollisuutta?
(1=ei lainkaan uskonnollinen, 7=erittäin uskonnollinen)

3,5

1,74

46 %

19 %

35 %

Kun vastaajia vertailtiin sukupuolen perusteella, ilmenee että naisvastaajat näkivät uskonnon ja Jumalan elämässään tärkeämmäksi kuin
miehet. Rippikoululaisen toisen vanhemman, useimmiten siis isän,
uskonnollisuus arvioitiin yleensä jonkin verran vähäisemmäksi kuin
vastaajan itsensä. Paikkakunnittain oman uskonnollisuuden arvioimisessa on joitain eroja. Uskonnollisimpana itseään pitävät vastaajat
olivat Alahärmässä ja Hauholla. Vähiten uskonnollisiksi vastaajat
kokivat itsensä Malmilla.

17 Gallup Ecclesiastica 1999, Kääriäinen, Niemelä & Ketola 2003, 288.
18 Tähän voi olla monia eri selityksiä, mutta yhtenä voidaan pitää sitä, että kyselyaineisto kerättiin rippikoululaisten vanhemmilta ja osa vastauslomakkeista
palautettiin kesällä tai syksyllä samana vuonna, jolloin vastaajien lapset olivat
käymässä rippikoulun. Näin ollen vastaajat ovat ehkä tavallisuudesta poiketen
osallistuneet jumalanpalvelukseen eli oman lapsensa konfirmaatioon kuluneen
vuoden aikana.
19 Niemelä 2003a, 155.
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Kotien uskonnonharjoitus ja uskontokasvatus
Vuoden 2005 World Values -tutkimuksen mukaan 66 prosenttia kaikista suomalaisista kertoo saaneensa uskonnollisen kasvatuksen. Kuitenkin uskonnollinen kasvatus kodeissa on vuosien mittaan vähentynyt. Tätä ilmentävät eri-ikäisten vastaukset. Kun eläkeikäisten keskuudessa 75 prosenttia vastaajista kertoo saaneensa uskonnollisen
kasvatuksen, niin vastaava prosenttiluku alle 25-vuotiaiden kohdalla
on 56.20
Tämän tutkimuksen vastaajista 64 prosenttia piti itseään henkilönä, joka haluaa kasvattaa lapsensa kristityksi (asteikolla 1–7, jossa
1=en halua kasvattaa lastaan minkään uskonnon mukaan, 7=haluan
kasvattaa lapseni kristityksi, vastasi 5-7). Joka viides ei halunnut kasvattaa lastaan minkään uskonnon mukaan (vastasi 1–3), joka viides
oli siltä väliltä (vastasi 4). Kodin uskonnollista ilmapiiriä ei kokonaisuudessaan kuitenkaan arvioitu näin myönteisesti. Alle puolet
(46 %) arvioi, että uskonto on perheelle tärkeä (asteikolla 1–7 vastasi
5–7), joka kolmas puolestaan ei pitänyt kodin ilmapiiriä uskonnollisena (vastasi 1–3).
Taulukko 3. Vastaajan näkemys itsestään uskonnollisena kasvattajana ja
kotinsa uskonnollisuudesta. (N=752–794)
Ka

s

1–3

4

5–7

Miten arvioisitte itseänne uskonnollisena kasvattajana?
(1=en halua kasvattaa lastani minkään uskonnon mukaan,
7=haluan kasvattaa lapseni kristityksi)

4,8

1,70

18 %

18 %

64 %

Miten arvioisitte kotinne uskonnollista ilmapiiriä?
(1=uskonto ei ole meille lainkaan tärkeä,
7=uskonto on meille erittäin tärkeä)

4,2

1,63

31 %

23 %

46 %

Miten arvioisitte lapsuudenkotinne uskonnollista ilmapiiriä?
(1=uskonto ei ollut meille lainkaan tärkeä,
7=uskonto oli meille erittäin tärkeä)

4,2

1,82

34 %

18 %

48 %

Uskonnolliseen kasvatukseen kuuluu tiedollisen annin lisäksi myös
kokemuksellisuus ja tapakulttuuri. Tutkimusaineistosta käy ilmi, että
uskonnolliset tavat ja rituaalit ovat varsin vähäisellä sijalla perheiden
elämässä Taulukko 4 näyttää, minkä verran kristilliset tavat ja uskonnollinen osallistuminen kuuluvat vastaajien perhe-elämään.

20 Niemelä & Koivula 2006, 163.
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Taulukko 4. Kotien uskonnonrituaalinen elämä. Asteikko 1–5, jossa 1=en
lainkaan, 5=erittäin usein. N=755–762.
Ka

s

Ei lainkaan
tai vain harvoin (1–2)
%

Silloin
tällöin (3)
%

Usein tai
erittäin
usein (4–5)
%

Vien (olen vienyt) lapseni seurakunnan kerhoihin

3,4

1,42

28

19

53

Rukoilemme (olemme rukoilleet) lapseni
kanssa iltarukouksen

2,9

1,54

43

19

38

Käymme jouluna kirkossa

2,9

1,45

44

20

36

Yritämme aina jollain tavalla "pyhittää lepopäivän"

2,9

1,28

39

24

37

Olen kertonut lapselleni enkeleistä

2,9

1,24

40

30

30

Olen kertonut lapselleni Jumalasta

2,7

1,23

48

28

24

Olen kertonut lapselleni Jeesuksesta

2,6

1,22

48

30

22

Lapseni käy (on käynyt) pyhäkoulua

2,1

1,48

65

13

22

Olen lukenut lapselleni Raamatun kertomuksia

2,1

1,22

66

19

15

Olen kertonut lapselleni Pyhästä Hengestä

2,0

1,19

71

16

13

Käyn lapseni kanssa hengellisissä tilaisuuksissa

2,0

0,87

77

19

4

Käyn lapseni kanssa jumalanpalveluksissa

1,9

0,77

80

18

2

Rukoilemme yhdessä erilaisten asioiden puolesta

1,8

1,07

80

12

8

Kotonamme seurataan hengellisiä ohjelmia
radiosta ja televisiosta

1,8

1,04

78

14

8

Käymme kirkossa pääsiäisenä

1,7

1,03

84

8

8

Rukoilemme yhdessä ruokarukouksen

1,4

0,84

90

6

4

Kesän viettoomme kuuluu käynti hengellisissä
kesäjuhlissa

1,3

0,85

93

3

4

Taulukko osoittaa, että kotien tärkein yhteys seurakuntaan ovat olleet
kerhot. Myös iltarukouksen opettaminen, joulukirkkoon osallistuminen, pyhäpäivän viettäminen sekä enkeleistä kertominen kuuluvat
monien perheiden uskonnolliseen elämään. Sen sijaan hengellisiin
kesäjuhliin ei juurikaan osallistuta. Myös iltarukousta lukuun ottamatta yhteinen rukoileminen ei tunnu kuuluvan perheiden elämään.
Kaiken kaikkiaan kotien uskonnollinen kasvatus on kohtuullisen
vähäistä. Osassa perheistä sekä uskonnollinen aktiivisuus että hengellisistä asioista puhuminen on kohtalaisen vähäistä. Toisaalta taas osa
vastaajista edustaa hyvinkin aktiivisia koteja, joissa uskonnolliseen
kasvatukseen kuuluu sekä osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin
että muun muassa enkeleistä ja Jumalasta puhuminen.

Rippikoululaisten kotien arvokasvatus
Vanhemmilta tiedusteltiin kyselyssä 39-kohtaisella mittarilla, miten ja
minkälaiset arvot ohjaavat heitä kasvattajina. Vastaukset osoittavat,
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että vanhemmat haluavat kasvattaa lapsiaan ennen kaikkea toisen
ihmisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen. Lapsia halutaan myös
rohkaista eettiseen ajatteluun sekä luonnon arvostamiseen. Ne ovat
asioita, joihin kasvattamista lähes kaikki vanhemmat pitävät yksiselitteisesti tärkeänä.
Asenne- ja arvoväittämistä suoritettiin faktorianalyysi21 pääakseliratkaisua käyttäen. Faktorianalyysin tarkoituksena oli löytää väittämien taustalta piilomuuttujia, jotka kuvastavat vastaajia arvokasvattajina. Arvo- ja asennemuuttujilla suoritettiin analyysi 2-7 faktorilla.
Selkeimmäksi ratkaisuksi osoittautui neljän faktorin malli. Kahden ja
kolmen faktorin mallit olivat liian typistettyjä ja vastaavasti 5-7 faktorin mallissa väittämien ominaisuusarvot jakautuivat usealle faktorille. Neljän faktorin malli oli selkein ja myös loogisin, tosin joidenkin muuttujien kohdalla kommunaliteetit jäivät mataliksi (< .30)22 ja
siksi ne poistettiin. Neljän faktorin ominaisarvot ovat 8,15; 3,48: 1,74
ja 1,47. Muodostuneet faktorit selittävät 48 prosenttia muuttujien
välisestä kokonaisvarianssista ja yksittäisten faktorien selitysosuudet
ovat 23, 12, 7 ja 6 prosenttia.
Ensimmäiselle faktorille korkeimman latauksensa sai kaikkiaan 15
muuttujaa. Kaikkein korkeimmin latautuivat seuraavat muuttujat:
”Haluan, että lapseni oppii tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti”,
”Uskon, että Jumala voi johdattaa ihmisen elämää”, ”On tärkeää
antaa lapselle uskonnollinen kasvatus” ja ”Meidän perheessämme
Raamattu on tärkeä”. Faktorin perusteella muodostettiin summamuuttuja, johon otettiin mukaan 15 faktorille ominaislatauksen saanutta
muuttujaa. Summamuuttuja on hyvin yhtenäinen. Sen Cronbachin
Alfa-kerroin on .92. Summamuuttujan nimeksi annettiin kristilliset
kasvatusarvot. Kristillisiä kasvatusarvoja tärkeänä pitävä pitää kristinuskoa tärkeänä, uskoo Jumalan johdatukseen ja haluaa kasvattaa
lastaan uskonnollisesti.

21 Faktorianalyysin edellytyksiä tutkittiin Bartlettin dimensioisuustestin sekä
Kaiser-Mayer-Olkinin testillä Bartlettin dimensioisuustestin arvoksi saatiin
6916 ja P=.000. Tämä tarkoittaa sitä, että matriisissa on riittävästi tilastollisesti
merkitseviä korrelaatiokertoimia. Kaiser-Mayer-Olkinin testin tulokseksi tuli
.909, mikä puoltaa faktorianalyysin käyttöä. Rotatointi suoritettiin
varimax-menetelmällä.
22 Yleisenä käytäntönä pidetään sitä, että .30 pienemmät kommunaliteetit osoittavat, ettei faktoroinnin avulla kyetä riittävästi selittämään kyseisen muuttujan
arvojen vaihtelua. Nummenmaa 2007, 339.
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Taulukko 5. Asenne- ja arvomuuttujien faktorianalyysi, varimax rotaatio,
neljän faktorin ratkaisu.
Muuttuja

I

II

III

IV

h2

Haluan, että lapseni oppii tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti

0,79

0,69

Uskon, että Jumala voi johdattaa ihmisen elämää

0,77

0,64

On tärkeää antaa lapselle uskonnollinen kasvatus

0,75

0,67

Meidän perheessämme Raamattu on tärkeä

0,74

0,61

En halua kasvattaa lastani erityisesti minkään uskonnon mukaan

-0,70

0,52

Meillä on mielestäni kristillinen koti

0,70

0,53

Minä itse ohjaan elämääni, ei kukaan/mikään muu

-0,68

0,47

Haluan lapseni omaksuvan kristillisen arvomaailman

0,67

0,56

Kotimme arvot eivät perustu erityisesti mihinkään uskontoon

-0,67

0,48

On samantekevää, onko ihminen kristitty vai ei, kunhan hän vain on
hyvä toisille ihmisille

-0,66

0,50

Elämässä ne asiat, joita ei itse voi ohjata, tapahtuvat sattuman tuloksena

-0,60

0,42

Muut uskonnot voivat olla aivan yhtä hyviä kuin kristinusko

-0,59

Toivon, että lapsen isovanhemmat kertovat lapselle Jumalasta

0,58

0,39
(0,44)

0,55

Toivon kirkon opettavan lapselleni kristillisiä arvoja

0,56

0,45

"Jokainen on oman onnensa seppä"

-0,50

0,33

Pyrin opettamaan lapselleni, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja
sinänsä kunnioitettavia

0,70

0,51

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia

0,68

0,49

Pyrin opettamaan lapselleni, että toisen ihmisen omaisuutta pitää
kunnioittaa

0,67

0,48

Haluan opettaa lapseni arvostamaan luontoa

0,63

0,41

Pyrin opettamaan lapseni noudattamaan periaatetta: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

0,58

0,37

Haluan kannustaa lastani elämänarvojen pohdiskeluun

0,57

0,36

Pyrin opettamaan lapselleni, että vanhempia ihmisiä tulee kunnioittaa

0,57

0,39

Keskustelemme perheessämme mikä on oikein ja mikä on väärin

0,54

Pyrin seuraamaan, millaisia arvoja lapseni pitää tärkeänä

0,52

(-0,39)

0,45
0,37

Omat vanhempani ovat välittäneet minulle kristillisiä arvoja

0,70

0,58

Oma arvomaailmani on samanlainen kuin vanhemmillani

0,65

0,45

Omat isovanhempani ovat välittäneet minulle kristillisiä arvoja

0,65

0,49

Ajattelen, että "elämä opettaa", ts. lapsi oppii tarvitsemansa arvot elämän kautta

0,65

0,48

En halua asettaa lapselle tiukkoja rajoja

0,63

0,42

Rajoitan lapseni median (mm. tietokone, TV, internet) käyttöä

-0,58

0,41

Lapseni saa omaksua sen arvomaailman, jonka media ja televisio
välittävät

0,54

0,36

Ominaisarvo

8,15

3,48

1,74

1,47

Selitysosuus

22,7 % 12,0 % 6,9 %

Kumulatiivinen selitysosuus

22,7 % 34,7 % 41,6 % 47,9 %
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Toiselle faktorille sai ominaislatauksensa kaikkiaan yhdeksän muuttujaa. Niistä korkeimman latauksen saivat muuttujat: ”Pyrin opettamaan lapselleni, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja sinänsä
kunnioitettavia”, ”Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia” ja ”Pyrin opettamaan lapselleni, että toisen ihmisen omaisuutta pitää kunnioittaa”.
Faktorin yhdeksän muuttujan perusteella muodostettiin summamuuttuja, jonka Cronbachin Alfa-kerroin on 78. Summamuuttujan nimeksi
annettiin eettiset kasvatusarvot. Eettisiä kasvatusarvoja tärkeänä
pitävä haluaa ohjata lastaan yleishumaaniin suuntaan ja pitää tärkeänä
toisten ihmisen samoin kuin luonnon arvostamista sekä elämänarvojen ja oikean/väärän pohtimista.
Kolmannelle faktorille saivat ominaislatauksen seuraavat kolme
muuttujaa: ”Omat vanhempani ovat välittäneet minulle kristillisiä
arvoja”, ”Oma arvomaailmani on samanlainen kuin vanhemmillani”
ja ”Omat isovanhempani ovat välittäneet minulle kristillisiä arvoja”.
Faktorin kolme ominaislatauksen saanutta muuttujaa muodostavat
summamuuttujan, jonka nimeksi annettiin perinteen siirtäminen. Sen
Cronbachin Alfa-kerroin on .62. Perinteen siirtämistä tärkeänä pitävä
on omaksunut vanhempiensa arvomaailman ja haluaa myös välittää
sen eteenpäin omille lapsilleen.
Neljännelle faktorille sai ominaislatauksensa seuraavat neljä
muuttujaa: ”Ajattelen, että “elämä opettaa”, ts. lapsi oppii tarvitsemansa arvot elämän kautta”, ”En halua asettaa lapselle tiukkoja
rajoja”, ”Rajoitan lapseni median (mm. tietokone, TV, internet) käyttöä”, ”Lapseni saa omaksua sen arvomaailman, jonka media ja televisio välittävät”. Faktorista muodostettu summamuuttuja sai nimeksi
vapaat kasvatusarvot. Sen Cronbachin Alfa-kerroin on suhteellisen
alhainen, .57. Vapaa kasvattaja ei halua rajoittaa lapsensa elämää eikä
välittää tälle uskonnollisia arvoja. Lapsi saa muodostaa vapaasti
oman arvomaailmansa.
Taulukosta 6 ilmenevät muodostettujen summamuuttujien keskiarvot ja -hajonta sekä frekvenssit. Summamuuttujien keskiarvot ja
jakaumat osoittavat, että rippikoululaisten vanhemmat ovat ensisijaisesti eettisiä kasvattajia, mutta myös kasvattajia, jotka haluavat siirtää
vanhemmiltaan saadun ja heidän itsensä omaksuman arvomaailman
lapsilleen. Vertailtaessa summamuuttujien arvoja seurakunnittain
voidaan niissä nähdä lieviä eroja. Vahvimmat kristilliset kasvattajat
löytyvät Alahärmästä, jossa myös yhdessä Nurmon kanssa ovat selkeästi vahvimmat tradition siirtäjät. Lisäksi Nurmossa ovat myös
vahvasti eettiset kasvattajat. Vapaat kasvattajat löytyvät Hämeenlin-
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nasta ja Malmilta. Nämä vertailut osoittavat, että vapaimmat sallivat
kasvattajat löytyvät Etelä-Suomesta ja kaupungeista. Sen sijaan vahvimmin uskonnollisesti suuntautuneet ja perinteen siirtoa arvostavat
kasvattajat ovat Etelä-Pohjanmaalla.
Taulukko 6. Summamuuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja
prosenttijakauma.

Eettiset kasvatusarvot

Ka

s

Ei tärkeä
(1,0–2,0)
%

Vähän
tärkeä
(2,1–3,0)
%

Melko
tärkeä
(3,1–4,0)
%

Erittäin
tärkeä
(4,1–5,0)
%

4,7

0,35

0

0

3

97

Perinteen siirtäminen

3,3

0,91

12

30

40

18

Kristilliset kasvatusarvot

3,2

0,32

7

36

41

16

Vapaat kasvatusarvot

2,5

0,50

57

37

6

0

Jotta saataisiin selville, minkä tyyppisiä kasvattajia rippikoululaisten
vanhemmat ovat, tehtiin summamuuttujista ryhmittelyanalyysi (ks.
taulukko 7). Ryhmittelyanalyysin seurauksena muodostui suuruusjärjestyksessä seuraavat neljä kasvattajatyyppiä.
1. tyyppi: Nämä kasvattajat pitävät yllä eettisiä arvoja, mutta arvostavat myös perinteen siirtoa sekä kristillisiä arvoja. Tähän tyyppiin
kuuluu lähes puolet vastaajista. Näille annettiin nimeksi Aktiiviset
kasvattajat ja perinteen siirtäjät. Ryhmään kuuluu 42 prosenttia vanhemmista.
2. tyyppi: Tälle kasvattajatyypille on ominaista kriittinen suhtautuminen sekä kristilliseen kasvatukseen että kristillisten arvojen ja -perinteiden siirtoon. Tämän tyypin kasvattajat pitävät yleisiä yhteiskunnassa vallitsevia sekä humaanisuuteen liittyviä arvoja kristillisyyttä
ja perinteitä tärkeämpänä. Tähän tyyppiin kuuluu yli kolmasosa vastaajista. Tyypille annettiin nimi Kristilliselle kasvatukselle ja perinteelle kriittiset kasvattajat. Ryhmään kuuluu reilu kolmannes vanhemmista (36 %).
3. tyyppi: Nämä kasvattajat pitävät kristillisiä ja eettisiä arvoja tärkeänä, mutta eivät arvosta perinteen siirtoa eivätkä vapaata kasvatusta. Tämän tyypin kasvattajia oli noin viidesosa vastaajista. Nämä
ovat Kristillistä kasvatusta arvostavat. Ryhmään kuuluu joka viides
vanhempi (22 %).
4. tyyppi: Nämä vanhemmat ovat vahvasti sallivan kasvatuksen kannattajia. Lapsia ei haluta rajoittaa millään tavalla ja he saavat omaksua sen arvomaailman, joka yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitsee.
Nämä kasvattajat suhtautuvat kriittisesti mm. kristillisiin arvoihin.
Selkeästi tämän tyypin kasvattajia löytyi vastaajista vain kaksi henki-
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löä. Tyypille annettiin nimi Vapaan ja sallivan kasvatuksen kannattajat.
Taulukko 7. Vanhempien kasvattajatyypit. Ryhmittelyanalyysin
luokkakeskukset ja standardoidut keskiarvot.
Ka

z-pisteet

Ka

z-pisteet

Ka

z-pisteet

Ka

z-pisteet

Ka
3,25

Kristilliset kasvatusarvot

2,57

-0,92

3,57

0,45

2,87

-0,52

3,65

0,56

Eettiset kasvatusarvot

4,55

-0,29

4,73

0,19

1,83

-7,5

4,73

0,20

4,66

Perinteen siirtäminen

2,56

-0,77

4,08

0,90

3,83

0,62

2,86

-0,44

3,26

Vapaat kasvatusarvot

2,16

-0,19

2,41

0,24

4,00

3,05

2,04

-0,39

%

36 %

42 %

0%

22 %

100 %

N

215

250

2

129

596

2,27

Ryhmittelyanalyysi kertoo toisaalta millaisia vanhempia kirkon työntekijät tapaavat rippikoululaisten vanhempainilloissa ja toisaalta millaiselta pohjalta nuoret rippikouluun tulevat. Mukana on kristilliselle
kasvatukselle kriittisiä vanhempia, mutta myös kristillisiä arvoja tärkeänä pitäviä vanhempia. Todennäköisesti vähiten osallistujissa on
täysin vapaan ja sallivan kasvatuksen kannattajia.

Lopuksi
Tutkimus vahvistaa osaltaan sitä, että postmodernin suomalaisen
uskonnollisuuden luonne on yhtäältä kristillisen perinteen vaikuttama
ja toisaalta vahvasti kohti vapaata ja sallivaa henkisyyttä kulkeva.
Osa rippikoululaisten vanhemmista haluaa vaalia sitä kristillistä arvoperustaa, jonka he ovat omilta vanhemmiltaan saaneet. Toisaalta he
eivät halua kasvattaa lapsiaan tiukkoihin kristillisiin arvoihin tai käsityksiin pitäytyen. Uskonnollisuuden ja kristillisyyden edelle ovat
nousseet yleiseen hyvään ja toisten ihmisen kunnioittamiseen liittyvät
arvot. Vanhemmat selvästikin haluavat ohjata lapsiaan itsenäiseen
ajatteluun, mutta samalla myös oikeudenmukaisuuteen sekä toisten
ihmisten arvostamiseen. Sen sijaan vanhemmat eivät niinkään halua
kasvattaa lapsiaan uskonnollisesti. Ei koeta tärkeäksi opettaa lapselle
esimerkiksi ruoka- tai iltarukousta tai viedä häntä hengellisiin tilaisuuksiin. Kotien arvo- ja uskontokasvatuksesta voidaan siis tutkimuksen perusteella sanoa, että se painottuu enemmän yleisen hyvän
arvostamiseen kuin uskonnollisiin arvoihin tai kristillisen tapakulttuurin ylläpitämiseen.
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Seurakuntien työntekijöiden on syytä olla tietoisia siitä, että rippikouluikäiset nuoret eivät välttämättä ole saaneet kotoaan mitään hengellistä kasvatusta tai ohjausta, kun he saapuvat rippikouluun. Lisäksi
heillä on usein vain vähäistä kokemusta uskonnollisesta käyttäytymisestä. Rippikouluun osallistuminen on lyhyt aika nuoren ihmisen elämässä, mutta toisaalta se voi olla monelle ainoa mahdollisuus uskonnollisiin ja hengellisiin kokemuksiin, uskonnonrituaalisten tapojen
kokemiseen sekä tiedollisen annin saantiin. Monet nuoret tulevat perheistä, joissa uskonnollisuuteen liittyviä asioita ei pidetä tärkeänä
eikä nuoria haluta vanhempiensa taholta rohkaista uskonnollisuuteen.
Rippikoulu on niin koko kirkolle kuin paikallisseurakunnillekin
mahdollisuus avata nuorille ovi uskonnolliseen maailmaan. Seurakuntien tulisikin pohtia, mitkä ovat ne keinot, joilla nuorille voitaisiin
rippikoulun aikana antaa sellainen uskonnollinen kokemus, joka vaikuttaisi heissä myönteisen suhtautumisen kristinuskoon ja
uskonnollisuuteen yleensä.
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Noora Tapiainen

14. Äidit uskontokasvattajina ja
perinteenvälittäjinä

Johdanto
Edellä olevassa Satu Suonperän artikkelissa tarkasteltiin rippikoululaisten kotien uskonnollista kasvatusta tilastollisen tutkimuksen näkökulmasta. Tämä artikkeli jatkaa saman aihealueen tarkastelua laadullisen tutkimuksen näkökulmasta, haastatteluihin perustuen. Artikkelin tarkastelukohteena on kodin uskonnollinen kasvatus pienten lasten
äitien näkökulmasta ja kertomana.
Useiden vuosikymmenten ajan on tunnustettu, että lapsen uskonnollinen ajattelu rakentuu ensisijaisesti yhteydessä vanhempiin. Päiväkodissa tapahtuvaa uskonnollista kasvatusta tutkinut Päivi Hilska23
sekä lapsityöntekijöiden ammatti-identiteettiä tutkinut Mervi Muhonen24 perustavat kumpikin tämän väitteen Evenshaugin ja Hallenin
kehittämään klassiseen uskonnollisen sosialisaation teoriaan. Siinä
lapsen sosiaalinen vaikutuspiiri kuvataan ympyränä, jonka keskellä
on lapsi itse. Lähimmällä kehällä ovat lapsen vanhemmat, jotka ovat
vastuussa lapsen kasvatuksesta. Vastuuseen kuuluu kokonaisvaltainen huolehtiminen lapsesta ihmisenä.25 Lapsen kasvatukseen määritellään kuuluvaksi kaikki aikuisen lapselleen välittämä kasvatus,
myös uskonnollinen kasvatus. Vanhempien lapselleen antamaa kasvatusta ympäröi kehä, jolla toimivat muut kasvattajat, kuten isovanhemmat, kummit, päiväkerhot, seurakunta ja koulut. Koko kehämuodostelmaa ympäröi kulttuurin ja yhteiskunnan muodostama uloin
kehä. Uloimmalla kehällä sijaitsevat myös normit ja moraalisäännökset, kaikki tiedostetut ja tiedostamattomat vaikutteet, jotka vaikuttavat
lapseen ja joihin myös lapsi itse vaikuttaa. Tämä artikkeli keskittyy
lapsen ensisijaisen sosialisaation kehän, lapsen ja vanhemman väli-

23 Hilska 1995.
24 Muhonen 2005.
25 Hilska 1995, 21.
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seen vuorovaikutussuhteen tarkasteluun. Tarkastelun kohteena on se
elämänpiiri, jonka voimin lapsi peilaa itseään ja omaa uskonnollisuuttaan läpi koko elämänsä. Tutkimuksen taustana käytetään Sundénin26
laatimaa teoriaa perinteenvälittämisestä, sekä Holmin27 muotoilemaa
käsitettä uskonnollisen symbolifunktion rakentumisesta lapsen
uskonnollisessa hahmottamisessa.

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista uskontokasvatusta
äidit tahtoivat välittää pienille lapsilleen ja kuinka äitien lapsuudenkodissaan kokema uskontokasvatus on yhteydessä siihen uskontokasvatukseen, jota he nykyisessä perheessään toteuttivat. Tutkimusjoukko koostui kuudestatoista Espoon tuomiokirkkoseurakunnan alueella toimineen kahden perhekerhon äidistä. Kaikilla tutkittavilla oli
perheessään pieniä 1–5-vuotiaita lapsia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja kaikkia tutkittavia haastateltiin kerran.
Haastattelut kestivät 45 minuutista yli kahteen tuntiin. Jokaisen haastateltavan kohdalla käytiin läpi tutkijan etukäteen suunnittelemat teemat. Viisi haastatteluteemaa olivat:
• Taustatiedot ja perhesuhteet
• Arvokasvatus omassa perheessä
• Lapsuudenkodin uskonto- ja arvokasvatus ja sen vaikutus omien
lasten kasvatukseen
• Uskontokasvatus omassa perheessä sekä
• Perhekerhon merkitys äideille ja lapsille.
Pienten lasten äitien näkökulma tutkimuksen lähtökohtana antoi
mahdollisuuden päästä mahdollisimman lähelle sitä lapsen ja
vanhemman välisen vuorovaikutuksen kenttää, jota painotetaan muun
muassa Pulkkisen mukaan lapsen kokonaisvaltaisen psykososiaalisen
kehityksen peruspilarina.28 Sundén niin ikään korostaa, että lapsen ja
vanhemman välinen hyvä kiintymyssuhde ja vuorovaikutus ovat
terveen uskonnollisen kehityksen edellytyksiä.29

26
27
28
29

Sundén 1974, 111–124.
Holm 2004, 25–45.
Pulkkinen 2003, 56.
Sundén 1974, 111.
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Uskontokasvattajatyyppien kertomaa
Tutkittavien äitien nykyisen perheen uskontokasvatusta pyrittiin selvittämään kahden tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta siihen, mitä uskonnollisia arvoja
äidit haluavat välittää pienille lapsilleen. Toinen tutkimuskysymys
pyrki selvittämään sitä, millaista on äitien pienille lapsilleen antama
uskonnollinen kasvatus. Aineistolähtöisen analyysin perusteella
aineistosta muodostettiin viisi uskontokasvattajatyyppiä. Uskontokasvatukseen suhtautumisessa ja Jumalaan liittyvien asioiden kertomisessa äidit luokiteltiin samankaltaisuuksien perusteella omiin tyyppeihinsä. Kussakin tyypissä esiintyy omia erityispiirteitään, jotka
antavat tärkeää lisätietoa kodin piirissä tapahtuvasta uskontokasvatuksesta.
Viisi uskontokasvattajatyyppiä ovat taulukossa 1 esiteltyinä siten,
että ylimpänä olevat pitivät Jumalaan ja kristinuskoon liittyviä asioita
paljon esillä kasvatuksessa ja alimpana olevat sen sijaan puhuivat
harvoin Jumalaan ja uskontoon liittyvistä asioista eivätkä pitäneet
niitä arjen ja juhlan tilanteissa kovinkaan aktiivisesti esillä. Luokittelussa otettiin huomioon myös äitien henkilökohtainen usko ja omat
käsitykset Jumalasta. Myös heidän pohdintaansa lapsilleen välittämistä uskonnollisista arvoista sekä Jumalaan liittyvistä keskusteluista
lastensa kanssa tarkasteltiin luokituksia muodostettaessa.
Taulukko 1. Äidit uskontokasvattajina: viisi uskontokasvattajatyyppiä.
Uskontokasvattajatyyppi

Äitien lukumäärä (n=16)

Yhteisöllisesti aktiiviset

3

Yksityisesti aktiiviset

4

Varovaiset

3

Neutraalit

2

Kriittiset

4

Yhteisöllisesti aktiiviset pitivät nykyisen perheensä arjessa ja juhlassa
esillä uskonnollisia perinteitä. Erityispiirteenä uskontokasvatuksessaan heillä oli uskon yhteisöllisen ulottuvuuden opettamisen tavoite
pienille lapsilleen. Jokainen tämän tyypin edustaja piti tärkeänä kirkkoon kuulumista ja aktiivista osallistumista seurakunnan toimintaan.
Kaksi äideistä edusti vapaata kristillistä suuntaa ja yksi heistä oli vanhoillislestadiolainen. Yhteisöllisesti aktiivisista äideistä ei näin ollen
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ollut ketään pelkästään evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämään toimintaan osallistuvaa henkilöä. Nämä äidit ilmaisivat eniten
toiveitaan siitä, että heidän lapsensa myöhemmin uskoisivat niin kuin
Raamattu opettaa. Lasten uskonnollisiin kysymyksiin vastattiin kristinopin mukaisesti. Kahdessa perheessä lapset olivat kyselleet kuolemasta. Äidit kertoivat, että kysymyksiin oli helppoa ja luontevaa vastata. Vastaukset liittyivät Jumalan huolenpitoon ja iankaikkisen elämän autuuteen. Seuraavassa lainauksessa Terhi30 kertoo toteuttamastaan uskontokasvatuksesta. Tässä käy ilmi juuri yhteisöllisesti aktiivisten halu välittää arjessa mahdollisimman monipuolisesti kristillisyyttä ja siihen liittyviä arvoja. Yhteisöllisesti aktiivisten tyyppiä
edustaneet äidit rukoilivat muita ahkerammin iltarukouksen. Kaikilla
kolmella oli tapana rukoilla iltarukous lastensa kanssa joka ilta.
Se tulee aika luontevasti, että just niinku iltarukouksen muodossa ja
joitakin kirjoja, Hyvä Paimen -kirjaa ja muita lasten kuvakirjoja, niin
emmä tiedä kuinka paljon he sitä vielä käsittää, mut varsinaisesti mä
en oo vielä heille puhunu. En varsinaisesti oo Jumalasta heille silleen
puhunu, tiiätkö, että istutaas nyt tähän ja puhutaan näin, että ehkä se
on enemmän niiden laulujen muodossa. (Terhi, Mikon 3 v., Mailan
1v. 9 kk äiti)31

Yksityisesti aktiivisten ryhmä oli hyvin samankaltainen yhteisöllisesti
aktiivisten tyyppiä edustavien kanssa. Yksityisesti aktiiviset uskontokasvattajat kertoivat lapsilleen Jumalasta oma-aloitteisesti sekä
kävivät kirkossa lastensa kanssa myös muulloin kuin juhlapyhinä.
Selkeä ero suhteessa yhteisöllisesti aktiivisiin uskontokasvattajiin oli
yksityisesti aktiivisten uskontokasvattajien uskon henkilökohtaisuus.
Yksityisesti aktiivisille tärkeintä ei ollut se, että lapset tulevaisuudessa omaksuisivat uskon, joka on lähes samanlainen kuin heillä
itsellään. Heille lasten uskontokasvatuksessa tärkeintä oli korostaa
Jumalan turvallisuutta ja rakkautta. Usko Jumalaan koettiin henkilökohtaisena asiana. Yksilöllisesti aktiiviset äidit myös kokivat, että
liian tiukka uskonnolliseen yhteisöön sitoutuminen saattoi antaa
yhteisöön sitoutuneille uskovaisille ihmisille illuusion omasta ylemmyydestään suhteessa toisiin ihmisiin.
Tässä naapurissa asuu semmonen uskovainen perhe, on asunu aina
niin heidän vanhempansa on ollu hyvin uskovaisia ihmisiä, niin jo-

30 Haastateltavien ja heidän lastensa nimet muutettu.
31 Tapiainen 2007, 35.
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tenkin he on ollu hyvin rajoittuneita – Et mä aattelen et sä oot ihan
yhtä hyvä ihminen, tuoksä sitä Jumalan sanaa, julistaksä sitä tai et.
(Tiina, Marjan 6 v. ja Sepon 3 kk äiti, Jussin 3½ v. äitipuoli.)32

Yksityisesti aktiivisten äitien mielestä terve usko oli sellaista, jossa
korostettiin Jumalan laupeutta ja rakkautta. Yksityisesti aktiivisille
äideille oli tärkeää, että he saivat uskoa Jumalaan omalla tavallaan.
He kokivat myös, että olisi täysin hyväksyttävää, vaikka lapsi myöhemmässä elämänvaiheessaan päättäisikin olla uskomatta Jumalaan.
Tähän näkökantaan liittyivät vahvasti äitien suvaitsevaisuutta korostavat arvot. He tahtoivat kasvattaa lapsensa arvostamaan monilla
tavoilla ajattelevia ja myös eri uskontoa harjoittavia ihmisiä.
Varovaiset uskontokasvattajat -tyyppi koostui kolmesta äidistä.
Heille kaikille oli edellisten tyyppien tavoin yhteistä usko Jumalaan.
Heidän kokemuksensa Jumalasta olivat kuitenkin samanaikaisesti
sekä ahdistavia että positiivisia. Jokaisella heistä taustalla vaikutti
lapsuuden ja nuoruuden negatiivinen uskonnollisen kasvatuksen
kokemus. Jumalalla oli manipuloitu, kiristetty ja vanhemmat olivat
käyttäneet kasvatuksessaan Jumalaa oman auktoriteettinsa vahvistamisessa. Varovaiset tiesivät paljon kristinuskosta ja tukeutuivatkin
siihen eri elämäntilanteissa, mutta itse uskontokasvattajina eivät
osanneet tai halunneet tuoda uskonnollisuutta esille erilaisissa arjen ja
juhlan tilanteissa. Uskontokasvatuksen välittäminen tuntui ahdistavalta omien lapsuudenkokemusten takia. Äidit kuitenkin pohtivat
paljon sitä, saavatko heidän lapsensa tarpeeksi eväitä
muodostaakseen oman käsityksensä Jumalasta.
Oonks mä saanu jonkun yliannostuksen niiinku täs nuoruudes et
emmä niinku hirveesti mieti — Onhan se kuitenkin semmonen, tuntuu, että lapsillekin haluais opettaa, että tässä on muutakin kun tää
materia ja arkielämä, et on nää hengelliset asiat ja usko ja mut et se
on…mä myös vähän pelkään sitä, et kun mä oon tällanen, et jos mä
sit jos ne ei saa niinku mitään eväitä, tai tarpeeks eväitä niinku semmoseen et ne vois niinku löytää sen oman uskon (Arja, Ilarin 9 v.,
Jarnan 5 v., Maijan 1 v. 9 kk äiti)33

Neutraalit uskontokasvattajat olivat kahdesta äidistä muodostuva
uskontokasvattajatyyppi. Kummallakin neutraalilla uskontokasvattajalla oli myönteinen suhtautuminen Jumalaan ja heille riitti tieto
omasta uskostaan. Neutraaleilla uskontokasvattajilla ei ollut tapana

32 Tapiainen 2007, 42.
33 Tapiainen 2007, 43
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rukoilla tai ajatella uskonnollisia asioita. Lasten uskonnollinen
kasvatus hyväksyttiin, jos sitä jossain muodossaan oli, muttei sitä
ajateltu mitenkään erikseen. Mielenkiintoista oli neutraalien uskontokasvattajien tapa rukoilla lastensa kanssa iltarukous, vaikka se ei
heille itselleen merkinnyt mitään sen suurempaa. Nelli piti tärkeänä
seurakunnan yhteisöllistä ulottuvuutta ja tilojen tarjoamista ihmisten
kokoontumista varten. Nean tärkeimpiä arvoja lastensa kasvatuksessa
olivat lähimmäisenrakkaus ja hädässä olevien auttaminen sekä kaikkien ihmisten pitäminen tasa-arvoisina. Hän ei halunnut ajatella
lähimmäisenrakkautta kristinuskon piirin kuuluvana asiana vaan
halusi ajatella lähimmäisen auttamisen mieluummin lapsille välitettävien tärkeimpien arvojen kautta. Sillä tavoin lähimmäisenrakkauteen
liittyvä vastavuoroinen vastuu ulottuisi koskemaan kaikkia ihmisiä
uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
Mä ajattelen sen niin että se ei välttämättä liity tähän uskontoon ollenkaan. Et mä ajattelen sen mielumminkin näitten arvojen kautta ja
tämmösten kautta että ne hyvät teot on sitä mikä on sitä hyvää elämää – Et just tää tämmönen lähimmäisenauttaminen esimerkiks just
tää naapurin mummo et me käydään siellä ihan, mää itse käyn siellä
ihan säännöllisesti istumassa iltaa ja juttelemassa ja viedään hänelle
leivonnaisii ja mää tiedän et hän on aika yksin siellä. (Nea, Miran 4
v. ja Vertin 2 v., äiti.)34

Neutraalien ajattelu oli siis uskonnollisesti pikemminkin itsenäistä
kuin kirkon opetukseen pohjautuvaa. Raamatun tietyllä tavalla ehdotonta tulkintaa haluttiin välttää. Kristinuskossa tällainen ajattelu tulee
ilmi esimerkiksi siinä, että uskotaan pelastuksen tulevan vain niiden
osaksi, jotka uskovat Jeesuksen sovitukseen ristillä Tämä uskonkohta
tuntui Neasta väärältä, koska suvaitsevuus oli hänelle kaikista tärkein
arvo ja sen mukaan toisella tavalla uskovia ei voida sulkea pois pelastuksen piiristä. Nelli sen sijaan piti tietoa omasta uskostaan riittävänä
uskon osoituksena. Neutraalien uskontokasvattajien tyyppiä voidaan
tarkastella Helven (1997) esittämien postmodernien maailmankuvien
valossa. Hänen tutkimuksessaan nuorten arvoista ja maailmankuvista
ilmeni, että suurin osa nuorista oli ideologisesti sitoutumattomia
mihinkään tiettyyn maailmankuvaan tai käsitykseen. Niin sanotut
suuret kertomukset, kuten kristinusko tai poliittiset ideologiat eivät
enää tuntuneet nuorista mielekkäiltä.35 Helven tutkimat nuoret
34 Tapiainen 2007, 52.
35 Helve 1997, 142–151.
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keräsivät maailmankuvaansa aineksia monista eri ajattelutavoista ja
ideologioista. Yhteneväisyyttä Helven tutkimien nuorten sekä neutraalien uskontokasvattajien välillä esiintyi tavassa, jolla neutraalit
uskontokasvattajat halusivat poimia uskonnosta ne ainekset, joita he
itse pitivät kannatettavina.
Kriittisiä uskontokasvattajia yhdisti vahva epäily Jumalan olemassaoloa kohtaan tai se, etteivät he syystä tai toisesta uskoneet Jumalaan
lainkaan. Jokainen kriittinen uskontokasvattaja koki epävarmuutta
omasta uskontokasvattajan roolistaan. Kriittiset olivat uskontokasvattajina hämillään lasten syvällisten kysymysten edessä Erityisesti lasten esittämät kysymykset Jumalan olemassaolosta sekä kuoleman jälkeiseen elämään liittyvät pohdinnat olivat kriittisille vaikeita kohdata.
Kriittiset olivat tyytyväisiä perhekerhon uskonnolliseen sisältöön.
Seurakunnan perhekerhossa kriittiset tahtoivat olla mukana lasten
yleissivistyksen takia. Mira kertoi myös jo kertoneensa lapselleen,
että tämä saa päätyä omaan ratkaisuunsa siinä uskooko Jumalaan vai
ei, vaikka perhekerhossa puhutaankin paljon Jumalaan liittyvistä asioista.
Ehkä tos on siirtyny se vanhempien asenne, et ei musta tunnu et se on
mun asia, et mä en oo oikee henkilö siitä kertomaan kun en oo mikään silleen kauheen uskovainen ihminen että. Ja mä oon nytkii joskus sanonu Roopelle silleen et siellä kerhossa kyllä Jumalasta puhutaan, mut sä saat kyl ihan ite ratkaista, et miten sä sen asian aattelet,
että se on semmonen et jotkut uskoo ja toiset ei. Et saat sit ite sen ratkaista. (Mira, Roopen 1½ v., äiti.)36

Lapsuudenkodin uskontokasvatus luo perustan uskontokasvattajan identiteetille
Seuraavassa tarkastellaan, miten äitien lapsuudenkodin uskontokasvatusperinne välittyy heidän nykyisessä perheessä toteuttamaansa
uskontokasvatukseen. Tutkittavia äitejä pyydettiin kuvailemaan omaa
lapsuudenperhettään ja muistikuvia uskonnollisen kasvatuksen toteutumisesta lapsuudenkodissa. Nykyisen perheen uskonnollista kasvatusta ja lapsuudenkodin uskontokasvatusta vertailtiin kertomusten
perusteella toisiinsa ja lopuksi nämä kertomukset analysoitiin.
Huomion arvoista on, että omaan lapsuuskotiin liittyvät kertomukset
eivät olleet äideillä kovinkaan tuoreessa muistissa. Äitien oman
36 Tapiainen 2007, 57.
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lapsuudenkodin perheen ja siinä tapahtuneen uskontokasvatuksen
kuvailuun sisältyi kuitenkin tunnepitoisuus ja suhteellisen jyrkät
mielipiteet. Äitien tunnepitoiset kertomukset omasta lapsuudenkodista luokiteltiin Sundénin perinteenvälittämisen teorian mukaisiin
kolmeen luokkaan: epävarmat, varmat ja liian varmat perinteenvälittäjät.37
Epävarma perinteenvälittäjä tuo esiin uskonnollisia pohdintoja
lapsen kanssa vain vähän tai ei juuri ollenkaan. Hän ajattelee uskonnon olevan lapsen oma asia ja tahtoo myös tämän takia suhtautua
uskonnollisiin asioihin objektiivisesti. Sundénin teorian mukaan epävarman perinteenvälittäjän kasvattamista lapsista kasvaa myös epävarmoja perinteenvälittäjiä omille lapsilleen. Tämä johtuu siitä, että
lapsen käsitys Jumalasta muodostuu helposti etäiseksi ja todellisuudesta irralliseksi. Kun hän ei saa lapsenomaista positiivista ja turvallista alkua Jumalakuvansa rakennukseksi, on hänen myöhemmässä
abstraktin ajattelun vaiheessaankin vaikea kokea Jumalaa rakastavaksi ja turvalliseksi voimaksi, johon voi elämässä kiinnittyä. 38
Äitien lapsuuskodeista kahdeksan luokittui lähinnä tähän ryhmään.
Varma perinteenvälittäjä on Sundénin mukaan kasvattaja, joka
ohjaa lasta tuntemaan uskoon ja uskontoon liittyviä tapoja ja rituaaleja. Lapselle on Sundénin mukaan erittäin tärkeää kiinnittyä jo pienestä pitäen mukaan uskonnolliseen todellisuuteen rukoilun, kirkossakäynnin ja Jumalasta keskustelemisen kautta. Varma perinteenvälittäjä huomioi lapsen uskonnollisen kasvatuksen jokaisessa ikävaiheessa myönteisen, keskustelevan ja suvaitsevan ilmapiirin avulla.39
Äitien lapsuuskodeista viisi luokittui lähinnä tähän ryhmään.
Liian varma perinteenvälittäjä on vanhempi, joka pakottaa lapsen
ajattelemaan tietyllä tavalla. Tällainen kasvattaja ei antanut tilaa lapsen omanlaiselle Jumalan hahmottamiselle. Liian varmaan perinteenvälittämiseen kuului myös Jumalalla pelottelu, jolla aikuinen tahtoi
vahvistaa oman auktoriteettinsa voimaa. Liian varman perinteenvälittämisen kodissa tukahdutettiin lapsen uteliaisuus ja tiedonhalu eikä
annettu mahdollisuutta Jumalan ja pyhyyden kyseenalaistamiseen.
Lapselle tuotettiin kristillisyyden varjolla vahinkoa niin uskonnolli-

37 Sundén 1974.
38 Sundén 1974, 111–127.
39 Sundén 1974, 111–127.
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sen kehityksen alueella kuin muillakin herkillä kehityksen osa-alueilla.40 Äitien lapsuuskodeista kolme luokittui tähän luokkaan.
Äitien lapsuuskodin uskontokasvatusta tarkasteltiin suhteessa
äitien omassa kodissaan antamaan uskontokasvatukseen. Kuviossa 2
esitetään, mihin uskontokasvatustyyppiin erilaisessa lapsuudenkodissa kasvaneet äidit luokittuvat omassa perheessään.
Kuvio 2. Lapsuuden uskontokasvatuksen yhteys nykyisen perheen
uskontokasvatukseen.
Lapsuudenkodin
uskontokasvatus

Nykyisen perheen
uskontokasvatus

Epävarma
8/16

Yhteisöllisesti
aktiiviset: (1/3)
Yksityisesti
aktiiviset: (1/4)
Neutraalit: (2/2)
kriittiset: (4/4)

Varma
5/16

Yhteisöllisesti
aktiiviset: (2/3)
Yksityisesti aktiiviset:
(3/4)

Varaukselliset: (3/3)
Liian varma
3/16

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempien tutkimusten
havaintoja kodin uskontokasvatuksen merkityksellisyydestä lapsen
uskonnollisessa kehityksessä.41 Voidaan huomata, että varmojen
perinteenvälittäjien lapsuudenkodeista kasvoi aikuisia, jotka tahtovat
aktiivisesti itsekin välittää uskonnollisia tapoja ja perinteitä omille
lapsilleen. Varma perinteenvälittäminen siis varmimmin juurrutti lapsen tietoiseksi Jumalasta ja uskonnosta ja kantoi aikuisikään asti.
Omassa perheessä Jumalasta kertominen oli varmojen uskontokasvattajien lapsuudenkodeissa kasvaneille luonteva osa perheen arkea ja
juhlaa. Epävarman perinteenvälittämisen lapsuudenkoti oli sellainen,
missä uskonnollisista asioista ei juuri puhuttu eikä uskonnollisia
tapoja perheessä ollut pidetty esillä. Kuvio osoittaa, että Sundénin
40 Sundén 1974, 111–127.
41 Mm. Tamm 1988; Niemelä 2006b; 2000c.
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teoria on ollut liian tuomitseva epävarmalle uskontokasvatukselle
siinä mielessä, että epävarmassakin lapsuudenkodissa oli kasvanut
aikuisia, jotka välittivät omille lapsilleen kristinuskon sanomaa esimerkiksi rukoillen ja kirkossa käyden sekä vastailivat lasten uskonnollisiin kysymyksiin luontevasti ja lapsen ikätason mukaisesti. Epävarma uskontokasvatus ei näytä kuitenkaan tukevan lapsen uskonnollista kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki nykyisessä perheessään uskontoon kriittisesti ja neutraalisti suhtautuneet äidit olivat
kotoisin epävarmojen uskontokasvattajien lapsuudenkodeista.
Liian varman uskontokasvatuksen kodissa kasvaneet äidit olivat
mielenkiintoinen kolmen tutkittavan henkilön ryhmä, joiden kertomukset olivat erittäin lähellä toisiaan. He olivat lapsuudenkodissaan
kokeneet suoranaista Jumalalla pelottelua sekä manipulointia. Kaikki
he kuuluivat varovaisten uskontokasvattajien tyyppiin nykyisessä
perheessään toteuttamansa uskontokasvatuksen perusteella. Yksi
äideistä kertoi, että pelottelu ja painostus oli tapahtunut sen uskonnollisen ryhmän taholta, jossa hän oli lapsena ja nuorena käynyt, ei niinkään lapsuudenkodin taholta. Nämä äidit kunnioittivat kristinuskon
Jumalaa ja tiesivät kristinuskon keskeiset opit. He olivat kuitenkin
erittäin varovaisia ja pidättyväisiä kertoessaan lapsilleen Jumalaan ja
uskontoon liittyvistä asioista, koska Jumala oli heidän kasvaessaan
lapsiksi ja nuoriksi merkinnyt pelottavaa ja ahdistavaa, rankaisevaa
voimaa.

Kodin uskonnollisen kasvatuksen merkitys pyhyyden hahmottamisessa ja jäsentämisessä
Tutkimus osoittaa, että epävarman perinteenvälittämisen lapsuudenkoti ei ole ihanteellinen kasvualusta lapsen uskonnollisuuden kukoistamiselle ja kehitykselle, koska siinä lapsen myönteisten symbolifunktioiden kehittymistä Jumalaa kohtaan ei tueta aktiivisesti. Holm42
painottaa, että ihminen keräilee arkisten asioiden ympärille merkityksiä, jotka saavat toisia merkityksiä, symboleita. Pyhyyden kokemisen
symbolit auttavat lasta hahmottamaan elinympäristöään ja opettavat
tälle arkipäivän tunteiden kanavoimista moraalisella tavalla, uskon
symbolein. Kriittisillä uskontokasvattajilla lapsen myönteisten symbolifunktioiden tukeminen uskontokasvatuksessa oli vähäisintä,

42

Holm 2004, 40.

263

Rippikoulun todellisuus

yhteisöllisesti aktiivisilla se oli monipuolisinta. Uskontokasvatukseltaan epävarmaan lapsuudenkotiin lukeutui kuitenkin suurin osa
äideistä, puolet koko tutkimusjoukosta eli kahdeksan äitiä.
Tulos ei ole yllättävä, kun sitä arvioidaan yhteiskunnan moniarvoistumisen ja postmodernin maailmankuvan valossa. Halu ymmärtää eri uskontoja ja näkemyksiä on myös heikentänyt kristinuskon
asemaa. Vanhemmat opettavat lapsille omaa kristinuskoon kulttuurihistoriallisesti perustuvaa maailmankatsomustaan. Jeesuksen vapahtajuuteen, ristinkuolemaan, taivaaseen ja helvettiin kantaa ottaminen
asettavat vanhemmat vaikeiden ratkaisujen eteen. Pitääkö tämä kertoa
lapselle ehdottomana totuutena? Miten käy muiden vaihtoehtojen ja
uskontojen? Vanhempien tulisi Holmin43 mukaan kertoa rohkeasti
uskonnollisista asioista, uskostaan Jumalaan sekä myös epäilyksistään, joita Jumalaan uskominen aiheuttaa. Kysymyksessä ei ole pelkästään kristinuskosta opettaminen. Ymmärtäessään oman uskontonsa kokemusten ja hengellisyyteen kannustamisen avulla lapsilla on
parempi mahdollisuus myös ymmärtää muita uskontoja ja tuntea
itsensä turvalliseksi tietäessään olevansa Jumalan lapsi.
Helven mukaan ongelmallisena yhteiskunnan kannalta postmodernissa perinteistä irtautumisessa voidaan pitää kulttuuriin integroituneiden uskonnollisten symbolien aseman heikkenemistä. Postmoderni pirstoutunut maailmankuva ei tarjoa kristinuskolle korvaavia
malleja oikean ja väärän, hyvän ja pahan eroista. Nuorten käyttäytymisessä tämä näkyy virtuaalitodellisuuden ja pelien tarjoamista rooleista, joiden moraalisäännökset vaihtuvat jatkuvasti. Enää ei tunnu
järkevältä sitoutua yhdenlaiseen moraaliin ja eettiseen käytökseen.44
Holm kuitenkin painottaa, että uskonnollinen symboliikka on lapsen
itsetuntoa kehittävää, sillä se on kiinnittyneenä yhteiskuntaan ja sen
yleisiin normeihin.45 Lapsen itsensä kehittämät, uskonnosta irralliset
symbolifunktiot voivat ilmetä yhteiskunnan normien vastaisina käyttäytymisen assosiaatioina, kuten esimerkiksi oman edun tavoittelun,
tai rajattoman nautinnonhaun oikeuttavina symboleina. Solasaari on
tutkinut kasvatusfilosofi Schelerin ajattelua. Sen mukaan ainoastaan
silloin, kun lapsi on kokenut positiivisen tradition välittämisen avulla
kuuluvansa osaksi suurempaa kokonaisuutta, hän voi mieltää oman
identiteettinsä merkitykselliseksi suhteessa häntä ympäröivään maail43 Holm 2004, 40.
44 Helve 1997, 153.
45 Holm 2004, 40.
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maan.46 Kodin positiivinen ja kannustava uskontokasvatus antaa lapselle enemmän mahdollisuuksia kiinnittyä osaksi kulttuurissa vallitsevia hyvän elämän ihanteita ja kestäviä arvoja kuin kodin kriittinen,
neutraali tai epävarma suhtautuminen uskonnolliseen perinteeseen.
Kodin piirissä tapahtuvaksi uskontokasvatukseksi määriteltiin
tässä tutkimuksessa monenlaiset tavat tuoda lapselle esiin kristinuskoa. Rippikoulussa tapahtuvaa kristinuskon opetusta voidaankin tarkastella tämän tutkimuksen pohjalta ainakin kahden tästä tutkimuksesta esiin nousseen tuloksen valossa. Ne äidit, jotka olivat kokeneet
lapsuudenkodissaan tai nuoruudessaan joko vanhempiensa tai uskonnollisen yhteisön taholta ahdasmielisyyttä, Jumalalla pelottelua tai
pakottamista, eivät tahtoneet pitää perheensä kasvatuksessa esillä
uskonnollisia tapoja ja perinteitä. Lasten uskonnollisiin kysymyksiin
oli heidän mielestään hankalaa vastata niin, ettei lapsi ahdistuisi
Jumalasta ja uskonnollisista asioista. Nämä äidit päättivät olla kokonaan kertomatta lapsilleen Jumalasta. He kokivat, että seurakunnan
työntekijä osasi kertoa lapselle Jumalasta paremmin kuin he itse. Toisaalta ne äidit, joiden kotona Jumalasta sai puhua avoimesti, ja joilla
kodin ilmapiiri oli tuntunut turvalliselta, pitivät erittäin tärkeänä
Jumalaan turvautumista elämän eri tilanteissa. He opettivat lapsilleen
hengellisiä lauluja ja rukouksia ja perhekerhossa opitut laulut ja lorut
kuuluivat myös kotona.
RKS 2001:ssa ei varsinaisesti ole tuotu esiin sitä, että lapsen
uskonnollinen hahmottaminen alkaa jo varhaislapsuudesta ja rakentuu läpi koko elämän. Rippikoulusuunnitelman mukaan rippikoulun
tavoitteena on kuitenkin syventää ja vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen
Jumalaan. Lisäksi mainitaan, että nuoren on tärkeää löytää rippikoulun jälkeenkin yhteys seurakuntaan, jotta uskon merkityksen syvempi
ymmärtäminen ja uskossa kasvaminen voisivat olla nuorelle elämänmittainen prosessi.47 Jotta tämä voisi toteutua, olisi erittäin tärkeää
aidosti tukea perheissä tapahtuvaa uskontokasvatusta ja rippikoulussakin huomioida syvemmin yhteistyömahdollisuuksia nuorten perheiden kanssa. Varhaislapsuudesta asti tapahtuva kodin uskonnollinen
kasvatus juurruttaa lasta kristinuskon tuntemiseen, ja seurakunta voi
omalla tuellaan vahvistaa tätä tärkeää sidettä niin lapsuudessa kuin
nuoruudessakin.

46 Solasaari 2003, 145.
47 Elämä – usko – rukous 2001, 5.
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Aino-Elina Kilpeläinen

15. Nuoren jumalakäsityksen muuttuminen rippikoulussa

Johdanto
Rippikoulusuunnitelma 2001 määrittelee rippikoulun yleistavoitteeksi
”että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon
hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen
ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä”.48 Pruuki ja Tirri toteavat, että opetuksella on rajoituksensa tämän tavoitteen toteuttamisessa. Opetuksen avulla ei päästä uskon ytimeen, mutta opetus voi
auttaa nuorta ymmärtämään esimerkiksi kuka on se Jumala, johon
tämä usko kohdistuu.49 Rippikoulusuunnitelmassa rippikoululaisille
opetettava uskon sisältö jäsennetään kolminaisuusopillisen rakenteen
mukaan. Kirkon uskoon liittyvät tavoitteet tiivistetään kolmeksi kohdaksi:
Tavoitteena on, että nuori tuntee Jumalan Isänä ja Luojana ja että hän
löytää ainutkertaisuutensa ihmisenä ja osana luomakuntaa. --- Tavoitteena on, että nuori tuntee Jumalan Poikana, Jeesuksena Kristuksena,
ja hänen pelastustyönsä --- Tavoitteena on, että nuori tuntee Jumalan
Pyhänä Henkenä, joka toimii kirkossa sanan ja sakramenttien välityksellä ja lahjoittaa uskon ja rakkauden.50

Rippikoulun keskeisten tavoitteiden toteutuminen kytkeytyy siis nuoren jumalakäsitykseen ja sen muuttumiseen. Jumalakäsitystä työstetään koko rippikoulun ajan eri aiheiden yhteydessä.
Jokaisella rippikoululaisella on rippikouluun tullessaan jonkinlainen käsitys Jumalasta. Tammin mukaan jumalakäsitys tarkoittaa ”sitä
kokonaisuutta, joka ihmiselle merkitsee Jumalaa”51. Jumalakäsitys
voi sisältää ajatuksia, tunteita, mielikuvia ja käyttäytymistä kuvaavia

48
49
50
51

Elämä – usko – rukous 2001, 18.
Pruuki & Tirri 2004, 35.
Elämä – usko – rukous 2001, 25–26.
Tamm 1988, 10.
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osatekijöitä. Jumalakäsitys on persoonallinen, ja se muuttuu tilanteesta toiseen. Jumalaa koskeviin käsityksiin on viitattu eri tutkimuksissa eri termeillä. Yleisimmin on käytetty käsitteitä jumalakuva ja
jumalakäsitys.52
Kristinuskossa on Jumalasta tietynlainen käsitys, jota opetetaan
rippikoulussa. Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin kuuluvassa Augsburgin tunnustuksessa kristillistä jumalakäsitystä määritellään seuraavasti: ”on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota
kutsutaan Jumalaksi ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken
näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä Kuitenkin on olemassa
kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä
ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki.”53
Mitä tapahtuu, kun nuoren oma jumalakäsitys kohtaa kristillisen
jumalakäsityksen rippikouluopetuksen aikana? Toteutuuko rippikoulusuunnitelman tavoite, että nuori tuntisi Jumalan Isänä, Poikana ja
Pyhänä Henkenä? Jumalakäsityksen muuttumista rippikoulussa on
tutkittu jonkin verran, pääosin kvantitatiivisesti54. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on tutkia kvalitatiivisesti rippikoulussa tapahtuvaa
oppimista keskittymällä tarkastelemaan jumalakäsityksen muuttumista suhteessa kristilliseen jumalakäsitykseen.

Tutkimuksen tausta
Jumalakäsityksen muuttumista ja kehittymistä on tarkasteltu useissa
tutkimuksissa. Tutkimuksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota antropomorfismiin ja legalismiin. Antropomorfismi tarkoittaa Jumalan
kuvaamista inhimilliseksi hahmoksi. Legalismi puolestaan viittaa
Jumalan näkemiseen ennen kaikkea lain antajana tai rankaisijana.55
Ahonen (1981), Åkerfeldt (1993) ja Niemelä (2002) ovat tutkineet
Jumalaan kohdistuvan asenteen tai jumalakuvan muuttumista rippikoulussa kvantitatiivisesti. Tutkimusten aineistot on kerätty kyselyillä rippikoulun alussa ja lopussa. Tutkimuksissa on todettu, että
asenteet Jumalaa kohtaan muuttuvat rippikoulussa ainakin jonkin ver-

52
53
54
55

Tamm 1988, 9–10.
Tunnustuskirjat 1990, 52.
Ks. esim. Ahonen 1981, Åkerfeldt 1993, Niemelä 2002.
Tamminen 1983b, 5, 9–14.
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ran myönteiseen suuntaan.56 Esimerkiksi käsitys Jumalasta rakastavana ja huolehtivana näyttää vahvistuvan.57 Niemelä (2007) on tutkinut myös asennemuutoksen pysyvyyttä. Viisi vuotta rippikoulun jälkeen nuorten arviot Jumalasta ovat lähellä rippikoulun alun tilannetta,
joiltakin osin kriittisempiäkin. Jumalakuva on kuitenkin enemmän
myönteinen kuin kielteinen, Jumala nähdään esimerkiksi enemmän
rakastavana kuin vihaavana.58 Niemelän tutkimus antaa viitteitä siitä,
että jumalakuvan muuttaminen rippikoulussa pysyvästi saattaa olla
vaikeaa, vaikka jumalakuva olisikin rippikoulun lopussa aiempaa
myönteisempi.
Käsitysten muuttumista rippikoulussa on tutkittu kvalitatiivisesti
Halmesmäen ja Kallasmaan (1999) kasvatustieteen pro gradu -tutkimuksessa. Tutkimusmenetelminä olivat kirjoitelmien kirjoittaminen
sekä osallistuva havainnointi. Tutkimuksen mukaan rippikoululla on
vaikutusta osaan nuorten jumalakäsityksistä. Rippikoulun aikana
abstraktit käsitykset Jumalasta lisääntyivät, ja Jumalan fyysisen olemuksen kuvaaminen ja legalismi vähentyivät. Tieto ja uudet ajatukset
lisääntyivät. Kuitenkin rippikoulun lopussa ilmeni enemmän myös
eriytymättömiä käsityksiä Jumalasta, eli nuori ei tarkkaan tiennyt,
mitä Jumalasta voisi ajatella. Jumalan olemassaolon kieltäminen
muuttui Jumalan olemassaolon arvostamiseksi. Välinpitämättömyys
Jumalan olemuksesta vaihtui haluksi selvittää, minkälainen Jumala
on. Viittaukset Jeesukseen lisääntyivät, mutta kukaan rippikoululaisista ei maininnut Pyhää Henkeä edes rippikoulun lopussa.59
Jumalakäsitysten tutkimus on osa uskonnollisen ajattelun tutkimusta, jossa näkökulma on ollut usein kehityspsykologinen.60
Piaget’n teoria ajattelun kehityksestä on ollut lähtökohtana useissa
uskonnollisen ajattelun tutkimuksissa.61 Piaget’n mukaan lapsen
kehitys etenee tiettyjen vaiheiden kautta, joiden järjestys on muuttumaton. Kehitys etenee konkreettisesta ajattelusta kohti formaalia,
abstraktia ajattelua. Korkeimmassa vaiheessa olevat lapset pystyvät

56 Ahonen 1981, 15–16, 29–35, 96–99; Åkerfeldt 1993, 10–15, 53–68; Niemelä
2002, 55–57, 63, 159.
57 Åkerfeldt 1993, 64–65; Niemelä 2002, 161.
58 Niemelä 2007, 85–86.
59 Halmesmäki & Kallasmaa 1999, 75–81, 94–100.
60 Tamminen 1983a, 1, 7–11.
61 Tamminen 1981, 44.
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käyttämään symboleita ja siten päättelemään systemaattisesti. Nuoremmilla lapsilla ei ole tätä kykyä.62
Goldmanin teoria jumalakäsityksen kehittymisestä perustuu
Piaget’n teoriaan. Goldmanin mukaan jumalakäsityksen kehityksessä
on kolme vaihetta: antropomorfisen jumalakuvan vaihe, välivaihe ja
symbolisen jumalakuvan vaihe. Antropomorfisen jumalakuvan vaiheessa lapset kuvaavat Jumalaa karkean antropomorfisin ilmauksin
esimerkiksi taivaassa asuvaksi mieheksi, jolla on pitkä parta. Välivaihe on siirtymävaihe antropomorfisesta symboliseen jumalakäsitykseen, jolloin Jumalaan yhdistetään inhimillisiä ja yli-inhimillisiä
piirteitä. Symbolisen jumalakäsityksen vaiheessa Jumalasta puhutaan
esimerkiksi hyvyytenä ja rakkautena. Jumalaan liitetään inhimillisiä
ilmauksia, mutta niitä käytetään vertauskuvallisesti. Siirtyminen symboliseen jumalakäsitykseen tapahtuu Goldmanin mukaan vähitellen
12 vuoden iästä lähtien.63 Muissakin tutkimuksissa karkean antropomorfiset piirteet vähenevät myöhäislapsuudessa, vaikka niistä saattaa
olla jäänteitä vielä nuorten ja jopa aikuisten jumalakäsityksissä.64
Deconchy on tutkinut semanttisella menetelmällä 7–16-vuotiaiden
jumalakäsityksiä. Hänen mukaansa jumalakäsityksen kehityksessä on
kolme vaihetta: attributiivinen, personoiva ja sisäistynyt vaihe. Attributiivisessa vaiheessa Jumalaan liitetään lähinnä koulussa opittuja
ominaisuuksia, esimerkiksi suuruus tai hyvyys. Personoivassa vaiheessa Jumala koetaan persoonallisena olentona, esimerkiksi Isänä tai
Lunastajana. Tällöin persoonallinen suhde Jumalaan on mahdollinen.
Sisäistyneessä vaiheessa liitetään Jumalaan abstrakteja ja subjektiivisia teemoja. Jumala voidaan kuvata esimerkiksi valoksi, turvallisuudeksi tai rakkaudeksi. Keskeistä on oman suhteen pohtiminen Jumalaan.65 Myös muissa tutkimuksissa on ilmennyt samanlainen jumalakäsityksen sisäistymisen kehityslinja nuoruusikään siirryttäessä. Iän
myötä persoonallinen suhde korostuu, jolloin tapa puhua Jumalasta
muuttuu ulkokohtaisesta subjektiivisemmaksi.66

62
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64
65

Kay 1996, 33–34; Piaget 1970, 710–711.
Goldman 1964, 88–101; Tamminen 1983b, 10.
Tamminen 1983b, 11.
Deconchy 1964, 290–293; Tamm 1988, 47–50; Tamminen 1983b, 7; Räsänen
2004, 109–111.
66 Tamminen 1983b, 8–9.
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Tamminen on tutkinut laajasti suomalaisten lasten ja nuorten
uskonnollisen ajattelun ja jumalakäsityksen kehittymistä. Tammisen
mukaan murrosiässä kyseleminen, epäily ja kriittinen asenne Jumalan
olemassaoloa kohtaan lisääntyvät. Jumala koetaan aiempaa kaukaisemmaksi. Tutkimuksessa karkea antropomorfismi oli varsin harvinaista kaikissa tutkituissa ikäryhmissä Kuitenkin havaittiin, että
antropomorfiset ilmaukset Jumalasta ovat yhtä yleisiä nuoruudessa
kuin myöhäislapsuudessa. Mahdollisesti osa nuorista käyttää antropomorfisia ilmauksia aiempaa symbolisemmassa merkityksessä. Toisaalta antropomorfisten ilmausten käyttö osoittaa, että monien nuorten jumalakäsitys on jäänyt kehittymättä ja jopa muuttunut aiempaa
yksinkertaisemmaksi. Tällöin antropomorfinen jumalakäsitys on lapsellinen jumalakäsitys, joka sivuutetaan – se Jumala, johon ei haluta
uskoa.67
Viime vuosikymmeninä kehityspsykologian piirissä on vahvistunut Piaget’n käsitys, että lapset ovat aktiivisia toimijoita tiedonhankintaprosessissa. Samalla on haastettu hänen vaiheteoriansa, jonka
mukaan älyllinen kehitys etenee yleisten vaiheiden kautta.68 Piaget’n
mallista poiketen ajatellaan, että ajattelun kehitys on ainespesifiä, alakohtaista. Tällaista ajattelutapaa edustaa käsitteellisen muutoksen
(conceptual change) tutkimus, jota on viime vuosina harjoitettu pääosin luonnontieteiden yhteydessä. Käsitteellisen muutoksen tutkimustradition piirissä ajatellaan, että käsitteellinen muutos johtuu
pikemminkin alakohtaisen tiedon lisääntymisestä kuin yleisestä ajattelukyvyn lisääntymisestä.69 Käsitteellisen muutoksen teorioiden keskeinen ajatus on, että aiemmat tietorakenteet vaikuttavat uuden oppimiseen. Jo lapsella on ennakkokäsityksiä eli intuitiivisia käsityksiä
esimerkiksi maapallon muodosta. Nämä intuitiiviset käsitykset toimivat ikään kuin suodattimina opiskelutilanteissa. Ne voivat rajoittaa
uuden oppimista, ellei niitä haasteta opetuksessa. Käsitteellinen muutos tarkoittaa, että käsitys jostakin asiasta muuttuu: intuitiivinen käsitys muuttuu enemmän tieteellistä käsitystä vastaavaksi. Käsitteellisen
muutoksen aikaansaaminen ei ole useinkaan helppoa. Virheelliset

67 Tamminen 1991, 11, 193–194, 304.
68 Vosniadou 1999, 3.
69 Schnotz & Vosniadou & Carretero 1999, xiii.
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intuitiiviset käsitykset voivat olla melko syvälle juurtuneina, sillä ne
tuntuvat toimivilta monissa tilanteissa.70
Käsitteellisen muutoksen näkökulmaa ei ole paljoakaan sovellettu
jumalakäsityksen tutkimiseen. Pnevmatikos on tutkinut lasten käsityksiä talosta, jossa Jumala asuu, ja hahmottanut tutkimuksensa
perusteella mallia Jumalaa koskevan käsitejärjestelmän muutoksesta.
Pnevmatikoksen mukaan tapahtuu käsitteellinen muutos, kun lapsen
käsitejärjestelmässä Jumala siirtyy ihmisolentojen kategoriasta henkiolentojen kategoriaan. Vielä suurempi käsitteellinen muutos tapahtuu, kun lapsi hahmottaa Jumalan erilliseksi luodusta, luojaksi. Tällaista muutosta ei kuitenkaan piirustuksista koostuvassa aineistossa
ollut nähtävissä.71
Tässä artikkelissa jumalakäsityksen muutosta rippikoulussa tarkastellaan käsitteellisen muutoksen näkökulmasta. Taustateoriana
käytetään Vosniadoun teoriaa käsitteellisestä muutoksesta. Vosniadou on tutkinut lasten käsityksiä fysiikan ilmiöistä ja pyrkinyt
mallintamaan fysiikan ilmiöihin liittyvän käsitteellisen muutoksen
prosessin. Vosniadoun mukaan käsitteet ovat ihmisen mielessä upotettuina laajempiin teoreettisiin rakenteisiin, jotka rajoittavat käsitteiden ymmärtämistä.72 Vosniadoun mukaan käsitteellinen muutos etenee mentaalisten mallien73 asteittaisen muuttumisen kautta. Käsitys
muuttuu joko mallin rikastamisen (enrichment) tai mallin tarkistamisen ja uudelleen muovaamisen (revision) kautta. Rikastaminen tarkoittaa informaation lisäämistä olemassa oleviin käsitteellisiin rakenteisiin. Mallin muovaaminen edellyttää puolestaan muutoksia uskomuksissa tai uskomuksia rajoittavissa ennakko-oletuksissa.74 Vosniadoun mukaan käsityksen muuttaminen ei ole helppoa: prosessissa
voi syntyä käsityksiä, jotka eivät vastaa opetuksen tavoitteita. Niitä
ovat ristiriidat, tehoton tieto ja synteettiset mallit.75 Luonnontieteelli-

70 Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 86–97; Tynjälä 2000, 72–74.
71 Pnevmatikos 2002, 97–103, 109.
72 Vosniadou käyttää teoreettisista rakenteista käsitteitä spesifi teoria (tietoinen
uskomusten kokonaisuus) ja kehysteoria (uskomuksia rajoittava ennakko-olettamusten kokonaisuus). Vosniadou 1994, 46–48.
73 Ihmisten käsityksiä eri ilmiöistä kutsutaan näiden ilmiöiden mentaalisiksi
malleksi. Tynjälä 1999, 9. Mentaalinen malli voi sisältää sekä arkipäivän kokemusta että tiedollisia rakenteita. Lehtinen & Kuusinen 2001, 106–107.
74 Vosniadou 1994, 46–49, 55; Tynjälä 1999, 75.
75 Vosniadou 1994, 49–50.
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sissä tutkimuksissa käsitysten muuttumista on tutkittu suhteessa tieteelliseen käsitykseen. Tässä artikkelissa jumalakäsityksen muutosta
tarkastellaan suhteessa kristilliseen jumalakäsitykseen.

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen
toteuttaminen
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten nuoren jumalakäsitys muuttuu rippikoulun aikana. Muutosta tarkastellaan suhteessa rippikoulun tavoitteiseen tuntea Jumala Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, siis suhteessa kristilliseen jumalakäsitykseen. Lisäksi kiinnitetään huomiota käsitysten sisäistyneisyyteen ja abstraktiuteen. Sisäistynyttä ja abstraktia jumalakäsitystä on pidetty uskonnollisen ajattelun tutkimuksissa kehittyneempänä jumalakäsityksen muotona kuin
karkeaa antropomorfismia ja Jumalan ominaisuuksien ulkokohtaista
luettelemista.76
Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa yksittäisestä tapauksesta pyritään tuottamaan yksityiskohtaista tietoa. Tavoitteena on tarkastella ilmiötä omassa ympäristössään.77 Tutkimuksen
kohderyhmänä on erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan evankelis-luterilaisen seurakunnan rippikouluryhmä, jonka rippikoululeiri
oli helmikuussa 2008. Valittuun ryhmään kuului 22 nuorta, joista 17
oli halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Osallistujista kymmenen
oli poikia (merkitään P1–P10) ja seitsemän tyttöjä (merkitään
T1–T7). Leiri kesti seitsemän vuorokautta. Rippikoulussa opettajina
toimivat pappi, nuorisotyönohjaaja ja teologian opiskelija. Lisäksi
rippikoulussa oli apuohjaaja sekä viisi isosta. Tutkittavan rippikoulun
opettajat ja nuoret eivät tienneet tutkimuksen kohdistuvan nimenomaan jumalakäsitykseen ja sen muuttumiseen.
Tutkimukseen osallistuneiden rippikoululaisten mukaan uskonnolla ei ole kovin suurta roolia heidän kotonaan. Kolmen nuoren
kotona uskonto ei näy mitenkään. Vain yksi rippikoululaisista puhuu
vanhempiensa kanssa usein uskontoon liittyvistä asioista. Yhdenkään
rippikoululaisen perhe ei käy kirkossa säännöllisesti. Kahdeksan
kotoa ei käydä kirkossa ollenkaan.78
76 Ks. Goldman 1964 ja Deconchy 1964.
77 Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 185; Syrjälä 1994, 12.
78 Rippikoululaiset arvioivat itse kotiensa uskonnollisuutta Rippikoululaisilta
kysyttiin: ”Millainen rooli uskonnolla on sinun perheessäsi?”
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Tutkimuksen kohteeksi valittu rippikoulu edusti varsin hyvin
nykyisen rippikoulusuunnitelman mukaista rippikoulua. Rippikouluopetuksessa yhdistyivät rippikoulusuunnitelman kolme näkökulmaa: elämä, usko ja rukous.79 Opetuksessa esimerkiksi pohdittiin
nuoren elämänkysymyksiä suhteessa kirkon uskonsisältöihin. Jumalanpalveluksella ja hartauselämällä oli keskeinen rooli rippikoulussa.
Opetuksen taustalla oli nykyisen rippikoulusuunnitelman pedagogisia
perusteita.80 Esimerkiksi oppimista arvioitiin jatkuvasti oppimispäiväkirjan avulla ja jokainen rippikoululainen sai henkilökohtaisesti
ohjaajalta palautetta loppukertauksesta. Oppimistyöskentelyt oli
suunniteltu uskontunnustuksen kolmen pääluvun mukaan. Kolminaisuusoppi oli esillä rippikouluopetuksessa kolmena päivänä. Opetusmenetelmät olivat vaihtelevia. Kuitenkin opettajan esityksellä oli
opetuksessa hyvin keskeinen asema.
Tapaustutkimuksessa pyritään hankkimaan monipuolista tietoa
monilla eri menetelmillä.81 Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin
kirjoitus- ja piirustustehtävillä sekä niitä reflektoivilla haastatteluilla.82 Kirjoitus- ja piirustustehtävä toteutettiin leirin ensimmäisenä
ja toiseksi viimeisenä päivänä samanmuotoisena. Sen jälkeen jokaista
rippikoululaista haastateltiin lyhyesti.83
Lisäksi rippikoulun opetusta havainnoitiin.84 Aineistona käytettiin
myös rippikoulun kirjallisia loppukertauksia, joissa tehtävänä oli kertoa kristinuskon Jumalasta maahanmuuttajalle.
Analyysimenetelmänä tässä tutkimuksessa on laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysillä etsitään aineiston merkityksiä ja
pyritään muodostamaan ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä

79 Rippikoulusuunnitelmassa nuorten elämänkysymykset, kristinuskon sisältö ja
spiritualiteetin harjoitus nähdään toisiaan täydentävinä opetuksen näkökulmina. Elämä – usko – rukous 2001, 10.
80 Ks. Elämä – usko – rukous 2001, 15–17, 19–20.
81 Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 185; Syrjälä 1994, 10.
82 Kirjoitustehtävän tehtävänanto oli: Kirjoita aiheesta Jumala. Piirustustehtävän
tehtävänanto oli: Piirrä aiheesta Jumala. Haastattelun runko oli seuraava: 1)
Kerro kuvastasi. 2) Mitä ajattelit, kun piirsit kuvaa? 3) Mitä ajattelit, kun
kirjoitit kirjoitelmaa? 4) Tarkentavat kysymykset piirustuksesta/ kirjoitelmasta. 5) Minkälainen Jumala on mielestäsi?
83 Leirin alun haastattelut kestivät keskimäärin 6 minuuttia 40 sekuntia. Leirin
lopun haastattelut kestivät keskimäärin 10 minuuttia 20 sekuntia.
84 Havainnointiaineistoa esitellään tässä artikkelissa ainoastaan kontekstin esittelyn yhteydessä.
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muodossa.85 Jumalakäsitystä koskevaa aineistoa (piirustukset, kirjoitelmat ja haastattelut) analysoitiin kokonaisuutena. Aineisto litteroitiin ja Jumalaa käsittelevä osuus koottiin pelkistettyjen ilmausten listoiksi. Jokaisen rippikoululaisen ilmaisuista koottiin oma listansa.
Rippikoululeirin alussa tuotettuja ilmauksia verrattiin leirin lopussa
tuotettuihin ilmauksiin ja tarkasteltiin, miten kuvaus Jumalasta muuttuu.
Rippikoululaisten käsityksissä tapahtuneista muutoksista rakennettiin aineistolähtöisesti kolme tyyppiä,86 joista yksi jaettiin vielä
alatyyppeihin. Kukin rippikoululainen kategorisoitiin kuuluvaksi
yhteen tyyppiin. Tyypittelyn perusteena olivat kuvausten sisällöt:
mitä uusia käsitteitä tai näkökulmia rippikoululainen jumalakäsitykseensä liittää. A-tyypin kohdalla Jumalaan liitetään rippikoululeirin
aikana yksittäisiä kristillisiä käsitteitä. B-tyypin kohdalla Jumalaan
liitetään yksittäisten käsitteiden lisäksi kolminaisuusoppi, jonka
ymmärtäminen voi edellyttää Jumalan hahmottamista kokonaan
uudella tavalla. B1-tyypin kuvauksissa kolminaisuutta ei ole täysin
hahmotettu B2-tyypin kuvauksissa kolminaisuusoppia sovelletaan,
mikä viittaisi sen syvällisempään hahmottamiseen. C-tyypin kohdalla
kristillisen jumalakäsityksen elementtejä ei omaksuta omaan jumalakäsitykseen sellaisenaan, vaan niitä tulkitaan oman persoonallisen
jumalakäsityksen näkökulmasta. Tyypittelyn jälkeen muutoksia
jumalakäsityksissä tarkasteltiin käsitteellisen muutoksen näkökulmasta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota jumalakäsitysten sisäistyneisyyteen ja abstraktiuteen.

Muutokset jumalakäsityksissä rippikoululeirin aikana
Rippikoululeirin alussa ja lopussa rippikoululaisilta kerättyjen
kuvausten vertailu osoittaa, että rippikouluopetus on vaikuttanut
tapaan puhua Jumalasta. Kaikkien rippikoululaisten kuvauksissa
lisääntyy kristillisten käsitteiden käyttö. Kristillisillä käsitteillä tarkoitetaan tässä kristilliseen jumalakäsitykseen liittyviä käsitteitä,
jotka ovat olleet esillä rippikouluopetuksessa, esimerkiksi anteeksian-

85 Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–106.
86 Tyypittely tarkoittaa aineiston ryhmittelyä tyypeiksi samankaltaisuuden tai
erilaisuuden perusteella. Eskola & Suoranta 1998, 182–183.

274

Rippikoulu nuoren elämänkulussa

tavuus ja rakastavuus.87 Rippikoululeirin alussa kukaan ei kuvaa
Jumalaa kolminaiseksi. Leirin lopussa kolminaisuusoppia käsittelee
seitsemän rippikoululaista. Tyypittely kuvaa, miten yksittäisten rippikoululaisten jumalakäsitykset muuttuvat rippikoululeirin aikana. Rippikoululaisten kuvauksissa on nähtävissä kolme erilaista muutoksen
tyyppiä (ks. kuvio 1).
Kuvio 1. Tyypittely jumalakäsityksen muutoksista.

Muutokset jumalakäsityksissä rippikoululeirin aikana

A: Jumalakäsitykseen
liitetään yksittäisiä
kristillisiä käsitteitä
(N=7)

B: Jumalakäsitykseen
liitetään kristillisiä
käsitteitä sekä
kolminaisuusoppi

C: Omaa
jumalakäsitystä
peilataan kristilliseen
jumalakäsitykseen (N=4)

B1: Osittain
hahmottumaton käsitys
kolminaisuudesta (N=4)
B2: Hahmottunut käsitys
kolminaisuudesta (N=2)

A Jumalakäsitykseen liitetään yksittäisiä kristillisiä käsitteitä
A-tyyppiin on kategorisoitu seitsemän rippikoululaista (P1, P2, P3,
P5, P8, T2 ja T6), joiden kuvauksissa ainoa muutos on yksittäisten
kristillisten käsitteiden lisääntyminen. Muutoksen suuruus vaihtelee.
Vähimmillään jumalakäsitykseen liitetään vain kaksi uutta käsitettä,
enimmillään uusia käsitteitä on yli kymmenen. Kolmen rippikoululaisen kohdalla Jumalan kuvaus rippikoulun alussa on varsin niukkaa ja
muutos rippikoululeirin aikana melko pieni. Jumalaan liitetään muutamia uusia käsitteitä, jotka ovat melko yleisiä, esimerkiksi ”hemmo
taivaassa”88 Muilla A-tyyppiin kuuluvilla nuorilla Jumalan kuvaami87 Anteeksiantavuuden mainitsee rippikoululeirin alussa neljä rippikoululaista ja
lopussa kahdeksan rippikoululaista. Rakastavuuden mainitsee alussa kaksi
rippikoululaista ja lopussa kuusi rippikoululaista.
88 P3 käytti tätä määrettä kirjoitelmassaan rippikoululeirin lopussa.
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nen on jo rippikoululeirin alussa runsaampaa, ja käsityksiin liitetään
leirin aikana enemmän uusia käsitteitä, esimerkiksi kristillisiä nimityksiä Jumalalle.
A-tyyppiin kuuluvien rippikoululaisten kuvauksissa näkyy käsitysten rikastamista. Omaan jumalakäsitykseen liitetään uusia kristillisiä elementtejä. Rikastamista pidetään melko helppona käsityksen
muuttamisen muotona.89 Käsitteellisen muutoksen haastavampaa
muotoa – aiemman käsityksen uudelleen muovaamista90 – ilmenee
vain kahdella A-tyypin rippikoululaisella. Uudelleen muovaamista
näkyy esimerkiksi Jumalasta käytetyissä nimityksissä Rippikoululainen kirjoittaa leirin alussa, että Jumalalle on annettu nimi Allah. Rippikoululeirin aikana islamin jumalakäsitykseen liittyvä nimitys vaihtuu kristinuskon Jumalaan liitettyihin nimityksiin Herra ja Isä.
Jumalalle on myös annettu nimi, Allah, joka muistaakseni on
jotain latinaa ja tarkoittaa ”Jumalaa”. (P1, alkukirjoitelma)
Jumalaa kutsutaan myös Herraksi, Isäksi ja myös muillakin nimillä
(P1, loppukirjoitelma)
A-tyypin rippikoululaiset kuvaavat Jumalaa monilla ilmauksilla,
mutta heidän jumalakäsityksensä eivät vaikuta kovin sisäistyneiltä.
Osa rippikoululaisista ei osaa selittää kaikkia käyttämiään käsitteitä.
T: Sä kirjoitit, että Jumala on kaikkivaltias. Mitä sä sillä tarkoitat?
P2: Kaikkivaltias. En mä tiedä.
T: Selitä sitä vähän auki.
P2: Kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Hmm. Taivaan ja maan luoja ja kaikkivaltias. (P2, loppuhaastattelu)

Monet rippikoululaisista luettelevat opetuksessa esillä olleita käsitteitä. Jumalakäsitys näyttäisi perustuvan siihen, mitä opetuksessa on
kerrottu.
T: Sano jotain piirteitä, jotka on sun mielestä olennaisia tai keskeisiä
Jumalassa.
P1: Armollinen. Sit vähän niin kuin tavallaan salainen, tai silleen.
Mysteerinen. No, en mä tiedä Anteeksiantava.
T: Eli tämä mitä sä kirjoitit, niin vastaako tämä sitä, mitä sä ite ajattelet Jumalasta?
P1: No todennäköisesti silleen niinku, mitä mä nytte ajattelen, mitä
mulle on kerrottu…
T: Ja se mitä sulle on kerrottu, tuntuu sellaselta, että sä voit sen itse

89 Vosniadou 1994, 48–49.
90 Vosniadou 1994, 49.
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hyväksyä?
P1: Joo. (P1, loppuhaastattelu)

A-tyypin kuvauksissa näkyy piirteitä Deconchyn teorian ensimmäisestä vaiheesta. Attributiivisessa vaiheessa Jumalaa kuvataan opetuksessa opituilla ominaisuuksilla. Tällainen jumalakäsitys ei ole vielä
kovin sisäistynyt. Vain yhdellä tytöllä ilmenee viitteitä persoonallisesta suhteesta Jumalaan, joka kuuluu Deconchyn teorian ylempiin
vaiheisiin.91
Kahden rippikoululaisen kuvauksissa ei niukkuuden vuoksi näy,
miten konkreettinen tai abstrakti käsitys on. Kaikilla muilla A-tyyppiin kuuluvilla ilmenee jonkin verran antropomorfisia piirteitä Jumalan kuvaamisessa. Kahdella rippikoululaisella Jumalan sisäiset piirteet korostuvat leirin aikana, ja huomio ikään kuin siirtyy ulkoisten
ominaisuuksien kuvaamisesta Jumalan sisäisten piirteiden kuvaamiseen. Tämä voi mahdollisesti viitata siihen, että jumalakäsitys on
muuttumassa abstraktimmaksi. Yhden rippikoululaisen kuvauksessa
karkea antropomorfismi jopa vahvistuu rippikoululeirin aikana. Rippikoululainen kuvaa loppuhaastattelussa Jumalan ulkonäköä hyvin
yksityiskohtaisesti. Hänen mukaansa muiden rippikoululaisten
piirustusten näkeminen on vaikuttanut siihen, miten hän Jumalan
kuvaa.
T: No kerropa nyt sitten, minkälainen sun mielestä Jumala on.
P2: Sellaiset harmaat, vaaleet hiukset ja normaalivärinen. Ja sellainen
harmaa kaapu päällä. Ja sitten vaikka musta risti tuossa keskellä.
Mulla oli vaan punainen tussi, niin mä vedin punaisella. Punainen ei
niinku liity mitenkään tähän.
T: Sä vaan ne ääriviivat hahmottelit sillä?
P2: Joo.
T: Sä sanoit, että sulla on tämän viikon aikana jotenkin hahmottunut
jumalakuva tarkemmaksi. Onko sulla tämän viikon aikana muodostunut sellainen kuva, että Jumala olis sen tyyppinen harmaa…?
P2: Miten ainakin nää muut on piirtäneet…
T: Sä oot nähnyt muiden rippikoululaisten piirustuksia?
P2: Joo, sitten papin ja… sellasta. Jos tätä paremmaksi haluais laittaa, niin kyllä mä laittaisin ton Jumalan niinku mustaksi ja nää pilvet
sinisiksi ja harmaat, vaaleet hiukset ja kaikkee… ja kaapu ja mustaa… ja musta risti.
T: Mitä sä sanoit, että miten muut on piirtäneet ja miten pappi on
piirtänyt Jumalaa tai onko se?

91 Deconchy 1964, 290–293; Tamm 1988, 48–49.
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P2: Silleen niin kuin mä ite sanoin. Sillee vaalee, ja… Silleen niin
kuin tää kuva. (P2, loppuhaastattelu)

Rippikoululaisen kohdalla toisten nuorten piirustusten näkeminen on
vahvistanut antropomorfista tulkintaa. Poika väittää nähneensä papinkin piirustuksia. Todellisuudessa rippikoulun opettajat kuvasivat
Jumalaa ainoastaan kolminaisuutta kuvaavan kolmion avulla. Esimerkki osoittaa, miten aiempi käsitys voi ohjata oppimista väärään
suuntaan.92 Rippikoululainen on tarkastellut opetusta oman karkean
antropomorfisen jumalakäsityksensä näkökulmasta ja omaksunut
kristillisen jumalakuvan sijaan antropomorfisia elementtejä muiden
nuorten piirustuksista.
Toinen rippikoululainen pohtii Jumalan sukupuolta ja kokee vähän
ristiriitaiseksi oman käsityksensä suhteessa siihen, mitä hän on
kuullut.
T: Kerropa siitä sun piirustuksesta, jonka sä teit tänään.
T6: No tässä mä kuvasin tämän Jumalan naaman niin kuin kysymysmerkillä, koska ei niinku tiedetä, että onko se mies vai nainen. Mut
kuitenkin mä piirsin tälle parran, koska mä olen aina kuvitellut, että
se on mies. Mut kuitenkaan mä en tiedä, millaiset kasvot sillä on.
(- -)
T: Sä sanoit, että toisaalta sä mietit, että onko se mies vai nainen,
mutta…
T6: Me ollaan niinku puhuttu siitä, että ei tiedetä, kumpi se on. Sitten
mä en niinku toisaalta tiedä, mutta mä oon aina kuvitellut, että se on
mies. Niinku vähän Jeesuksen näköinen, mutta vähän vanhempi. En
mä silleen kuvittele, että se olis mikään 100-vuotias, mutta ehkä silleen 60… (T6, loppuhaastattelu)

Rippikoululainen ei kykene yhdistämään uutta informaatiota aiempaan käsitykseensä. Hän tiedostaa ristiriidan, mutta ei ole vielä valmis muuttamaan aiempaa käsitystään. Vosniadoun mukaan ristiriitoja
syntyy, kun vastakkaista tietoa lisätään olemassa oleviin tietorakenteisiin.93
Muutamien A-tyyppiin kuuluvien rippikoululaisten kohdalla opetus näyttäisi vaikuttaneen jumalakäsitykseen vain vähän. Käsityksen
muuttaminen on teorioiden mukaan haastavaa: aiempi käsitys täytyy
tiedostaa, jotta sitä voisi muuttaa.94 Osa tyyppiin kuuluvista nuorista

92 Ks. esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 87.
93 Vosniadou 1994, 49.
94 Tynjälä 1999, 76, 85.
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on omaksunut opetuksesta paljonkin uusia käsitteitä, mutta uudet
käsitteet vaikuttavat vielä varsin sisäistymättömiltä.
B Jumalakäsitykseen liitetään kolminaisuusoppi sekä kristillisiä käsitteitä Kolminaisuusoppi on hyvin keskeinen kristilliseen
jumalakäsitykseen liittyvä käsite, mutta sen hahmottaminen on haastavaa. On todettu, että käsitykset Jumalan eri persoonista ja niiden
keskinäisestä suhteesta voivat olla varsin epämääräisiä vielä nuoruusiässäkin.95 B-tyyppiin kuuluvat liittävät Jumalaan yksittäisten
kristillisten käsitteiden lisäksi kolminaisuusopin. Tämä tyyppi jakautuu kahdeksi alatyypiksi sen perusteella, miten hyvin käsitys kolminaisuudesta on hahmottunut.
B1 Osittain hahmottumaton käsitys kolminaisuudesta Neljän
rippikoululaisen (P7, P9, T1 ja T7) kuvauksessa leirin lopussa käsitys
kolminaisuudesta on osittain hahmottumaton tai siihen liittyy väärinkäsityksiä. Kuvaukset ovat sekä alussa että lopussa melko runsaita.
Rippikoululaiset liittävät Jumalaan kolminaisuuden lisäksi monia
muita kristillisiä käsitteitä. Käsityksissä näkyy rikastamisen lisäksi
myös käsitysten uudelleen muovaamista96 kristillisemmäksi. Kristilliset käsitteet vaikuttavat jonkin verran sisäistyneemmiltä kuin A-tyypillä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Jumalan huolenpitoa kuvataan myös piirustuksessa. Jumalakäsityksen sisäistymistä osoittaa
myös puhuminen me-muodossa Jumalasta.
Ja tietenkin Jumala on Luojamme, ja teki kaiken meidät 7 päivässä. Jumalalle rukoilemme, esimerkiksi, puhuaksemme vain, anelemme syntejä anteeksi, ja siunausta. (P7, loppukirjoitelma)
Jumalakäsityksen sisäistyminen voi näkyä muutoksena ulkokohtaisesta, objektiivisesta kuvauksesta subjektiivisemmaksi tavaksi
kuvata Jumalaa.97 B1-tyyppiin kuuluvien rippikoululaisten kuvaksissa näkyy persoonallinen suhde Jumalaan. Se on mahdollinen
Deconchyn teorian toisessa vaiheessa.98
B1-tyypin kuvauksissa kolminaisuutta ei ole vielä täysin hahmotettu. Esimerkiksi P4 piirsi samanlaisen kolmion, joka oli piirretty
opetuksessa, mutta ei osaa selittää, mitä kuvio tarkoittaa. Hänen tul-
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Tamminen 1983b, 62.
Ks. Vosniadou 1994, 48–49.
Tamminen 1983b, 7–8.
Deconchy 1964, 291–292.
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kintansa kolminaisuudesta on muutenkin varsin rajoittunut: hän liittää
kolminaisuuden leirijumalanpalveluksesta tuttuun Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen -rukoukseen.
T: Kerropa tosta sun kuvasta.
P7: No siis nyt mä tiedän, että mä voin piirtää jonkun kuvan Jumalasta. Tää on ihan looginen. Ja se on tää kolmio, joka symboloi sitä
”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, sitä rukousta.
T: Joo. Kerro siitä. Isä, Poika, Pyhä Henki, mitä sä siitä ajattelet?
P7: No siis, se on se rukous, mitä me käytetään niinku kaikista eniten
tai niinku… En mä tiedä. Se on niinku ainoa iso kuva, joka tulee
mieleen tästä koko asiasta.
(- -)
T: Kerro, kun sä olet tähän kuvaankin piirtänyt, mitä se tarkoittaa,
että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki?
P7: Ne on just ne kolme persoonaa, mikä oli mulle vähän mysteeri,
kun mä tulin tänne. Se on ainakin ihan selvä, että…
T: Eli miten se on sulle selvinnyt? Kerro siitä vähän.
P7: No et se Isä on se… Mä muistan vain tällä hetkellä, että se Poika
on se lunastaja. Ja Pyhä Henki, mitäs se olikaan…? Joku taikasana…
Mä en nyt muista nyt sitä. Se oli se… armo tai ei… no ehkä. Mutta
niihin on niin kuin tietyt sanat, jotka kuuluu siihen systeemiin, jolla
se toimii. (P7, loppuhaastattelu)

Tähän alatyyppiin kuuluvista rippikoululaisista kolmen kuvaus Jumalasta on karkean antropomorfinen. Jumala kuvataan sekä rippikoululeirin alussa että lopussa vanhaksi mieheksi pilven päällä, vaikka rippikoulun lopussa pidetäänkin Jumalaa kolmiyhteisenä. Aiempi käsitys yhdistetään uuteen tulkitsemalla miehen olevan Isä. Yksi rippikoululaisista piirsi kuvaan Isän lisäksi Pojan ja Pyhän Hengen. Nekin
kuvataan hyvin konkreettisesti. Isä ja Poika ovat ihmishahmoisia,
Pyhä Henki kuvataan liekiksi.
T: Tämä on se piirustus, jonka sä teit eilen. Kerro siitä.
T7: No siinä on samanlainen Jumala kuin viimeksi, mutta nyt mä
piirsin siihen mukaan Jeesuksen ja Pyhän Hengen.
T: Okei. Miksi sä piirsit tällaisen kuvan?
T7: Koska ne niinku kuuluu siihen Jumalaan. Niinku mä piirsin ne
siihen mukaan.
T: Mitä sä ajattelit, kun sä piirsit sitä piirustusta?
T7: Hmm… No, mitä meille on kerrottu ja sit mä vaan piirsin tolleen,
että ne on kaikki siinä.
T: Okei. Mistä nää hahmot tulee? Mistä tulee esimerkiksi se, että sä
kuvaat Pyhän Hengen liekkinä?
T7: Koska se on semmonen kuulemma.
T: Entäs noi muut?
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T7: En mä tiedä, mulle tulee vain mieleen tommonen, kun mä ajattelen. (T7, loppuhaastattelu)

Rippikoululainen viittaa siihen, mitä rippikoulussa on opetettu. Se
osoittaa, että käsitys kolminaisuudesta on vielä varsin sisäistämätön.99 Rippikoululaisten käsityksissä karkea antropomorfismi rajoittaa kolminaisuuden ymmärtämistä. Antropomorfisen jumalakäsityksen ja kolminaisuusopin yhdistelmää voidaan pitää synteettisenä mallina. Vosniadoun mukaan synteettinen malli syntyy silloin, kun nuori
yrittää sovittaa yhteen aikaisempaa käsitystään ja ristiriitaisia informaation palasia.100
Vosniadoun mukaan tietorakenteiden taustalla voi olla niitä rajoittavia ennakko-olettamuksia. Karkea antropomorfismi voidaan ehkä
nähdä yhtenä jumalakäsitystä rajoittavana ennakko-olettamuksena.
Ennakko-olettamusten muuttaminen on vaikeasti saavutettava käsitteellisen muutoksen muoto.101 Pnevmatikoksen (2002) tutkimuksessa
Jumalan siirtyminen ihmisolentojen kategoriasta henkiolentojen kategoriaan nähdään keskeisenä käsitteellisenä muutoksena.102
B2 Hahmottunut käsitys kolminaisuudesta Kahden rippikoululaisen (P6 ja T3) loppukuvauksessa kolminaisuuden käsite on hahmottuneempi kuin B1-tyypillä Rippikoululeirin lopussa toinen rippikoululaisista kuvaa kirjoitelmassaan kolminaisuuden niin kuin se rippikoulussa opetettiin.
Jumala on kolminainen eli Isä, Poika ja Pyhä Henki, joka tarkoittaa sitä, että Jumala esiintyy kolmessa muodossa. Jeesus oli Jumala
ihmisenmuodossa, joka lähetettiin maan päälle kuollakseen meidän
syntimme puolesta. Isä viittaa Luojaan eli Jumalaan. Pyhä Henki elää
meissä kaikissa, ja kaikkialla. Lähetettiin opastamaan, varjelemaan ja
antamaan uskoa. (P6, loppukirjoitelma)
B2-tyyppiin kuuluvat rippikoululaiset kuvaavat Jumalaa runsaasti
sekä rippikoululeirin alussa että lopussa. Leirin lopussa Jumalaan liitetään monia kristillisiä käsitteitä. Toisen tähän tyyppiin kuuluvan
käsitys Jumalasta myös muovautuu ankarasta anteeksiantavaksi.
B2-tyypin rippikoululaisten jumalakäsitys on melko sisäistynyt, mikä
näkyy kuvauksen minä- tai me-muotoisuudesta. Opetuksessa esillä
99
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Ks. Deconchy 1964, 290–293.
Vosniadou 1994, 50.
Vosniadou 1994, 49.
Pnevmatikos 2002, 101.
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olleita ominaisuuksia ei vain luetella, vaan Jumalaa kuvataan omin
sanoin. Jumala nähdään persoonana, johon voi olla yhteydessä.103
Jumala on luonut kaikki erilaisiksi ja juuri siksi meillä voi olla, ja
on niin hauskaa ja viihdymme toistemme seurassa. Nautimme toistemme seurasta. Jos kaikki olisi samanlaisia ei meillä voisi olla
yhtään niin hauskaa, kun meillä nyt on..
Jumala on mukava ja armelias. Kaikki ovat syntisiä, mutta kun myöntää virheensä, ne voi saada anteeksi. En kuitenkaan tiedä osaanko
myöntää kaikkia virheitäni edes itselleni, mutta Jumala näkee kaiken
mitä teen ja suojelee ja antaa anteeksi kaikesta huolimatta. (T3, loppukirjoitelma)
B2-tyyppin kuvauksissa ei esiinny karkeaa antropomorfismia.
Kolminaisuusoppi näyttää sisäistyneen osaksi jumalakäsitystä. Ajatusta kolminaisuudesta sovelletaan Jumalaa kuvattaessa. Toinen rippikoululaisista maalasi liekkejä ja tulkitsi kuvaansa kolminaisuuden
kautta. Hän näkee kuvassa Jumalan rakkauden, Jeesuksen veren ja
Pyhän Hengen liekit.
T3: No tää tulihan kuvas Pyhää Henkeä. Sit että tää roihuaa näin rajusti, niin se kuvaa Jumalan roihuavaa rakkautta meitä kaikkia ihmiskuntaa kohtaan. Sitten Jumala rakastaa siis todella paljon. Tässä punaisessa voi nähdä jopa verta, kun Jeesus ristiinnaulittiin ihmisten
syntien takia. Niin tässä on sitten yhdistetty Jumala. Isä, Poika ja
Pyhä Henki. Musta tää on aika taiteellinen näkemys siitä.
T: Miten sä ajattelet, näkyykö se Isä siinä jotenkin?
T3: Se on sen Isän roihuava rakkaus.
T: Aivan. Eli Isän roihuava rakkaus, sit Pyhän Hengen liekit…
T3: …ja sit Jeesuksen veri. (T3, loppuhaastattelu)

B2-tyypin kohdalla voidaan nähdä rippikoulun opetustavoitteiden
toteutuneen. Nuori tuntee Jumalan Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.104 Käsitteellinen muutos kristillisen jumalakäsityksen suunnassa on tapahtunut rippikoululeirin lopun kuvauksen perusteella.
C Jumalakäsitystä peilataan kristilliseen jumalakäsitykseen
C-tyyppiin kuuluu neljä nuorta (P4, P10, T4 ja T5), jotka osoittavat jo
rippikoululeirin alussa pohtineensa Jumalaan liittyviä kysymyksiä.
Alkukäsitykset ovat runsaita, persoonallisia ja varsin sisäistyneitä

103 Ks. Deconchy 1964, 290–293; Tamminen 1983b, 7–8.
104 Ks. Elämä – usko – rukous 2001.
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Nuoret tuovat esiin esimerkiksi ristiriitoja oman näkemyksensä ja
kristillisenä pitämänsä käsityksen välillä.
Jumala on rakkaus, sanotaan. Joten miksi kristityt sitten puhuvat jumalan kostosta Jos jumala on rakkaus, niin miksei se voi antaa jotain
juttuja anteeksi. Tai ei, voihan rakastaa ja silti olla antamatta anteeksi. Mut miks se kostais. Se ei käy mun järkeen. (T4, alkukirjoitelma)

Kaksi rippikoululaisista hakee elementtejä jumalakäsityksiinsä myös
muista uskonnoista.
T5: No siis hinduilla on monia jumalia ja meillä vaan yksi, niin mitä
eroa siinä on. Meidän mielestä Jumala on kaiken Jumala, niillä on
vaan eri jumalia eri asioille. Ihan sama asia, ne vaan antaa nimiä yhdelle tietylle jumalalle, joka vastaa tietystä asiasta.
T: Onko sun mielestä kuitenkin kysymys samasta?
T5: On periaatteessa joo. Se vaan on niiden käsitys asiasta. Eikä se
oo väärin ollenkaan. (T5, alkuhaastattelu)

Rippikoululeirin aikana nuoret peilaavat omaa käsitystään kristinuskon jumalakäsitykseen. Käsitykset rikastuvat vähän, mutta muutokset
eivät ole suuria. Rippikoululaisten kuvauksissa korostuu pohdiskeleva ote: rippikoulussa opittua ei toisteta sellaisenaan vaan sitä sovelletaan ja tulkitaan oman käsityksen kautta. Aiempi käsitys ohjaa
uuden tiedon ymmärtämistä. Käsitteellisen muutoksen teoriat korostavat, että aiemmilla käsityksillä on suuri merkitys uuden oppimiseen.105 Esimerkiksi nuori, joka pohtii rippikoululeirin alussa eri
uskontojen jumalakäsitysten samanlaisuutta, kuvaa rippikoulun
lopussa, että Jumalan käskyjen noudattaminen ja hyvät teot ovat tärkeämpiä kuin minkälaiseen Jumalaan uskoo.
T4: Niin että sillä ei sinänsä ole väliä, että mihin… että uskooko siihen yhteen Jumalaan, kunhan kuitenkin tekee niin kuin Jumala on
säätänyt. On hyvä ihmisille, auttaa ja tälleen. Sillä ei sinänsä ole väliä, vaikkei uskoiskaan Jumalaan. Se on niin kuin vähän enemmän
sitä, että uskoo niinku silleen hyvyyteen ja rakkauteen. Että buddhalaisethan, mä oon jostain kuullut, että ne auttais jotenkin ihmisiä. Se
ei niinku ole ristiriidassa meidän uskon kanssa, koska nehän tavallaan ajattelee samalla tavalla kuin mekin. Se on vain, että niillä ei ole
jumalaa. Mut kummiskin periaatteessa se pyrkimys on sama, että ne
tavat, joilla siihen päästään on samoja. Että buddhalaiset poikkee
meistä vaan siinä, että niillä ei ole jumalaa. Ja hindulaiset taas siinä,
että niillä on monta jumalaa. (T4, loppuhaastattelu)

105 Schnotz, Vosniadou & Carretero 1999, xiii.
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C-tyyppiin kuuluvien jumalakäsitykset edustavat Deconchyn teorian
kolmatta, sisäistyneen jumalakäsityksen vaihetta. Jumalaan liitetään
abstrakteja ominaisuuksia. Omaa suhdetta Jumalaan pohditaan.
Deconchyn mukaan tähän vaiheeseen voi kuulua niin luottamusta
kuin epäilystäkin. Eräs rippikoululaisista epäilee Jumalan olemassaoloa.
Huijausta? Jonkun muun totuus? Onko meidän uskomme ainoa tie?
Voiko ihminen olla niin epätoivoinen että luottaa ainoastaan Jumalaan? (P10, loppukirjoitelma)

Tähän tyyppiin kuuluvien rippikoululaisten kuvauksissa ei ilmennyt
antropomorfisia piirteitä. Päinvastoin ryhmään kuuluvien tyttöjen
tapa kuvata Jumalaa on hyvinkin abstrakti jo rippikoululeirin alussa.
Jumala kuvataan esimerkiksi valona ja merenä.
T4: No, idea oli, että mä piirrän tähän meren. No kun mä en saanut
sitä merta, niin sitten mä vaan piirsin sinistä ja sitten aloin läträän siihen jotain värejä. Ajatus oli, että tekisin erivärisiä kuplia vähän niin
kuin kuvaamaan meitä. Ja sitten että Jumala on vähän niin kuin meri
ja me ollaan kuplia siinä. Et jos me luotetaan siihen Jumalaan, että se
ei anna meidän nousta ja hajota ilmaan, niin sitten me pysytään siellä. Tässä on niinku eri värejä ihan vaan kuvaamaan, kuinka erilasia
ihmiset on ja kuinka Jumala hyväksyy erilaisuuden. (T4, loppuhaastattelu)

Kiinnostavaa on, että tähän tyyppiin kuuluvat rippikoululaiset kuvaavat loppukertauksessa kristillistä Jumalaa varsin sujuvasti, vaikka
muussa tutkimusaineistossa he eivät mainitse esimerkiksi kolminaisuutta ollenkaan. Esimerkiksi T4 kuvaa loppukertauksessa Jumalaa
rippikoulun opetuksen mukaisesti kolminaiseksi, vaikka hän ei käsittele kolminaisuutta kirjoitelmassaan tai tutkimushaastattelussa.
Kristinuskon Jumala on kolmiyhteinen eli kolmipersoonainen.
Nämä persoonat ovat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä on Jumala, Luoja.
Poika on Jeesus Kristus, joka kuoli ristillä meidän vuoksemme. Hän
lunasti meidät vapaaksi synnistä, mikä ei tarkoita että olisimme synnittömiä, vaan ettei meitä tuomita niiden takia, jos kadumme. Pyhä
Henki on Jumalan voiman ilmentymä. Sitä kuvataan tulena ja kyyhkynä Se luo meihin uskon ja rakkauden, muun muassa. (T4,
loppukertaus)
C-tyyppiin kuuluvilla rippikoululaisilla näyttäisi olevan kaksi erillistä käsitystä Jumalasta: oma persoonallinen käsitys ja rippikoulussa
opittu kristinuskon käsitys. Nuoret ovat oppineet kristinuskon käsityksen ja osaavat selittää sen koetilanteessa, mutta se ei ole paljon
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vaikuttanut heidän aiempiin käsityksiinsä Vosniadou kutsuu tehottomaksi tiedoksi sellaista tietoa, joka varastoidaan erilliseksi tietorakenteeksi ja käytetään vain tietyissä tilanteissa kuten koetilanteessa.106
C-tyypin kohdalla on mielenkiintoinen ristiriita: jumalakäsitys on
uskonnollisen ajattelun teorioiden näkökulmasta abstrakti ja sisäistynyt, mutta rippikoulun tavoite tuntea Jumala Isänä, Poikana ja Pyhänä
Henkenä ei näy näiden nuorten käsityksissä. Haastavaa on se, miten
saada nuoret rippikoulussa työstämään jumalakäsitystään niin, ettei
kristillisen jumalakäsityksen pohtiminen jäisi erilliseksi nuoren oman
jumalakäsityksen rakentamisesta. Sama nuori saattaa kuvata kristillisen jumalakäsityksen oikein loppukokeessa ja samanaikaisesti kokea
voimakasta ristiriitaa kristillisen jumalakäsityksen ja oman jumalakäsityksensä välillä. Jumalakäsityksiin voi sisältyä myös ristiriitoja,
jotka jäävät rippikoulussa helposti käsittelemättä.

Johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan, miten nuoren jumalakäsitys muuttuu rippikoulussa. Käsitteellisen muutoksen tutkimusta on
kritisoitu sen metodien rajallisuudesta. Esimerkiksi haastatteluun liittyy se ongelma, että ihmisten puhetta tutkimalla ei välttämättä päästä
käsiksi heidän kognitiivisiin rakenteisiinsa ja ajattelumalleihinsa.107
Tämä ongelma on aiheellista ottaa huomioon myös tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Tässä tutkimuksessa on pyritty käyttämään monipuolisia metodeita mahdollisimman rikkaan kuvan saamiseksi rippikoululaisten jumalakäsityksistä ja niiden muuttamisesta.
Kuitenkin käsitysten tutkiminen on aina rajallista. On myös mahdollista, että valitut menetelmät ovat vaikuttaneet esimerkiksi antropomorfisuuden määrään.108 Erityisesti piirustustehtävä on saattanut
ohjata rippikoululaisia Jumalan antropomorfiseen tulkintaan tai ainakin korostaa Jumalan ulkonäköön liittyvää pohdintaa.
Rippikoululaisten jumalakäsityksissä tapahtuu monenlaisia muutoksia rippikoululeirin aikana. Sama opetus tuottaa erilaisia oppimistuloksia. Rippikoululaiset tyypiteltiin kolmeen tyyppiin sen perus106 Vosniadou 1994, 50.
107 Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 97.
108 Tammisen mukaan jumalakäsitysten antropomorfisuuden määrä on vaihdellut
eri tutkimuksissa, mikä johtuu käytetyistä tutkimusmenetelmistä. Tamminen
1983b, 11.
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teella, miten heidän käsityksensä muuttuivat suhteessa kristinuskon
jumalakäsitykseen. A-tyyppiin kuuluvat rippikoululaiset liittävät
jumalakäsitykseensä rippikoululeirin aikana yksittäisiä, usein melko
irrallisia kristillisiä käsitteitä. Käsitykset eivät vaikuta kovin sisäistyneiltä. B-tyyppiin kuuluvat liittävät jumalakäsitykseensä yksittäisten
kristillisten käsitteiden lisäksi kolminaisuusopin. Yksittäiset käsitteet
näyttäisivät olevan melko sisäistettyjä osaksi omaa jumalakäsitystä,
mutta kolminaisuusopin hahmottamisessa on eroja. B1-tyypin
kuvauksissa kolminaisuutta ei ole täysin hahmotettu tai sisäistetty,
B2-tyypin kuvauksissa kolminaisuusoppi on sisäistynyt osaksi jumalakäsitystä. C-tyyppiin kuuluvat eivät omaksu kristillisen jumalakäsityksen elementtejä omaan jumalakäsitykseensä sellaisenaan, vaan tulkitsevat ja tarkastelevat niitä oman persoonallisen jumalakäsityksen
näkökulmasta. Jumalakäsitys vaikuttaa jo rippikoulun alussa sisäistyneeltä Kristillinen jumalakäsitys muodostuu ainakin osittain omasta
jumalakäsityksestä erilliseksi tietorakenteeksi.
Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että heterogeenisen rippikouluryhmän opettaminen on haastavaa. Siinä, missä osa A-tyypin
rippikoululaisista pohtii Jumalan ulkonäköä, C-tyypin rippikoululaiset kaipaisivat vastauksia Jumalaa koskeviin ristiriitoihin. Sekä osalla
A-tyypin nuorista että C-tyypillä on vaarana, että opetus ei onnistu
haastamaan nuorta pohtimaan ja mahdollisesti muuttamaan omaa
jumalakäsitystään. Osa A-tyypin nuorista ei omaksu paljoakaan opetuksesta. C-tyypin rippikoululainen ei puolestaan työstä välttämättä
omaa jumalakäsitystään, vaan opettelee toistamaan kristillisen jumalakäsityksen. Rippikoulun tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta
B-tyyppiin kategorisoidut rippikoululaiset omaksuvat parhaiten kristillisen jumalakäsityksen. Heidän kohdallaan olisi mielenkiintoista
tietää, mitä jumalakäsitykselle tapahtuu rippikoululeirin jälkeen.
Sisäistyykö kolminaisuusoppi B1-tyypin käsityksissä paremmin, vai
hylätäänkö se?
Jumalakäsityksellä voi olla merkitystä siihen, miten nuori tai
aikuinen suhtautuu uskontoon. Jos konkreettiset käsitykset eivät
kehity abstraktimmaksi, on vaarana, että koko uskonto hylätään lapsellisena.109
Tutkimuksessa kävi ilmi, että moni rippikoululaisista oli pohtinut
Jumalaa varsin vähän ennen rippikoulua. Kotien uskontokasvatus on
ollut ainakin näiden nuorten kohdalla melko ohutta. Joillekin rippi-

109 Tamminen 1991, 311.
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koulu on ensimmäinen tilaisuus oman jumalakäsityksen pohtimiseen.
Rippikoulu voi jäädä myös viimeiseksi tilanteeksi, jossa omaa jumalakäsitystä tietoisesti pohditaan. On havaittu, että monen aikuisen
uskonnollinen ajattelu on lukkiutunut rippikouluikäisen tasolle.110
Rippikoululaisten jumalakäsityksiin ja niiden muuttumiseen on syytä
kiinnittää opetuksessa huomiota. Aiemmat käsitykset vaikuttavat
uuden oppimiseen. Vosniadoun mukaan opetuksessa on tärkeää ottaa
huomioon oppilaiden käsitysten taustalla olevat ennakko-olettamukset. Opetus, joka perustuu vain ennakko-olettamusten vastaisten faktojen esittelyyn, ei anna riittävästi informaatiota aiempien käsitysten
muuttamiseen.111 Esimerkiksi jumalakäsityksen antropomorfismiin
olisi hyvä kiinnittää huomiota, sillä se saattaa rajoittaa esimerkiksi
kolminaisuusopin ymmärtämistä.
Vaikka jumalakäsityksen kehittymiseen liittyykin monia haasteita,
antavat tutkimustulokset rohkaisevan kuvan rippikoulun merkityksestä: nuoren jumalakäsitys voi muuttua rippikoulussa. Ainakin
tämän tutkimuksen kohteena ollut rippikoulu toimi nuorille paikkana
pohtia omaa jumalakäsitystään ja muuttaa sitä. Muutokset jumalakäsityksissä tapahtuivat pääosin rippikoulun tavoitteiden suunnassa:
kristilliset piirteet jumalakäsityksissä lisääntyivät.
Jatkossa olisi tärkeää saada lisää tutkimustietoa jumalakäsityksen
muutoksen pysyvyydestä sekä kehittää pedagogisia malleja, joilla voi
tukea nuorten jumalakäsityksen kehittymistä rippikoulussa.

110 Räsänen 2004, 112–113.
111 Vosniadou 1994, 66–67.
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Kati Niemelä

16. Nuorten uskonnollinen tausta ja
uskonnollisuuden muutos rippikoulun
aikana seitsemässä Euroopan maassa

Johdanto
Kirjan neljännessä osiossa on edellä tarkasteltu suomalaisnuorten
kodissaan saamaa lähtökohtaa rippikoululle ja jumalakäsityksen
muuttumista rippikoulun aikana. Artikkelit ovat osoittaneet nuorten
saavan jo kodeistaan hyvin erilaisen lähtökohdan rippikoululle. Varsin moni nuori on lähtöisin kodista, jossa uskonnolla ei ole erityisen
suurta merkitystä. Osa kodeista sen sijaan on aktiivisia sekä uskonnollisessa osallistumisessaan että uskontokasvatuksessa. Tällä lähtötilanteella on myös merkitystä siinä, millainen nuoren jumalakäsitys
on ja miten se mahdollisesti muuttuu rippikoulun aikana, kuten edellä
olevasta Kilpeläisen artikkelista voi havaita.
Tässä artikkelissa tarkastellaan samoja teemoja kansainvälisen
vertailututkimuksen tilastollisen aineiston valossa. Tarkastelukohteena on se, millainen on nuorten uskonnollinen tausta ja millaisia
muutoksia rippikoulun aikana nuoren uskonnollisuudessa tapahtuu
seitsemässä Euroopan maassa. Artikkeli perustuu vuonna 2008 rippikoulun käyneiltä nuorilta rippikoulun alussa ja rippikoulun lopussa
kerättyyn kyselyaineistoon. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan noin
20 000 nuorta Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Suomessa. Nuoret vastasivat kyselyyn rippikoulun
alussa ja lopussa. Tutkimusaineisto on esitelty kirjan
johdantoluvussa.
Tämän artikkelin ydin, kysymys uskonnollisesta muutoksesta,
kytkeytyy kiinteästi rippikoulun tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen:
osana kasteopetusta rippikoululla on aina uskonnollisia tavoitteita.
Eri maiden kirkoissa on kuitenkin selkeitä eroja siinä, mitä rippikoulun keskeisenä tavoitteena pidetään. Kuten tässä kirjassa usein on
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todettu, RKS 2001:n mukaan suomalaisen rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuisi uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan.112
Kaikissa maissa rippikoulun tavoite ei kuitenkaan ole yhtä vahvasti
uskon vahvistumiseen tähtäävä. Esimerkiksi Tanskassa rippikoulun
yleistavoite muotoillaan seuraavasti: “Konfirmaatioon valmistavan
opetuksen perusta tulee olla kasteessa ja sen tavoitteena on vahvistaa
nuoren kristillisen opetuksen ja Tanskan kirkon työn tuntemusta.”113
Ruotsissa puolestaan rippikoulun päätavoite on näyttää nuorille, millaista on Ruotsin kirkon usko ja elämä.114
Tarkasteltaessa noin 13–15-vuotiaita nuoria ja uskonnollista muutosta, on tärkeää panna merkille, että rippikoulu ei ole ainoa asia
tämän ikäisen elämässä, joka saattaa johtaa muutoksiin uskonnollisissa käsityksissä. Tässä iässä nuoressa tapahtuu paljon kognitiivisia
muutoksia, jotka jo sinänsä voivat johtaa muutoksiin uskonnollisessa
ajattelussa.115 Monet tutkimukset osoittavat, että uskonnollisuudella
on taipumus vähentyä teini-iän jälkeen.116 Tälle ikävaiheelle on tyypillistä etäisyyden ottaminen uskonnollisista auktoriteeteista ja
uskonnollisen aktiivisuuden väheneminen. Esimerkiksi vuonna 2008
valmistunut kolmivuotinen pitkittäistutkimus amerikkalaisnuorten
uskonnollisuudesta osoittaa, että niin uskonnolliset uskomukset,
uskonnollisiin yhteisöihin kuuluminen kuin uskonnollinen aktiivisuus
oli vähentynyt ensimmäisestä tutkimuskerrasta, jolloin nuoret olivat
13–17-vuotiaita toiseen tutkimuskertaan, jolloin nuoret olivat
16–20-vuotiaita. Uskonnollisissa uskomuksissa oli havaittavissa siirtymä perinteisistä uskomuksista poispäin.117 Suomalainen viisivuotinen pitkittäistutkimus on kuitenkin osoittanut, että rippikoulu voi
vähentää ikävaiheelle tyypillistä etääntymistä uskosta ja sen sijaan
aktivoida nuorta uskonnollisesti. Kokonaisuudessaan tutkimus
osoitti, että rippikoululla on niin myönteisiä kuin kielteisiäkin vaikutuksia nuoren uskonnollisuuteen. Myönteiset vaikutukset olivat kuitenkin huomattavasti yleisempiä. Viiden vuoden aikana myönteiset
112
113
114
115
116

Elämä – usko – rukous 2001, 18.
Christensen 2010.
Riktlinjer för svenska kyrkans konfirmandarbete 2008; Pettersson 2010.
Näihin liittyviä teorioita tarkastellaan edellä olevassa Kilpeläisen artikkelissa.
Ks. esim. Hoge & Roozen 1979; Kääriäinen, Niemelä & Ketola 2005;
Mikkola, Niemelä & Petterson 2006
117 Denton, Pearce & Smith 2008

289

Rippikoulun todellisuus

muutokset haalistuivat, mutta vielä viisi vuotta rippikoulun jälkeen
nuorten yleinen asennoituminen uskoa kohtaan oli myönteisempi
kuin rippikoulun alussa. Asenteenmuutos oli selkeästi yhteydessä rippikoulun laatuun: onnistunut rippikoulu johti selvästi useammin
myönteisiin asenteenmuutoksiin kuin heikommin onnistunut. Myönteisillä rippikoulukokemuksilla oli vielä viisi vuotta rippikoulun jälkeen myös yhteys siihen, että nuori halusi olla kirkon jäsen ja osallistua sen toimintaan.118 Aikaisemmat tutkimukset myös osoittavat, että
aikuisuudessakin rippikoulua pidetään usein yhtenä tärkeimmistä
tekijöistä, joka on vaikuttanut yksilön käsityksiin kirkosta. Ruotsalaistutkimuksen mukaan 55 prosenttia ruotsalaisista koki rippikoulun
vaikuttaneen myönteisesti heidän käsitykseensä kirkosta, 7 prosenttia
kielteisesti.119
Rippikoulussa oppimiseen voidaan soveltaa Etienne Wengerin
yhteisöllisen oppimisen teoriaa. Yhteisöllisessä oppimisessa on Wengerin mukaan kyse informaalisesta oppimisesta, jossa asioiden teoreettista omaksumista ei ole irrotettu käytännön toiminnasta, osallistumisesta ja kokemuksista120 – kuten rippikoulussa on tavoitteena.
Wengerin mukaan yhteisöllistä oppimista tapahtuu neljällä eri tasolla:
merkityksissä, käytänteissä, yhteisön tasolla ja identiteetin rakentumisessa. Nämä neljä ulottuvuutta liittyvät toisiinsa varsin kiinteästi.121 Uskonnolliseen oppimiseen sovellettuna rippikoulussa oppimista tulisi tapahtua kaikkien näiden ulottuvuuksien tasolla.122

Tutkimustehtävä
Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, millainen on rippikouluun osallistuvien nuorten uskonnollinen tausta seitsemässä Euroopan maassa ja
millaisia muutoksia nuoren uskonnollisuudessa tapahtuu rippikoulun
aikana. Tutkimukseen osallistuneet maat ovat Saksa, Sveitsi, Itävalta,
Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi.

118
119
120
121
122

Niemelä 2002; 2008.
Bromander 2005, 34.
Wenger 1999, 48.
Wenger 1999, 5.
Ks. lisää Wengerin teoriasta Sari Murtosen artikkelista Rippikoulun merkitys
nuoren aikuisen uskonnollisessa elämänkaaressa tässä kirjassa luvussa 18.
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Nuoren uskonnollista taustaa tarkastellaan seitsemässä maassa
nuorten arviointien perusteella siitä, miten kiinnostuneita heidän vanhempansa ovat uskonnollisista asioista, missä määrin nuori on lapsuudessa osallistunut seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyön ryhmiin sekä onko heidät kastettu. Lisäksi neljässä Pohjoismaassa nuorilta kysyttiin myös sitä, keneltä arvioivat oppineensa uskonnollisista
asioista sekä rukoiliko heidän äitinsä tai isänsä heidän kanssaan iltarukouksen heidän olleessaan pieniä Uskonnollisen taustan tarkastelussa luodaan myös yleiskatsaus nuorten uskonnolliseen aktiivisuuteen ja uskonkäsityksiin seitsemässä maassa.
Uskonnollisuudessa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan neljästä
näkökulmasta: muutos uskonnollisissa uskomuksissa, muutos uskonnollisessa tietämyksessä, muutos uskonnollisessa aktiivisuudessa ja
muutos suhtautumisessa kirkkoon. Uskonnollisuuden ulottuvuuksien
näkökulmasta tarkastelu kattaa keskeiset uskonnollisuuden ulottuvuudet.123 Wengerin yhteisöllisen oppimisen nelikenttää soveltaen
rippikoulun vaikutusta uskonnollisuuteen tarkastellaan merkitysten
(uskominen), käytänteiden (uskonnollinen aktiivisuus) sekä
yhteisöön kuulumisen (suhde kirkkoon) näkökulmista.124 Uskonnollisuuden muutosta tarkastellaan yhtäältä nuorten omien rippikoulun
lopussa antamien arviointien pohjalta sekä vertaamalla nuoren vastauksia rippikoulun alussa ja rippikoulun lopussa. Näitä suhteutetaan
myös työntekijöiden arviointeihin, mikäli tieto saatavilla.125 Lopuksi
artikkelissa tarkastellaan uskonnollista muutosta ja eri maissa
ilmeneviä eroja selittäviä tekijöitä.
Suomessa rippikouluun osallistuvat lähes kaikki kirkkoon kuuluvat nuoret ja lisäksi vuosittain pari tuhatta nuorta liittyy kirkkoon rip123 Uskonnollisuutta voidaan tarkastella eri ulottuvuuksien näkökulmasta. Useat
eri tutkijat ovat luokitelleet uskonnollisuutta ja päätyneet usein faktorianalyysin avulla erilaisiin uskonnollisuuden ulottuvuuksiin. Glockin ja
Starkin 1960-luvulla tekemä jaottelu viiteen ulottuvuuteen on edelleen yksi
käytetyimmistä jaotteluista. He jakoivat uskonnon ideologiseen, intellektuaaliseen, rituaaliseen, eksperimentaaliseen ja seuraamukselliseen ulottuvuuteen.
Glock & Stark 1969, 19–37; Glock 1973, 9–11. Tämän jälkeen useat tutkijat
ovat luoneet erilaisia uskonnon ulottuvuuksien jaotteluja. Yleensä ulottuvuuksien määrä vaihtelee neljästä kahteentoista. Useimmissa jaotteluissa uskonnollisuudesta löydetään ainakin seuraavat kolme ulottuvuutta: tietäminen
(kognitio), tunne (affekti) ja tekeminen (uskonnollinen käyttäytyminen).
124 Wenger 1999, 5.
125 Aineistona käytetään saman tutkimushankkeen työntekijöille suunnattua
kyselyä. Aineisto on esitelty kirjan johdantoluvussa.
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pikoulun yhteydessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, etteivät rippikoulun
käyvät nuoret ole mitenkään valikoitunutta joukkoa – muussa mielessä kuin siinä, että valtaosa heistä täyttää rippikoulun käymisvuonnaan 15 vuotta. Näin ollen rippikouluun osallistuvat nuoret edustavat
ikäryhmänsä kirkkoon kuuluvia nuoria käytännössä kaikin tavoin.
Sen sijaan mikäli rippikoulun käy esimerkiksi vain kolmannes nuorista, kuten Ruotsissa, heidän voi olettaa jossain määrin eroavan
oman maansa keskivertonuoresta – vähintään siinä, että kotona suhtautuminen kirkkoa ja uskontoa kohtaan on ainakin hivenen tavallista
ruotsalaisperhettä myönteisempää. Muissa Pohjoismaissa rippikoulun
käy enemmistö nuorista. Myös Saksassa rippikoulun käy selkeä
enemmistö luterilaisessa kirkossa kastetuista nuorista.

Nuorten uskonnollinen tausta
Kaikkien seitsemän maan kyselyssä rippikoululaisilta tiedusteltiin
heidän kotinsa uskonnollista perusasennoitumista. Nuorilta tiedusteltiin, miten kiinnostuneita heidän vanhempansa ovat (nuorten mielestä) uskonnollisista asioista. Kaikissa seitsemässä maassa uskonnollisesti erittäin kiinnostuneita on varsin vähän. Maasta riippuen 2–5
prosenttia nuorista piti vanhempiaan erittäin kiinnostuneina uskonnollisista asioista. Kun mukaan lasketaan myös melko kiinnostuneiden osuus, uskonnollisesti kiinnostuneiden vanhempien osuus vaihtelee Norjan ja Ruotsin noin 15 prosentista Saksan 26:een ja Itävallan
28 prosenttiin. Suomalaisnuorista reilu viidennes (22 %) arvioi vanhempiensa olevan uskonnollisesti melko tai erittäin kiinnostuneita.
Uskonnollisesti välinpitämättömiksi (ei lainkaan kiinnostuneiksi)
vanhempansa arvioivia on eniten Ruotsissa, jossa useampi kuin joka
kolmas nuori arvioi, ettei heidän vanhempansa ole lainkaan kiinnostunut uskonnosta. Tämä on osin yllättävääkin, koska Ruotsissa rippikouluun osallistuneet ovat jo muutoinkin valikoitunut kolmannes ikäluokasta. Toisaalta tämä vahvistaa käsitystä Ruotsista yhtenä Euroopan maallistuneimpana maana.126 Suomessa uskonnollisesti välinpitä-

126 Esimerkiksi World Values 2005 -tutkimuksen mukaan ruotsalaiset ovat uskonnollisesti välinpitämättömimpiä Euroopassa: vain joka kolmas ruotsalainen
pitää itseään uskonnollisena, he ovat osallistumisessaan kaikkein passiivisimpia Euroopassa (vain 8 % osallistuu kerran kuukaudessa) ja uskontoa
tärkeänä pitäviä on vähemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Ks.
Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007, 50, 53, 55.
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mättömiksi omat vanhempansa arvioi joka viides. Luku vastaa muissa
tutkimuksissa saatuja tuloksia, joiden mukaan noin joka viides suomalainen on uskonnollisesti välinpitämätön.127
Taulukko 1. Rippikoululaisten vanhempien kiinnostus uskontoa kohtaan.
Kuinka kiinnostuneita vanhempasi ovat uskonnollisista asioista?
Erittäin
Melko
kiinnostuneita kiinnostuneita
%
%

Eivät lainkaan
Jossain
määrin kiin- kiinnostuneita
nostuneita %
%

Yhteensä
%

N

Itävalta

3

25

60

12

100

476

Saksa

3

23

60

14

100

10 700

Tanska

3

16

63

18

100

1 264

Suomi

5

17

59

19

100

2 128

Sveitsi

2

13

63

22

100

525

Norja

3

11

58

27

100

2 209

Ruotsi

3

12

50

35

100

1 056

Iltarukous on monissa kodeissa yksi luontevimmista uskonnollisen
kasvatuksen muodoista. Sen rooli ei kuitenkaan ole erityisen vahva
missään niissä neljässä Pohjoismaassa, joissa sitä nuorilta kysyttiin
(ks. taulukko 2).
Taulukko 2. Nuorten vastaukset neljässä Pohjoismaassa kysymykseen:
”Rukoiliko isäsi tai äitisi kanssasi iltarukouksen, kun olit pieni?
Joka ilta tai
melkein joka
ilta

Joskus

Ei koskaan

En osaa
sanoa

Yhteensä

N

Suomi

24

21

30

25

100

2 126

Norja

19

20

31

31

100

2 182

Ruotsi

12

14

45

30

100

1 050

Tanska

5

7

56

32

100

1 171

Erityisen heikko iltarukouksen asema on Tanskassa, jossa vain 12
prosenttia nuorista kertoi vanhempiensa rukoilleen heidän kanssaan
iltarukouksen heidän ollessa pieniä. Vahvin iltarukouksen rooli on
Suomessa, jossa nuorista 45 prosenttia arvioi vanhempiensa rukoilleen heidän kanssaan iltarukouksen, joka neljäs (24 %) kertoo näin

127 Ks. esim. Kääriäinen, Ketola & Niemelä 2005, 122: Esim. joka viides suomalaisista ei rukoile koskaan.
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tapahtuneen joka ilta tai lähes joka ilta, viidennes joskus, joka kolmas
ei koskaan. On kuitenkin otettava huomioon, että joka neljäs suomalaisnuori (muissa maissa joka kolmas) ei osannut sanoa, onko kodissa
luettu iltarukous vai ei – joskin se kertoo enimmäkseen siitä, ettei
näissä kodeissa iltarukousta ole ainakaan kovin usein luettu varsinkaan ensimmäisten ikävuosien jälkeen. Norjassa luvut ovat lähellä
Suomen lukuja, Ruotsissa selvästi alhaisemmat.
Kaikkein yleisimmin nuoret kertovat oppineensa ennen rippikoulua uskonnollisista asioista opettajalta koulussa. Kyselyjen perusteella ennen kaikkea suomalaisnuorille koulu on tärkeä väylä uskonnollisista asioista oppimiselle. Suomalaisnuorista kaikkiaan neljä viidestä (80 %) kertoo oppineensa uskonnollisista asioista koulussa.
Ruotsissa osuus on alhaisin (58 %; Tanska 72 %, Norja 64 %). Erot
selittyvät suoraan uskonnon opetuksen erilaisella roolilla eri maiden
kouluissa.
Kodeissa uskonnollisista asioista opitaan kaikissa maissa useimmiten äidiltä. Kaikissa neljässä Pohjoismaassa puolet nuorista arvioi
äitinsä opettaneen heille uskonnollisista asioista (46–48 %), isän noin
kolmannes (Suomi 29 %, muut 33–39 %). Yksi kymmenestä kertoo
oppineensa kummeilta uskonnollisista asioista.
Kuvio 1. Nuorten uskonnollisen opetuksen lähteet neljässä
Pohjoismaassa. Keneltä opit uskonnollisista asioista, kun olit lapsi? (N
(Suomi)=2107; N (Ruotsi)=1066; N (Norja)=2158); N (Tanska)=1171)
90
Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

80

80
72
70

64
58

60
50

46 46

48 48

40

33

36

41

39

36
34
29

29

30
20

12
10

6

13 14

10 9

16

13

0
Äiti

Isä

Kummit

Isovanhemmat
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Varsin monelle nuorelle rippikoulu on ensimmäinen kerta elämässä
kun nuori osallistuu kirkon järjestämään ryhmään. Kaikkien seitsemän tutkimukseen osallistuneen maan rippikoulunuorilta kysyttiin,
ovatko he osallistuneet 5–9-vuotiaana tai 10 ikävuodesta eteenpäin
johonkin kirkon lapsi- ja nuorisotyön toimintaan kuten pyhäkouluun,
päiväkerhoon tai tyttö- tai poikakerhoon. Vähäisin tällaiseen toimintaan osallistuneiden osuus on Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.
Tämä osaltaan vahvistaa käsitystä siitä, että maissa, jossa rippikouluun osallistumisprosentti on korkein, rippikoulunuoret ovat kaikkein
vähiten ”valikoituneita” – riippumatta kodin aiemmasta uskonnollisesta taustasta, valtaosa nuorista osallistuu rippikouluun. Suomessa
nuoret ovat erityisesti harvoin osallistuneet toimintaan 10 ikävuoden
jälkeen. Suomalaisista rippikoulunuorista reilu kolmannes (38 %)
kertoo olleensa mukana useammin kuin kolme kertaa kirkon lapsi- tai
nuorisotyön ryhmätoiminnassa alle 10-vuotiaana, alle viidennes
(18 %) enää tämän jälkeen. Saksankielisissä maissa molemmissa ryhmissä mukana olleita nuoria on rippikoululaisista vähintään noin puolet.
Taulukko 3. Nuorten osallistuminen kirkon lapsi- ja varhaisnuorisotyön
ryhmiin ennen rippikoulua. Niiden nuorten osuus, jotka ovat osallistuneet
(useammin kuin kolme kertaa) kirkon lapsi- ja nuorisotyön ryhmään
(pyhäkoulu, päiväkerho, tyttö- tai poikakerho yms. ) seitsemässä
Euroopan maassa.
5–9-vuotiaana

Kymmenestä vuodesta eteenpäin

Ei kumpanakaan

N

Saksa

48 %

53 %

36 %

10 573

Itävalta

50 %

45 %

38 %

496

Sveitsi

49 %

71 %

23 %

584

Tanska

27 %

30 %

60 %

1 127

Suomi

38 %

18 %

59 %

2 028

Norja

36 %

24 %

60 %

1 990

Ruotsi

51 %

36 %

42 %

949

Lapsi- ja varhaisnuorisotyön ryhmiin osallistumisen lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että osallistuminen on osin kasautuvaa: sama
lapsi ja nuori osallistuu usein niin lapsi- kuin varhaisnuorisotyön ryhmiin. Sellaisia rippikoululaisia, jotka eivät ole osallistuneet mihinkään ryhmiin, on kaikissa kolmessa saksankielisessä maassa huomattavasti vähemmän kuin Pohjoismaissa. Suomessa, Tanskassa ja Nor-
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jassa noin 60 prosenttia lapsista ei ole ollut mukana lapsi- eikä varhaisnuorisotyön ryhmissä, kun saksankielisissä maissa osuus on
23–38 prosenttia.
Lapsi- ja nuorisotyön ryhmiin osallistumisella on niin ikään yhteys
kodin uskonnolliseen taustaan. Uskonnollisesti kiinnostuneiden vanhempien lapset ovat kaikissa maissa osallistuneet todennäköisemmin
myös lapsi- ja nuorisotyön ryhmiin. Vastaavasti uskonnollisesti kiinnostumattomien vanhempien lasten keskuudessa on varsin monia,
jotka eivät ole olleet mukana missään kirkon lapsi- ja nuorisotyössä.
Noin 10 prosenttia rippikoulunuorista on seitsemässä maassa sellaisia, joiden kodissa ei olla oltu lainkaan kiinnostuneita uskonnollisista
asioista eikä nuori ole osallistunut mihinkään lapsi- tai varhaisnuorisotyön toimintaan. Suomalaisnuorten keskuudessa osuus on 13
prosenttia. Eniten tällaisia nuoria on ruotsalaisten (18 %) ja
norjalaisten (21 %) rippikoulunuorten keskuudessa.
Kaikissa tutkituissa maissa rippikouluun osallistuu nuoria, joita ei
ole kastettu. Eniten heitä on Saksassa, jossa rippikouluun osallistuneista peräti seitsemän prosenttia ei ole kastettu rippikoulun alkaessa.
Tämä osoittaa rippikoulun olevan Saksassa erityisen tärkeä väylä kirkon jäsenyyteen. Itävallassa kastamattomien nuorten osuus on vähäisin (noin 2 %), muissa maissa rippikoululaisista noin 4–5 prosenttia
ei ole kastettu.
Mikäli tarkastellaan nuorten suhtautumista rippikoulun alussa erilaisiin kristinuskon uskomuksiin, suomalaisnuoret osoittautuvat keskimääräistä kriittisemmin suhtautuviksi. 40 prosenttia suomalaisnuorista sanoo uskovansa Jumalaan. Vain Ruotsissa osuus on alhaisempi (30 %). Mitattaessa spesifimpiä kristillisiä uskomuksia, niihin
uskovien osuus on niin Suomessa kuin Ruotsissakin vielä alhaisempi.
Näitä ovat esimerkiksi kysymykset siitä, missä määrin nuoret uskovat
siihen, että Jeesus on Jumalan Poika tai että Jumala on luonut maailman. Niin tämän kuin usean muun tutkimuksen mukaan reilu kolmannes suomalaisista rippikoulunuorista uskoo perinteisiin kristillisiin
uskomuksiin rippikouluun mennessään, ruotsalaisnuorista noin neljännes. Saksassa ja Itävallassa noin puolet rippikouluun osallistuvista
nuorista on samaa mieltä erilaisten opillisten kysymysten kanssa.
Kysyttäessä uskonnollisuuden toiminnallista puolta kuten sitä
missä määrin nuoret rukoilevat tai ylipäätään ajattelevat Jumalaa,
suomalaisnuoret ovat muiden pohjoismaisten nuorten tavoin passiivisempia kuin saksalaisen kielialueen nuoret. Vain joka viides nuori
sanoo rukoilevansa vähintään kerran viikossa. 43 prosenttia ei rukoile
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koskaan. Osuudet ovat samansuuruisia muissakin Pohjoismaissa.
Saksassa ja Itävallassa vähintään kerran viikossa nuorista rukoilee
rippikouluun tullessa noin kolmannes nuorista. Kysyttäessä sitä,
kuinka usein nuoret ylipäätään ajattelevat Jumalaa, missään muussa
maassa osuus ei ole niin alhainen kuin Suomessa. Vain vajaa kolmannes rippikouluun tulevista suomalaisnuorista sanoo ajattelevansa
Jumalaa kerran viikossa tai useammin. Saksassa osuus on yli puolet
ja myös useimmissa muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa
lähes puolet.

Uskonnollisuuden muutos rippikoulun aikana
Tapahtuuko nuoren uskonnollisuudessa muutosta rippikoulun aikana?
Rippikoululaisten vahvistuminen uskossa on työntekijöiden mielestä
yksi rippikoulun tärkeimmistä tavoitteista kaikissa seitsemässä
maassa. Niiden työntekijöiden osuus, jotka pitävät nuoren uskossa
vahvistumista rippikoulun aikana tärkeänä, vaihtelee Tanskan 87 prosentista Norjan 97 prosenttiin.128 Suomessa osuus on 93 prosenttia.
Sen sijaan rippikoululaiset itse eivät useinkaan pidä uskossaan vahvistumista erityisen tärkeänä rippikoulun aloitusvaiheessa – varsinkaan Ruotsissa ja Sveitsissä, jossa vain joka viides nuori piti uskossa
vahvistumista rippikoulun tärkeänä tavoitteena. Tällaisia nuoria on
varsin vähän myös Suomessa (25 %). Eniten uskossaan vahvistumista
tärkeänä pitäviä nuoria on Saksassa (42 %) ja Itävallassa (39 %).
Kun nuorilta kysytään rippikoulun jälkeen, ovatko he vahvistuneet
uskossaan rippikoulussa, tutkituista nuorista puolet tai lähes puolet
vastasi kyllä (asteikolla 1–7, vastasi 5–7) kaikissa muissa maissa
paitsi Sveitsissä. Suomalaisnuorista niin kokee 55 prosenttia.
Maiden väliset erot kuitenkin suurenevat, mikäli vertaillaan nuorten vastauksissa rippikoulun alussa ja lopussa olevia eroja. Nuorissa
rippikoulun aikana eri maissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan
seuraavassa summamuuttujan ”kristilliset uskomukset” avulla. Summamuuttujan avulla tarkasteleminen vähentää mahdollisista vastaajien satunnaisista virheistä johtuvia epätarkkuuksia ja muutoinkin
lisää tarkastelun luotettavuutta. Tähän summamuuttujaan otettiin
mukaan viisi muuttujaa, jotka faktorianalyysin perusteella saivat faktorille suurimman latauksen. Nämä kaikki mittaavat nuoren uskoa eri-

128 Asteikolla 1–7, jossa 1=ei lainkaan tärkeä ja 7=erittäin tärkeä, vastasivat 5–7.
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laisiin perinteisiin kristillisiin käsityksiin. Näitä ovat niiden faktorille
saaman latauksen mukaan suuruusjärjestyksessä seuraavat muuttujat
(faktorille saama lataus suluissa): ”Uskon Jumalaan” (,82), ”Jeesus
on Jumalan Poika” (,79), ”Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja välittää
jokaisesta” (,77), ”Usko Jumalaan auttaa minua vaikeissa tilanteissa”
(,76) ja ”Jumala loi maailman” (,74).129
Kuvio 2 Kristilliset uskomukset -summamuuttujan keskiarvot eri maissa
rippikoulun alussa ja lopussa asteikolla 1–7, jossa 1=täysin eri mieltä,
7=täysin samaa mieltä.
7,00
Kristilliset uskomukset rippikoulun alussa (keskiarvo)
Kristilliset uskomukset rippikoulun lopussa (keskiarvo)
6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
Saksa

Itävalta

Sveitsi

Tanska

Suomi

Norja

Ruotsi

Kuviosta 2 voidaan havaita, että rippikoulun aikana nuorten keskimääräisissä vastauksissa kristillisiin uskomuksiin tapahtuu muutoksia
lähinnä ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa, joissa nuoren arviot ovat
rippikoulun päättyessä keskimäärin puoli yksikköä myönteisempiä
kuin rippikoulun alkaessa. Norjassa nuorten arviot muuttuvat keskimäärin hivenen myönteisemmiksi (+0,17). Saksassa muutos on mar-

129 Summamuuttujan Cronbachin alfa on koko aineistossa sekä rippikoulun alussa
että lopussa 0,87 ja vaihtelee eri maissa Tanskan 0,83:sta Suomen 0,91:een.
Näin ollen summamuuttuja on kaikissa maissa varsin yhtenäinen, erityisen
yhtenäinen Suomessa.
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ginaalinen.130 Itävallassa, Sveitsissä ja Tanskassa ei rippikoulun
aikana tapahdu muutoksia nuorten kristillisissä uskomuksissa.
Tutkimusaineisto antaa mahdollisuuden tarkastella muutoksia
myös yksilötasolla: kuinka monen nuoren uskonkäsityksissä on
tapahtunut muutosta myönteiseen tai kielteiseen suuntaan? Seuraavassa muutokseksi tulkitaan vastaus, jossa summamuuttujan saama
keskiarvo asteikolla 1–7 on rippikoulun jälkeen vähintään yhden
yksilön verran jompaankumpaan suuntaan eri kuin rippikoulun
alussa. Yli puolella nuorista muutosta ei tapahdu tai se on vähäinen.
Näiden nuorten osuus vaihtelee Suomen ja Ruotsin 55–56 prosentista
Saksan ja Tanskan 62 prosenttiin. Suomessa ja Ruotsissa kolmasosalla nuorista uskonkäsitykset ovat rippikoulun aikana muuttuneet myönteisempään suuntaan. Kielteistä muutosta on tapahtunut
joka kymmenennellä nuorella. Saksankielisissä maissa ja Tanskassa
myönteinen ja kielteinen muutos on lähes yhtä monella yleinen,
molempia on tapahtunut noin joka viidennellä nuorella.
Taulukko 4. Summamuuttujassa Kristilliset uskomukset rippikoulun
aikana tapahtuneet muutokset eri maissa.
Negatiivinen muutos
(muutos>-1)

Ei muutosta
(ero <1/-1)

Positiivinen muutos
(muutos>1)

Yhteensä

Suomi

12 %

55 %

33 %

100 %

Ruotsi

11 %

56 %

33 %

100 %

Norja

18 %

57 %

25 %

100 %

Saksa

17 %

62 %

21 %

100 %

Sveitsi

18 %

60 %

21 %

100 %

Tanska

17 %

62 %

21 %

100 %

Itävalta

22 %

59 %

19 %

100 %

Nuorten uskonkäsityksissä tapahtuneita muutoksia havainnollistetaan
vielä kuviossa 3, jossa tarkastellaan nuorten uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen rippikoulun alussa ja lopussa. Kuviossa nähdään niiden nuorten määrä, jotka rippikoulun alussa ja lopussa uskovat siihen
(vastasivat 5, 6 tai 7 asteikolla 1–7, jossa 1=täysin eri mieltä ja 7=täy-

130 Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien erittäin suuresta määrästä johtuen ero
on Saksassa kuitenkin tilastollisesti merkitsevä. t-testin arvot eri maissa:
Suomi: 13,20*** (N=1211), Ruotsi: 8,86*** (N=665), Saksa: 5,71***
(N=8030), Norja: 3,93 N=1070), Sveitsi: 1,47 (N=397), Tanska: 1,36
(N=552), Itävalta -0,99 (N=342).
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sin samaa mieltä). Kuviosta näkyy, että vaikka rippikoulun alussa
saksalais- ja itävaltalaisnuoret olivat selvästi suomalaisnuoria myönteisempiä, rippikoulun aikana erot ovat kaventuneet. Suomalaisten
ohella runsaasti muutoksia tapahtuu ruotsalaisnuorissa.131 Muissa
maissa muutokset ovat vähäisiä. Kuitenkin on huomattava, että
vaikka suomalais- ja ruotsalaisnuorissa tapahtuu paljon muutosta,
vielä rippikoulun päättyessäkin saksalais- ja itävaltalaisnuorten keskuudessa uskominen on kaikkein yleisintä.
Kuvio 3. Niiden nuorten osuus eri maissa, jotka rippikoulun alussa ja
rippikoulun lopussa sanoivat uskovansa, että Jeesus on noussut kuolleista
(asteikolla 1–7, vastasivat 5–7).
70 %

Rippikoulun alussa

60 %
50 %

63 %
58 %

56 %

44 %

43 %
38 %

57 %

52 %

46 %

40 %
30 %

Rippikoulun lopussa

38 %

39 %

34 %
29 %

30 %

20 %
10 %
0%
Ruotsi

Sveitsi

Suomi

Norja

Tanska

Saksa

Itävalta

Vaikka rippikoulun vaikutus nuoren uskoon on osassa tutkituista
maista varsin vähäinen, uskonnollinen tietämys lisääntyy tutkimusaineiston perusteella ainakin jossain määrin kaikissa maissa. Enemmistö rippikoululaisista on kaikissa maissa itse sitä mieltä, että rippikoulu on lisännyt heidän uskonnollista tietämystään. Kaikkiaan 72
prosenttia rippikoululaista arvioi, että ovat rippikoulun aikana oppineet lisää Jumalasta ja uskosta. Arviot ovat jälleen korkeimmat Ruotsissa ja Suomessa, jossa noin 80 prosenttia nuorista arvioi oppineensa

131 Suomalais- ja ruotsalaisnuorten vastauksissa rippikoulun aikana tapahtunut
muutos on tilastollisesti erittäin merkitsevät lähes kaikkien uskonkäsityksiä
mittaavien kysymysten kohdalla.
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lisää Jumalasta ja uskosta (vastasi 5–7 asteikolla 1–7). Alhaisimmat
arviot ovat Sveitsissä (44 %). Rippikoulun alun tilanteeseen verattuna
voidaan havaita, että ruotsalaiset ja erityisesti suomalaiset nuoret ovat
rippikoulussa oppineet uskonasioista, vaikkeivät siihen tähdänneet.
Rippikoulun alussa vain joka neljäs (24 %) suomalainen rippikoululainen toivoi oppivansa uskosta ja Jumalasta, mikä on pienin osuus
seitsemän maan nuorten joukossa. Ruotsissa joka kolmas (34 %) toivoi oppivansa uskonasioista, saksalaiset ja tanskalaiset olivat eniten
kiinnostuneet uskonasioista oppimisesta (43–46 %) jo rippikouluun
mennessään.
Tutkimuksessa ei mitattu nuorten uskonnollisessa tietämyksessä
tosiasiallisesti rippikoulun aikana tapahtuneita muutoksia. Jotakin voi
kuitenkin päätellä siitä, missä määrin nuoret osaavat rippikoulun
päättyessä uskonnollisia tekstejä. Rippikoulun lopussa lähes kaikki
suomalaiset nuoret osaavat omasta mielestään Isä Meidän -rukouksen, uskontunnustuksen ja 10 käskyä ulkoa tai lähes ulkoa (ks. taulukko 5). Luvut ovat korkeita myös Saksassa ja Itävallassa. Sen sijaan
Sveitsissä, Ruotsissa ja Norjassa tekstejä ulkoa osaavien nuorten
osuus on vähäinen.
Taulukko 5. Niiden rippikoululaisten osuus, jotka arvioivat osaavansa
ulkoa tai lähes ulkoa Isä Meidän -rukouksen, Uskontunnustuksen ja 10
käskyä rippikoulun päättyessä.
Isä Meidän rukous

Uskontunnustus

10 käskyä

N

Suomi

90 %

81 %

81 %

1 726

Saksa

86 %

59 %

35 %

10 767

Itävalta

79 %

53 %

25 %

479

Tanska

58 %

33 %

5%

994

Sveitsi

54 %

5%

8%

572

Ruotsi

49 %

21 %

14 %

1 046

Norja

38 %

17 %

13 %

2 221

Nuorten osaamisella on yhteys siihen, missä määrin eri maissa laitetaan painoarvoa ulkoa oppimiselle. Opettajien vastaukset osoittavat,
että uskonnollisten tekstien ulkoa oppimista pidetään muita maita tärkeämpänä Suomessa ja Tanskassa, jossa kolme opettajaa neljästä
(74–78 %) opettajasta piti uskonnollisten tekstien ulkoa oppimista
rippikoulun tärkeänä tavoitteena. Toisin kuin Tanskassa, Suomessa
ulkoluku ei kuitenkaan tyypillisesti kuulu oppitunneille, kuten eri
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maiden rippikoulujen toteutustapoja vertailtaessa jo havaittiin.132
Myös Saksassa ulkoa oppimista pidetään suhteellisen tärkeänä
(61 %). Sen sijaan Sveitsissä ulkoa oppimisella ei näytä olevan juurikaan roolia rippikoulussa. Myös Ruotsissa ulkoa oppimiselle laitetaan suhteellisen vähän painoarvoa.133
Rippikoulu vaikuttaa myös nuorten suhteeseen kirkkoon ja seurakuntaan kuin myös siihen, miten usein he rukoilevat tai ajattelevat
Jumalaa. Taulukossa 6 tarkastellaan nuoressa rippikoulun aikana
tapahtuneita muutoksia summamuuttujien ”Rukouselämä” ja ”Kirkon
läheisyys” avulla. Summamuuttuja ”Rukouselämä” koostuu kolmesta
muuttujasta: ”Ajattelen Jumalaa”, ”Rukoilen itsekseni” ja ”Rukoilen
yhdessä muiden kanssa”.134 Tulokset ovat samansuuntaisia kuin
uskonkysymysten kohdalla, myös rukoilemisaktiivisuudessa ja Jumalan ajattelemisessa tapahtuu selvästi eniten muutoksia Suomessa. Toiseksi eniten muutoksia tapahtuu Ruotsissa. Muissa maissa näissä
kysymyksissä ei tapahdu lainkaan muutosta tai se on vähäinen.
Summamuuttuja ”Kirkon läheisyys” avulla analysoidaan rippikoulun vaikutusta nuoren käsityksiin kirkosta ja kirkon jäsenyydestä.
Summamuuttuja on muodostettu viidestä muuttujasta, jotka mittaavat
sitä, miten tärkeänä nuori pitää kirkon jäsenyyttä, missä määrin hän
haluaisi ongelmien ilmetessä kääntyä seurakunnan työntekijän puoleen, kirkkorakennuksen tärkeyttä ja kiinnostusta osallistua kirkon
nuorisotyön ryhmiin rippikoulun jälkeen.135 Rippikoulun alussa saksalaisten ja suomalaisten rippikoululaisten Kirkon läheisyys -summamuuttujan keskiarvo on kaikkein korkein; sveitsiläisten, tanskalaisten
ja ruotsalaisten puolestaan alhaisin. Rippikoulun päättyessä suomalaisnuorten kokemus kirkon läheisyydestä on ylivoimaisesti myönteisin. Heidän arvionsa on keskimäärin 0,61 yksikköä korkeampi kuin
rippikoulun alussa. Vielä enemmän muutosta on kuitenkin tapahtunut
132 Ks. Niemelän & Pruukin artikkeli Rippikoulun toteutustavat Euroopassa
luvussa 4.
133 Vain 13 % sveitsiläisistä rippikoulun opettajista piti keskeisten kristillisten
tekstien ulkoa oppimista tärkeänä tavoitteena ja Ruotsissa osuudet ovat 33 %.
134 Summamuuttujan Cronbachin alfa on koko aineistossa rippikoulun alussa ja
lopussa 0,73 ja vaihtelee Itävallan 0,61:sta Suomen ja Ruotsin 0,79:ään.
Keskiarvojen erot rippikoulun alussa ja lopussa, t-testin arvot eri maissa:
Suomi: t=16,26***; Saksa t=1,93; Itävalta t=-0,19; Sveitsi t=0,69; Tanska
t=-0,42; Norja t=0,51, Ruotsi t=10,44***.
135 Summamuuttujan Cronbachin alfa rippikoulun alussa on 0,71 ja lopussa 0,72
ja vaihtelee eri maissa Itävallan 0,69:stä Suomen 0,78:aan.
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ruotsalaisnuorissa, jotka rippikoulun päättyessä ovat toiseksi myönteisimpiä, arvio on noussut keskimäärin lähes yksikön verran (+0,72).
Rippikoulu lisää erityisesti ruotsalaisnuorten halua olla kirkon jäsen
huomattavan paljon.
Myös saksalaisten, norjalaisten ja sveitsiläisten nuorten käsitys
kirkosta muuttuu hieman myönteisemmäksi (+0,25–0,26), mutta
muutokset ovat selvästi vähäisempiä kuin Ruotsissa ja Suomessa.
Sveitsissä ja erityisesti Tanskassa rippikoululla ei ole juuri mitään
vaikutusta siihen, miten nuori suhtautuu kirkkoon.
Taulukko 6. ”Rukouselämä” ja “Kirkon läheisyys” -summamuuttujan
keskiarvot rippikoulun alussa ja lopussa eri maissa ja eron merkitsevyys
asteikolla 1–7 (1=täysin eri mieltä, 7=täysin samaa mieltä).
Rukouselämä

Kirkon läheisyys

Keskimää- Parittaisen
Rippikoulun Keskimää- Parittaisen
Rippikoulun Rippikoulun
Rippikoulun
räinen
vertailun
lopussa
räinen
vertailun
alussa (ka) lopussa (ka)
alussa (ka)
muutos
t-testi
(ka)
muutos
t-testi
Saksa

2,47

2,49

0,02

-1,93

3,11

3,37

0,26

-20,12***

Itävalta

2,37

2,34

-0,02

0,19

3,04

3,19

0,15

-1,05

Sveitsi

2,02

2,02

0,00

-0,69

2,48

2,73

0,25

-2,79**

Tanska

2,04

2,07

0,02

0,42

2,60

2,69

0,09

-3,83***
-17,69***

Suomi

1,98

2,27

0,29

-16,26***

3,12

3,73

0,61

Norja

2,09

2,13

0,05

-0,50

3,05

3,31

0,26

-4,40***

Ruotsi

1,98

2,34

0,36

-10,89***

2,7

3,42

0,72

-15,39***

Kirkon toiminnasta kiinnostuneiden osuudessa tapahtuvat muutokset
havainnollistavat hyvin rippikoulun aikana eri maissa tapahtuvia
muutoksia nuorten suhteessa kirkkoon. Kiinnostuneiden osuus kasvaa eniten Suomessa. Niitä, jotka rippikoulun päättyessä täytettyyn
kyselyyn vastatessa kertoivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan
kirkon nuorisotyön ryhmiin, oli Suomessa peräti puolet nuorista
(48 %), Ruotsissa kolmannes (32 %). Tanskassa kiinnostuneita oli
vain 7 prosenttia ja Sveitsissä 9 prosenttia. Saksassa, Itävallassa ja
Norjassa kiinnostuneiden osuus rippikoulun päättyessä on 20–26 prosenttia.
Ruotsalaisnuorten myönteiset muutokset rippikoulun aikana näyttävät olevan yllätys myös heidän rippikouluopettajilleen. Kun opettajilta kysyttiin rippikoulun päättyessä, missä määrin arvioivat rippikouluajan lähentäneen nuorten suhdetta seurakuntaan, ruotsalaiset
rippikouluopettajat ovat toiseksi kriittisimpiä tanskalaisten opettajien
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jälkeen. Tanskalaiset rippikouluopettajat ovat siis varsin realistisia
arvioissaan, mutta ruotsalaiset opettajat liian pessimistisiä. Suomalaiset opettajat ovat realistisesti kaikkein myönteisimpiä arvioissaan
siinä, missä määrin arvioivat rippikoulun lähentäneen nuoria seurakuntaan. Suomalaiset rippikouluopettajat myös pitävät seurakuntasuhteen vahvistumista tärkeämpänä tavoitteena kuin muiden maiden opettajat.
Edellä oleva tarkastelu tavoitteiden toteutumisesta on osoittanut
suomalaisen rippikoulun pärjäävän mainiosti kansainvälisessä vertailussa. Yhdessä kohdin suomalainenkaan rippikoulu ei kuitenkaan
näytä onnistuvan. RKS 2001:n mukaan rippikoulussa ei pyritä vain
siihen, että nuoret voisivat siellä ollessaan kokea Jumalan läheisyyttä
ja puhuttelua. Tarkoituksena on, että nuori löytäisi tien seurakunnan
ja sen jumalanpalveluselämän yhteyteen, jotta uskossa ja rakkaudessa
kasvaminen ja uskon merkityksen syvempi ymmärtäminen voisivat
olla koko elämän mittainen prosessi.136 Jotta tämä tavoite voisi toteutua, tärkeää olisi, että nuori kokisi jumalanpalveluksen paikkana hoitaa uskoaan. Jo rippikoulun alussa suomalaisnuoret suhtautuvat seitsemän maan nuorista kaikkein kriittisimmin jumalanpalveluksiin ja
kokevat usein jumalanpalvelukset tylsinä. Kaikkiaan kaksi nuorta
kolmesta (67 %) piti rippikoulun alussa jumalanpalveluksia tylsinä.
Muissa kuudessa maassa osuudet vaihtelevat 47–57 prosentin välillä.
Rippikoulun päättyessä suomalaisnuoret olivat edelleen kaikkein
kriittisimpiä ja edelleen kaksi kolmesta (66 %) piti jumalanpalveluksia tylsinä. Missään muussakaan maassa rippikoulussa ei näytetä
onnistuvan jumalanpalveluskasvatuksessa. Erityisesti Ruotsissa ja
Itävallassa rippikoulun aikana nuorten käsitys jumalanpalveluksista
muuttuu aiempaa selvästi kriittisemmäksi.

Mikä selittää maiden välisiä eroja?
Edellä oleva uskonnollisuuden muutosten tarkastelu osoittaa suomalaisten ja ruotsalaisten nuorten uskonnollisuudessa tapahtuvan huomattavasti enemmän myönteisiä muutoksia kuin muiden maiden
nuorten keskuudessa. Näissä kahdessa maassa nuoret oppivat rippikoulun aikana enemmän paitsi uskonnollisista asioista tiedollisesta
näkökulmasta, myös heidän uskonsa vahvistuu ja uskonnollinen

136 Elämä – usko – rukous 2001, 29–31.
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aktiivisuus lisääntyy enemmän kuin muissa maissa. He niin ikään
integroituvat paremmin seurakuntaansa ja haluavat muita useammin
jatkaa siellä toimimista myös rippikoulun jälkeen.
Mikä selittää sitä, että rippikoulun aikaiset uskonnollisuuden muutokset ovat suurempia Suomessa ja Ruotsissa kuin muissa tutkituissa
maissa? Kokonaisuudessaan nuoret näissä maissa olivat rippikouluun
mennessään uskonnollisilta asenteiltaan kriittisempiä ja osallistumisessaan passiivisempia kuin saksalaisen kielialueen nuoret, mutteivät
uskonnolliselta taustaltaan olennaisesti eroa muiden pohjoismaiden
nuorista.
Laatuteorioiden perusteella voidaan olettaa, että mitä tyytyväisempi nuori on rippikouluunsa, sitä myönteisempiä muutoksia hänen
kirkkoon ja uskonnollisuuteen liittyvissä asenteissaan tapahtuu.137
Tutkimusaineisto osoittaakin, että suomalais- ja ruotsalaisnuoret ovat
keskimäärin selvästi tyytyväisempiä rippikouluunsa kuin nuoret
muissa tutkituissa maissa. Ruotsissa ja Suomessa lähes yhdeksän
kymmenestä ilmaisi tyytyväisyyttä (asteikolla 1–7, vastasi 5–7) ja
vain 4–5 prosenttia nuorista ilmaisi tyytymättömyyttä (vastasi 1–3),
kun. Muissakin maissa enemmistö nuorista on tyytyväisiä, mutta
osuudet ovat kuitenkin selvästi alhaisempia kuin Suomessa ja Ruotsissa (vaihdellen Tanskan 63 %:sta Norjan 72 %:iin). Rippikoulutyytyväisyydellä on aineiston perustella yhteys uskonnollisuudessa
tapahtuviin muutoksiin. Niissä nuorissa, jotka ovat tyytyväisiä rippikouluunsa, on taipumus tapahtua myös myönteisiä muutoksia uskonnollisuudessa. Tämä yhteys on vahvin Suomessa ja Ruotsissa.138
Tarkasteltaessa nuorten tyytyväisyyttä rippikoulun eri osa-alueisiin, on havaittavissa, että ruotsalais- ja suomalaisnuoret ovat lähes
kautta linjan tyytyväisempiä rippikouluunsa kuin muiden maiden
nuoret. Ruotsalaisnuoret ovat korostetun tyytyväisiä siihen, että rippikoulussa on hauskaa (88 %; Suomessa 65 %). Nuoret Suomessa ja
Ruotsissa ovat erityisen tyytyväisiä rippikoulun leirijaksoon
(86–91 %), rippikoulussa kokemaansa yhteisöllisyyteen (86–88 %) ja
rippikoulunsa opettajiin (84–89 % tyytyväisiä). Muista maista he ero-

137 Ks. Grönroos 1999.
138 Summamuuttujassa ”kristillinen usko” rippikoulun aikana tapahtuneen
muutoksen yhteys kokonaistyytyväisyyteen rippikoulua kohtaan, Spearman’s
rho eri maissa: Saksa .14***, Itävalta .06, Sveitsi .12*, Tanska 11*, Suomi
.18***, Norja .14***, Ruotsi .19***.
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avat selvästi myös siinä, missä määrin ovat tyytyväisiä rippikoulun
hartaushetkiin ja musiikin rooliin rippikoulussa.
Taulukko 7. Rippikoululaisten tyytyväisyys rippikouluun
kokonaisuudessaan rippikoulun päättyessä seitsemässä Euroopan maassa.
Tyytymätön
(1–3)

Siltä väliltä
(4)

Tyytyväinen
(5–7)

Kokonaistyytyväisyys (ka)

5

7

88

5,98

Ruotsi
Suomi

4

9

87

5,8

Norja

9

19

72

5,26

Itävalta

13

19

68

5,13
5,04

Saksa

13

20

67

Tanska

12

25

63

4,94

Sveitsi

16

18

66

4,87

Taulukko 8. Rippikoulun eri osa-alueisiin tyytyväisten nuorten osuus eri
maissa. Niiden osuus, jotka asteikolla 1–7, vastasivat 5–7 (tyytyväinen).
Saksa

Itävalta

Sveitsi

Tanska

Suomi

Norja

Ruotsi

Rippikoulu kokonaisuudessaan

67 %

68 %

66 %

63 %

87 %

72 %

88 %

Hauskuus

72 %

76 %

70 %

43 %

65 %

53 %

88 %

Oppituntien sisältö

49 %

48 %

52 %

66 %

81 %

60 %

76 %

Yhteisöllisyyden tunne

71 %

69 %

73 %

83 %

88 %

82 %

86 %

Rippikoulun pappi

72 %

76 %

74 %

72 %

84 %

76 %

87 %
89 %

Rippikoulun muut opettajat

69 %

70 %

66 %

60 %

84 %

65 %

Leirijakso

73 %

69 %

76 %

66 %

86 %

76 %

91 %

Hartaushetket

43 %

40 %

40 %

46 %

77 %

50 %

72 %

Musiikki, laulaminen, soittaminen

51 %

48 %

44 %

55 %

84 %

58 %

80 %

Miksi suomalainen ja ruotsalainen rippikoulu onnistuu paremmin?
Lähtökohtaisesti kyseessä on kaksi varsin erilaisessa tilanteessa rippikoulutyötä tekevää maata. Suomessa rippikouluun osallistuvat lähes
kaikki rippikouluikäiset nuoret, Ruotsissa vain reilu kolmannes. Tutkimusaineisto osoittaa kuitenkin näiden maiden rippikoulujen käytänteiden olevan monessa mielessä lähellä toisiaan. Ensinnäkin nämä
kaksi maata ovat seitsemän maan joukossa ainoat, joissa lähes kaikkiin rippikouluihin kuuluu leirijakso – ja leirijaksot ovat myös pidempiä kuin muissa maissa. Ruotsissa rippikoululaiset osallistuvat keskimäärin 11 päivää kestävälle leirille, Suomessa leirijakso kestää keskimäärin kahdeksan päivää. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä leirijak-
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son pituus on keskimäärin kolme päivää, Norjassa vähemmän kuin
kaksi päivää ja Tanskassa rippikouluun ei tyypillisesti kuulu leirijaksoa. Tutkimusaineisto osoittaa leirijakson pituuden korreloivan
myönteisesti sekä rippikoulutyytyväisyyden (r=28***–.31***) että
uskonnollisuudessa
tapahtuvien
muutosten
kanssa
139
(r=.19***–.24***).
Kokonaisuudessaan siis, mitä pidempi leirijakso rippikouluun liittyy, sitä todennäköisemmin uskonnollisuudessa tapahtuu myönteisiä
muutoksia. Sen sijaan rippikoulun jaksottaminen mahdollisimman
pitkälle aikajaksolle ei näytä olevan yhteydessä rippikoulun vaikuttavuuteen eikä liioin rippikoulutyytyväisyyteen. Suomessa RKS 2001
edellyttää, että rippikoulun tulisi ajoittua vähintään puolen vuoden
ajanjaksolle. Tätä on perusteltu muun muassa sillä, että tällöin seurakunta ja uskonasiat voisivat paremmin integroitua osaksi nuorten elämää. Tutkimusaineisto kuitenkin osoittaa, että nuorissa tapahtuu
samanlaisia muutoksia uskonnollisuudessa riippumatta siitä, oliko
rippikoulujakso vain parin kuukauden mittainen vai lähes vuoden
mittainen. Nuoret eivät myöskään ole yhtään sen enempää tyytyväisiä
rippikouluunsa, mikäli se on jaksotettu pidemmälle ajanjaksolle.
Päinvastoin, niissä maissa, joissa rippikoulu säännönmukaisesti kestää koko kouluvuoden, rippikoulu on sen lopussa vaikuttavuudeltaan
epäonnistuneempi. Olennaista näyttääkin keston asemesta olevan rippikoulun intensiivisyys.
Suomen ja Ruotsin rippikoulu on aineiston perusteella muutoinkin
elämänläheisempi kuin muiden maiden rippikoulu. Kun eri maiden
rippikoulun opettajien tavoitteita vertaa, suomalaiset ja ruotsalaiset
opettajat pitävät muiden maiden opettajia tärkeämpänä erilaisten elämänläheisten aiheiden käsittelyä rippikoulun aikana. Näitä ovat esimerkiksi sellaiset teemat kuin seksuaalisuus, ystävyys, oikeudenmukaisuus, väkivalta ja vastuu toisista ihmisistä. Nämä ovat niitä teemoja, joita myös nuoret pitävät tärkeänä. Kokonaisuudessaan Suomessa ja Ruotsissa rippikoulun opettajien ja oppilaiden intressit vastaavat paremmin toisiaan kuin muissa maissa. Tämä ei kuitenkaan

139 Leirijakson pituus korreloi edellä tarkasteltujen uskonnollisuuden summamuuttujien kanssa seuraavasti:
- Muutos ”Kristillinen usko” -summamuuttujassa: .20***
- Muutos “Kirkon läheisyys” -summamuuttujassa: .24***
- Muutos “Uskonnollinen aktiivisuus” -summamuuttujassa: .19***
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tarkoita sitä, että Suomessa ja Ruotsissa opettajat panisivat vähemmän painoarvoa hengellisille kysymyksille – päinvastoin ne ovat
kaikkein tärkeimpiä juuri suomalaisille opettajille ja ruotsalaisillekin
keskimääräistä tärkeämpiä.
Tutkimuksen perusteella suomalaisten ja ruotsalaisten rippikouluopettajien ja oppilaiden väliset suhteet ovat myös yleensä paremmat
kuin muissa maissa. Nuoria pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen
”Sain hyvän henkilökohtaisen kontaktin rippikoulun opettajiin ja
ohjaajiin”. Asteikolla 1–7, jossa 1 on ”täysin eri mieltä” ja 7 ”täysin
samaa mieltä”, kaksi kolmasosaa (68 %) suomalaisista ja kolme neljästä (77 %) ruotsalaisesta rippikoululaisesta antoi vastauksen kohtiin
5–7. Muissa maissa näitä oppilaita oli noin puolet (Saksa 49 %,
Itävalta 54 %, Sveitsi 56 %, Tanska 47 % ja Norja 57 %).
Suomalaiset ja ruotsalaiset rippikoululaiset kokevat muita useammin, että rippikoulussa on ylipäätään hyvä olla. Vastaavasti he arvioivat muita useammin, että rippikoulu on kiinnostavampaa kuin tavallinen koulutyö. Näin ajatteli kaikkiaan lähes kaksi nuorta kolmesta
suomalaisnuoresta (63 %), Ruotsissa hieman yli puolet (55 %). Kaikissa muissa maissa näin ajattelevien osuudet olivat tätä alhaisempia.
Sveitsissä vain joka neljäs nuori (28 %) piti rippikoulua kiinnostavampana kuin tavallista koulua, Tanskassa ja Norjassa kolmannes
(35 % ja 34 %), Saksassa ja Itävallassa vajaa puolet (41 % ja 40 %).

Johtopäätökset
Tässä artikkelissa on tarkasteltu rippikoulunuorten uskonnollista taustaa ja uskonnollisuudessa rippikoulun aikana tapahtuvia muutoksia
seitsemässä maassa. Tutkimuksessa oli mukana seuraavat maat:
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Itävalta ja Sveitsi.
Kansainvälinen vertailututkimus osoittaa, että suomalaisnuoret
ovat rippikoulun alkaessa keskimääräistä kriittisemmin uskonkysymyksiin suhtautuvia. Missään muussa nuoret eivät sano ajattelevansa Jumalaa niin harvoin kuin Suomessa. Ylipäätään Pohjoismaissa
rippikouluun osallistuvat nuoret ovat uskonnollisesti passiivisempia
kuin saksalaisen kielialueen nuoret.
Kodin uskonnollinen tausta luo keskeisen lähtökohdan rippikoulun. Useimmiten kodeissa uskonnolla on ollut jonkinlainen rooli,
mutta niin uskonnollisesti aktiivisia kuin uskonnollisesti täysin välinpitämättömiä koteja on suhteellisen vähän. Suomalaisnuorista reilu
viidennes kuvaa vanhempiaan uskonnollisesti melko tai erittäin kiin-
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nostuneiksi ja vajaa viidennes välinpitämättömiksi. Huolimatta siitä,
että rippikouluun osallistuvat ruotsalaisnuoret edustavat jo lähtökohtaisesti valikoitunutta kolmannesta ruotsalaisnuorista, heistä useampi
kuin missään muussa maassa – yli kolmannes – on lähtöisin uskonnollisesti välinpitämättömästä kodista. Saksankielisissä maissa nuorten yhteydet seurakuntaan ovat ennen rippikoulua olleet aktiivisempia kuin Pohjoismaissa. Suomessa, Norjassa ja Tanskassa peräti noin
60 prosenttia nuorista ei ole lapsena ollut mukana missään kirkon
lapsi- tai varhaisnuorisotyön ryhmässä. Näin ollen varsin monelle
nuorelle rippikoulu on ensimmäinen kerta, kun nuori osallistuu
kirkon järjestämään ryhmään.
Kaikissa seitsemässä maassa rippikoulu on tärkeä väylä kirkon
jäsenyyteen. Rippikouluun osallistuneista on useimmissa tutkimukseen osallistuneista maista noin viisi prosenttia sellaisia, joita ei ole
kastettu.
Kansainvälinen vertailuaineisto osoittaa suomalaisen rippikoulun
olevan monessa mielessä erinomaisen hyvin onnistunut. Nuoret ovat
tyytyväisiä siihen ja myös RKS 2001:n keskeiset tavoitteet nuoren
uskon vahvistumisesta ja seurakuntayhteyden syntymisestä näyttävät
onnistuvan varsin hyvin. Rippikoulun päättyessä yli puolet nuorista
kokee vahvistuneensa uskossa ja noin puolet nuorista haluaisi jatkaa
seurakunnan nuorisotyössä myös rippikoulun jälkeen. Verrattaessa
nuoren antamia vastauksia rippikoulun alussa ja lopussa noin kolmanneksella nuorista vastaukset ovat muuttuneet myönteisemmiksi,
joka kymmenennellä kielteisemmiksi. Erityisesti nuorten suhde kirkkoon muuttuu rippikoulun aikana myönteisemmäksi. Rippikoulu
myös aktivoi nuoren rukouselämää. Muista tutkimukseen osallistuneista maista ainoastaan Ruotsissa tulokset ovat jokseenkin yhtä
hyvät kuin Suomessa. Muissa viidessä maassa rippikoulun vaikutus
nuoren uskonnollisuuteen on varsin vähäinen. Kaikkein heikoin
vaikuttavuus tutkimusaineiston perusteella on sveitsiläisillä rippikouluilla.
Suomalaisissa ja ruotsalaisissa nuorissa rippikoulun aikana tapahtuvista muita maita suuremmista asenteenmuutoksista huolimatta, on
merkille pantavaa, että rippikoulun päättyessä saksalais- ja itävaltalaisnuoret ovat edelleen uskonkäsityksissään myönteisimpiä ja
rukouselämässään aktiivisimpia. Sen sijaan suomalaisnuoret kokevat
rippikoulun päättyessä kirkon läheisemmäksi kuin muiden seitsemän
maan nuoret.
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Ruotsalaisen ja suomalaisen rippikoulun vahvuuksia on eittämättä
intensiivinen leirijakso. Mitä pidempi leirijakso, sitä todennäköisemmin nuorissa tapahtuu myönteisiä muutoksia uskonnollisuudessa. Sen
sijaan rippikoulun kokonaiskestolla ja sillä, onko rippikoulu kestoltaan RKS 2001:n edellyttämä kuusi kuukautta vai ei, ei tutkimuksen
perusteella ole yhteyttä siihen, miten nuori rippikoulun kokee tai millaisia muutoksia uskonnollisuudessa tapahtuu. Olennaista keston
sijaan näyttäisikin olevan rippikoulun intensiivisyys. Maat, joissa rippikoulu on toteutettu pääosin koulumuotoisissa puitteissa, pärjäävät
kansainvälisessä vertailussa heikoiten, vaikka rippikoulun
kokonaiskesto olisi koko vuosi tai jopa pidempi.
Rippikoulutyytyväisyydellä on yhteys asenteenmuutoksiin. Suomalais- ja ruotsalaisnuoret ovat kautta linjan tyytyväisempiä rippikouluunsa kuin muiden maiden nuoret. Tutkimus osoittaa suomalaisen ja ruotsalaisen rippikoulun olevan monessa mielessä elämänläheisempi kuin muiden maiden rippikoulu. Rippikoulussa käsitellään
nuoria kiinnostavia teemoja, nuoret kokevat suhteensa opettajiin
läheisiksi ja ylipäätään kokevan, että rippikoulussa on hyvä olla ja
kiinnostavampaa kuin koulussa.
Tutkimus osoittaa kuitenkin, että Suomessakaan kaikki rippikoululle asetetut tavoitteet eivät toteudu. RKS 2001:n tavoite, että rippikouluaikana nuoren löytäisi jumalanpalveluselämän yhteyteen, jää
vajaaksi, ja nuorten käsitykset jumalanpalveluksesta pysyvät usein
rippikoulun aikana yhtä kriittisinä kuin ne olivat rippikouluun
mennessä.
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17. Rippikoulusta seurakunnan vapaaehtoistyöhön – Isoseksi haluamisen motiivit ja odotukset

Johdanto
Minkälaiset nuoret lähtevät mukaan isostoimintaan? Rippikoulun käyneistä nuorista osallistuu isostoimintaan runsas neljäsosa.140
Isostoimintaan osallistuvista kaksi kolmasosaa on tyttöjä.141 Pitkittäistutkimuksen mukaan vuonna 2001 rippikoulun käyneistä tamperelaistytöistä oli rippikoulun päättyessä isoskoulutuksesta kiinnostuneita 79 prosenttia ja pojista 53 prosenttia. Tytöistä isoskoulutuksen
keskeytti noin kolmasosa ja pojista joka viides. Lopulta isosena toimi
neljäsosa tytöistä ja joka kuudes poika.142
Isoskoulutuksesta vastaavien työntekijöiden mukaan isostoimintaan osallistumisen suosioon vaikuttaa edellisen kauden rippikoulujen
onnistumiset. Hyvin onnistuneet leirit innostavat osallistumaan isoskoulutukseen ja levottomat leirit vähentävät isostoimintaan osallistumisen halukkuutta.143 Tamperelaisnuorten pitkittäistutkimus osoittaa
tämän työntekijöiden käsityksen pitävän kuitenkin vain osin paikkaansa. Onnistuneeksi koettu rippikoulu kyllä lisäsi isoskoulutuksesta kiinnostuneiden määrää. Näin syntynyt kiinnostus ei kuitenkaan
enää vaikuttanut isosena toimimiseen saakka, vaan varsin moni
140 Vuoden 2002 rippikoululaisista aloitti isoskoulutuksen työntekijöiden
vastausten mukaan 27 %. Vaihtelu oli seurakunnittain kuitenkin hyvin suurta
nollasta 90 prosenttiin. Porkka 2004, 91. Tampereen seurakuntayhtymän
vuoden 2001 rippikoululaisista kaksi kolmesta kertoi heti rippikoulun jälkeen
aikovansa osallistua isotoimintaan. Kuitenkin vain kolmasosa rippikoulun
käyneistä aloitti isoskoulutuksen ja vain runsas viidennes lopulta suoritti
koulutuksen ja toimi isosina. Huomionarvoinen seikka oli se, että joka
kymmenes isoskoulutuksen aloittaneista ei ollut suunnitellut rippikoulun
jälkeen siihen osallistumista. Niemelä 2007, 117–118.
141 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2006.
142 Niemelä 2007, 122–123.
143 Porkka 2004, 91–92.
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onnistuneisiin rippikouluihin osallistunut jätti kiinnostuksestaan huolimatta lopulta osallistumatta isoskoulutukseen tai jätti sen kesken.144
Kavereiden isostoimintaan osallistuminen vaikutti isostoimintaan
hakeutumiseen paljon tai jonkin verran neljäsosalla tamperelaisnuorista145. Kavereiden isostoiminnasta pois jääminen vaikuttaa vastaavasti isostoiminnan keskeyttämiseen. Isoskoulutuksesta jäätiin
pois usein samalla kertaa kaverin kanssa146. Etenkin pienissä seurakunnissa isostoiminnan suosioon vaikuttivat työntekijöiden mukaan
seurakunnan nuorisotyön työntekijätilanteessa tapahtuvat muutokset.
Mikäli työntekijät pysyivät samoina, kasvatti se yleensä isoskoulutuksen suosiota, sillä työstä tuli pitkäjännitteisempää. Virkojen lakkauttaminen tai keskeisen työntekijän vaihtuminen saattoivat romahduttaa isostoiminnan suosion.147 Keskeyttäminen saattoi johtua myös
nuorten motivaation puutteesta, joka johtui uskoon liittyvistä tekijöistä. Isoset saattoivat kokea, että heidän uskonsa oli horjunut tai
kadonnut koulutuksen aikana. Koulutus saattoi olla näille nuorille
pettymys, koska se ei antanut hengelliselle kasvulle tukea tai käsitellyt riittävästi isosena toimimisen kannalta keskeisiä sisältöjä.148
Isoseksi lähteminen kiinnosti tamperelaisnuorten pitkittäistutkimuksen mukaan eniten aktiivisesti ja monipuolisesti orientoituneita,
joista lähes puolet aloitti isoskoulutuksen ja joka kolmas lopulta toimi
isosena. Passiivisesti orientoituneita nuoria isoskoulutus kiinnosti
vähiten. Heistä vajaa puolet ilmaisi rippikoulun jälkeen kiinnostuksensa isokoulutuksesta, koulutuksen aloitti joka neljäs ja isosena
toimi joka kuudes. Sosiaalisesti orientoituneet nuoret olivat myös rippikoulun jälkeen erittäin kiinnostuneita isoskoulutuksesta, mutta kiinnostus väheni pian rippikoulun jälkeen. Vain joka kolmas heistä
aloitti isoskoulutuksen ja lopulta joka viides toimi isosena. Sosiaalisesti orientoituneissa nuorissa oli myös eniten niitä, jotka olivat
isosina vain yhden kerran ja jotka epäilivät eniten perinteisiä kristillisiä uskonkäsityksiä Uskonnollisesti orientoituneet isoset olivat kaik-

144
145
146
147
148

Niemelä 2007, 123–125.
Niemelä 2002, 84–85.
Hakomäki 2004.
Porkka 2004, 91; Hakomäki 2004.
Hakomäki 2004.
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kein todennäköisimmin jatkamassa isostoimintaa myös seuraavina
vuosina.149
Mitä odotuksilla ja motiiveilla tarkoitetaan? Tässä tutkimuksessa tarkastelukohteena ovat isosten motiivit ja odotukset. Mitä tällöin tarkastellaan? Mitä ovat motiivit ja odotukset? Arkikielessä
motiiveilla tarkoitetaan joko jonkin tekemisen selitystä tai jonkin
ihmisen kiinnostusta johonkin asiaan. Psykologiassa painotus voi olla
pelkästään yksilön sisäisissä tekijöissä, jotka saavat aikaan, ohjaavat
ja pitävät toimintaa yllä150. Motiiveista puhuttaessa saatetaan tarkoittaa myös yksilön sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka saavat tämän toimimaan151. Motivaatiot vaikuttavat siihen, mitä valintoja yksilö tekee
eri vaihtoehtojen välillä. Motivaatiot vaikuttavat myös siihen, miten
määrätietoisesti yksilö ryhtyy toimeen, miten intensiivisesti hän toimii ja miten sitkeästi keskittyy aloittamaansa tehtävään152. Tässä tutkimuksessa motivaatiolla tarkoitetaan aineistonkeruuhetkellä ilmennyttä isosten psyykkistä tilaa, joka vaikuttaa siihen, millä aktiivisuudella ja mistä syystä nuori on isoseksi hakeutunut ja mihin isostoiminnassa hänen mielenkiintonsa suuntautuu153.
Koska motivaatio-käsite on tässä tutkimuksessa keskeinen, on tarpeen tiedostaa sen rajoitteet. Motivaatio-käsitteen yksi ongelma on
siinä, että se on monessa tutkimuksessa irrotettu elämäntilanteista ja
elämänkaaresta ja asioita tarkastellaan pelkästään epämääräisinä
sisäisinä voimina ja yllykkeinä.154 Nykyisin motivaatiotutkimuksessa
onkin alettu kiinnittää huomiota lisääntyvässä määrin motivaation
kognitiivisten prosessien lisäksi emootioihin155, sukupuolen vaikutukseen156, rodullisiin kysymyksiin157, arvoihin ja sosiaalisiin siteisiin158. Samalla on laajasti hyväksytty se, että esimerkiksi lomake-
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Niemelä 2007, 122–123.
Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 177.
Esim. Mischel 1999, 489.
Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 177.
Määritelmässä on sovellettu Ruohotie & Hongan määritelmää motivaatiosta.
Ruohotie & Honka 2002, 13.
Sorri 1998, 20–21, jossa viittaukset Jakobiin.
Ks. Niitamo 2002.
Greene & DeBacker 2004.
Esim. Suarez-Orozco & Suarez-Orozco 1995.
Nurmi & Salmela-Aro 2002.
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muotoiset asteikot ja toisaalta kuvakertomusmenetelmää käyttävät
motiivityyppien tutkimusmenetelmät mittaavat suuressa määrin eri
asioita. Niillä saadaan esille yksilössä samaan aikaan vaikuttavia
tunne- ja tietämisprosessien kannattelemia muuttujia, jotka edustavat
yksilön toisistaan riippumattomia motiiveja ja psyykkisiä prosesseja.159 Tämä tosiasia antaa reunaehdot myös tämän artikkelin sisällön kriittiselle tarkastelulle: lomaketutkimuksella saadaan esille vain
yksi taso isosten motivaatioista ja odotuksista.
Minäpystyvyysodotuksen käsite (self efficacy expectations) on
hyödyllinen, kun tutkitaan isosten odotuksia ja motivaatiota. Sillä tarkoitetaan ihmisen omaa uskomusta suorituskyvystään sekä havaintoja
omista kyvyistä ja edelleen toimimisesta tehtävänratkaisutilanteissa.
Kyseessä ei ole kiinteä kyky vaan taito soveltaa kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja eri tilanteissa160. Pystyvyysodotus vaikuttaa yksilön tavoitteiden asettamisen lisäksi motivaatioprosesseihin. Odotukset ja toiminta vastaavat varsin hyvin toisiaan. Odotuksiin
vaikuttavat aikaisemmat suoritukset, mallien näkeminen, suostuttelu
ja fysiologinen tila. Aikaisemmat suoritukset ovat hyvä tiedon lähde
– jos niitä on, odotukset heijastavat aikaisempia suorituksia. Mikäli
aikaisempia kokemuksia ei ole, tehdään päätelmä epäsuoraan esimerkiksi havainnoimalla toisten toimintaa (mallioppiminen).161 Tämä
selittää, miksi ensimmäistä kertaa isoseksi lähtevä nuori on usein
hyvin konservatiivinen: asiat täytyisi tehdä niin kuin ”aina ennenkin”.
Minäpystyvyys-teoria muistuttaa myös siitä, että toisten ihmisten
suostuttelu, rohkaisu ja kannustus helpottavat mukaan lähtemistä ja
ovat näin motivaation ja odotusten virittäjinä erittäin merkittäviä.162
Niissä seurakunnissa, joissa vanhempia isosia on käytetty tietoisesti
isostoiminnan markkinoijina ja siihen innostajina, tästä toiminnasta
on saatu hyviä tuloksia.163
Tässä tutkimuksessa odotuksilla ymmärretään kaikkia niitä uskomuksia ja ennakointeja, joita yksilöllä suoriutumistilanteessa on itsestään ja tehtävästä.164 Yleisesti on hyväksytty, että odotuksiin vaikutta-
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Niitamo 2002, 46.
Bandura 1997, 36–37.
Bandura 1977.
Bandura 1977.
Porkka 2004, 92.
Aunola 2002, 106.
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vat tehtäviin liittyvät kykyuskomukset, pystyvyyden ja pätevyyden
tunteet, arviot ja havainnot tehtävän vaikeudesta, onnistumisodotukset sekä tehtävässä menestymisen ennakoinnit. Uskomuksista odotukset eroavat siten, että odotukset viittaavat tulevaan lopputulokseen,
kun kykyuskomukset viittaavat yksilön senhetkiseen tilanteeseen.165
Tässä tutkimuksessa odotukset ymmärretään odotusarvoteorian
mukaisesti motivaation osa-alueeksi. Tämän mukaisesti isosten odotukset tehtävässä onnistumisesta vaikuttavat keskeisellä tavalla heidän motivaatioonsa. Odotuksiin vaikuttavat puolestaan tehtäväkohtaiset uskomukset, kuten näkemykset omista tehtävään liittyvistä
kyvyistä ja havainnot tehtävän vaikeudesta.166
Vapaaehtoistutkimusten anti isosten motiivien tutkimiselle
Tutkittaessa vapaaehtoistoimintaan osallistuvien pohjoismaisten
nuorten motiiveja havaittiin, että eri vapaaehtoisjärjestöissä toimivien
nuorten motiivit olivat keskenään varsin samanlaisia. Motiiveissa
korostui ystävyyden merkitys ja halu olla osa suurempaa yhteisöä.
Toisaalta tähän liittyi myös itsekeskeisyys: toiminnassa ollaan
mukana niin kauan, kun siitä saadaan itselle tyydytystä.167 Altruismi
ja egoismi osoittautuivat olevan sekoittuneita ja sisäkkäisiä vaikuttimia.168 Individualistinen kehittymisen halu ja ystävien kanssa saman
yhteisön osana olemisen halu osoittautuivat eräänlaiseksi jatkumoksi,
jolle annettiin nimeksi individualistinen yhteenkuuluvaisuuden tunne
(individualistic togetherness169). Samalla havaittiin, että kavereiden
kanssa yhdessä olon halu ja altruismi liittyvät usein yhteen.170

165
166
167
168

Wigfield 1994, 52–53.
Aunola 2002, 106.
Nylund 2000, 123–130, 148.
Vastaavia tuloksia on saatu myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Nylund
pohtii, liittyvätkö nämä sekoittuneet motivaatiot postmoderniin aikaamme vai
ovatko ne jääneet varhaisemmissa tutkimuksissa huomaamatta. Nylund 2000,
39.
169 Lähteenmaa (1996) käyttää käsitettä altruistinen hedonismi (altruistic
hedonism), joka tulee varsin lähelle Nylundin individualistisen yhteenkuuluvaisuuden käsitettä. Lähteenmaan käsitteessä korostuu hauskan pitämisen
(having fun) ulottuvuus enemmän kuin itsensä kehittämisen (self-development) motiivi. Nylund 2000, 39.
170 Nylund 2000, 39. Nylund sisällytti individualistisen yhteenkuuluvaisuuden
motiiviin uusiin ihmisiin tutustumisen, uusien ystävien saamisen, ystävien
kanssa yhdessä olemisen ja yhteisössä olemisen kokemisen hyväksi.
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Sosiaalisten suhteiden merkitys vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa on saanut vahvistuksensa useassa tutkimuksessa. Esimerkiksi
yhteiskunnallisten liikkeiden kehysanalyysissa on havaittu, että sosiaaliset siteet ovat yhteiskunnallisiin liikkeisiin liittymisessä tärkeämpiä vaikuttajia kuin yksilön ennakkomotivaatio. Tehokkain tapa liittyä liikkeeseen on tutun ihmisen kutsu. Liittymistä edistää liikkeen
tavoitteiden ja ideologioiden hyväksyminen, käytettävissä oleva
vapaa-aika sekä osallistumisesta seuraavien sanktioiden vähäisyys.171Kun ihminen kehysanalyysin mukaan ensikontaktin jälkeen
liittyy yhteiskunnalliseen liikkeeseen, hänelle alkavat vasta vähitellen
selvitä toiminnan syyt ja perusteet. Oikeastaan asenteet ovat enemmänkin seurauksia toimintaan osallistumisesta kuin sen syitä. Osallistumispäätös uusitaan ajan kuluessa yhä uudelleen, kun pohditaan
mukana olemisen syitä ja osallistujat sekä myös yhdistykset muuttuvat.172
Monet tutkimukset ovat vahvistaneet sen, että vapaaehtoistoimintaan osallistuvia motivoivat osallistumiseen hyvinkin erilaiset, jopa
vastakohtaiset asiat. Joku saattaa etsiä vapaaehtoistyöstä läheisyyttä,
yhteyttä, kuulumista ja mahdollisuutta elämän arvojen pohdintaan.
Toista saattavat motivoida toiminta ja mahdollisuus yksin tekemiseen, erillään muista. Vaikuttimet ovat usein sekoittuneita ja jäsentymättömiä ja myös muuttuvia, sillä yksilön motivaatio on dynaaminen
prosessi.173
On ilmeistä, että isosia motivoivat toimintaan hyvin erilaiset ja ristiriitaisetkin tekijät. Myös isosten ennakkomotivaatio saattaa olla selkiytymätön ja käsitys seurakunnan olemuksesta ja sen uskosta vielä
hyvinkin epäselvä, vaikka taustalla on juuri käyty rippikoulu. Yhteiskunnallisten liikkeiden kehysteorian näkemys liikkeisiin liittymisestä
viittaa siihen, että isostoimintaan osallistumisen kynnyksen tulee olla
matala ja seurakunnissa on tietoisesti tuettava rippikoulun aikana
muodostuvia sosiaalisia siteitä, jotta osallistumiskynnys entisestään
madaltuisi.174 Uskon kasvu ja asioiden oppiminen tapahtuvat vähitel-

171 Leskinen 2003, 50–53, jossa viittaus Snow, Zurcher & Ekland-Olson 1980,
787–795; 1983, 113–117.
172 Leskinen 2003, 50–53, jossa viittaus Snow, Zurcher & Ekland-Olson 1980,
787–795; 1983, 113–117.
173 Ks. Yeung 2005.
174 Esimerkiksi Tampereen seurakuntayhtymän isosten tärkein yksittäinen odotus
oli hyvä ryhmähenki. Niemelä 2002, 107–111.
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len sitä mukaa, kun isostoiminnassa ollaan mukana. Koska isostoiminta on sekä vanhempien että nuorten hyväksymää toimintaa, ei siihen osallistumiseen liity tavallisesti sanktioita eikä leimautumista.
Tämä omalta osaltaan madaltaa isostoimintaan osallistumisen kynnystä.

Tutkimustehtävä ja aineisto
Tutkimustehtävänä on selvittää isoseksi lähtemisen motiiveja ja
odotuksia:
• Miksi isoset lähtevät mukaan isostoimintaan?
• Miten isoset voidaan tyypitellä heidän motivaatio-orientaationsa perusteella?

Tutkimusaineisto koostuu isosille suunnatuista kyselyistä, jotka Kirkon tutkimuskeskus on koonnut osana kansainvälistä rippikoulututkimusta vuoden 2008 aikana 15 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
seurakunnasta. Isoset täyttivät kyselylomakkeen sekä isosena toimimisen alussa että rippikoulun päättyessä. Tässä artikkelissa käytetään
ainoastaan isosjakson alussa täytettyä kyselyä. Siihen vastasi kaikkiaan 339 isosta 66 rippikouluryhmästä. Analyysissa käytettiin yleisimmin prosenttijakaumia ja keskiarvoja. Muuttujien välisten yhteyksien
tarkastelussa käytettiin ristiintaulukointia ja varianssianalyysia. Keskiarvojen erojen tarkastelussa käytettiin varianssianalyysia. Mikäli
keskiarvot erosivat, ne paikannettiin ensisijaisesti Tukeyn testillä.
Faktorianalyysia käytettiin muuttujien välisten yhteyksien tarkastelussa ja muuttujajoukon supistamisessa helpommin käsiteltäviksi
summamuuttujiksi. Faktorianalyysin pohjalta muodostettuja summamuuttujia käytettiin ryhmittelyanalyysin pohjana, jonka avulla
havainnoista muodostettiin tyyppejä. Ryhmittelyanalyysin ratkaisua
käytettiin tutkimuksessa ilmiön kuvailussa.

Mitä isoset odottavat?
Tulokset osoittavat, että tärkeimpiä yksittäisiä syitä lähteä isoseksi on
isosten mukaan halu päästä leirille, halu olla toteuttamassa nuoremmille hyvä rippikoulu ja se, että oma rippikoulu oli ollut myönteinen
kokemus (ks. taulukko 1). Nämä syyt olivat tärkeitä tai melko tärkeitä
syitä isoseksi haluamisessa lähes jokaisella isosella. Isostoiminnan
hyvä maine ja rippikoululaisten kanssa viihtyminen olivat myös tär-
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keitä tai melko tärkeitä vaikuttajia isoshalukkuuteen enemmällä kuin
yhdeksällä isosella kymmenestä.
Taulukko 1. Isosten odotukset ja motivaatio. Keskiarvot (Ka),
keskihajonta (s) sekä prosenttijakauma asteikko 1–7, jossa 1=täysin eri
mieltä ja 7=täysin samaa mieltä. N=335–339.

Ka

s

Vain vähän tai ei
lainkaan
(1–3) %

Jonkin
verran
(4) %

Paljon
(5–7) %

1,38

7

6

87

Haluan leirille

6,07

Haluan olla mukana toteuttamassa nuoremmille hyvän rippikoulun

6,04

1,3

4

7

89

Oma ripari oli myönteinen kokemus

5,99

1,45

9

4

87
87

Olin kuullut myönteistä isosena olemisesta

5,73

1,37

8

5

Minusta on mukava olla yhdessä rippikoululaisten kanssa

5,64

1,36

7

11

82

Oppiakseni ohjaamaan ryhmiä

5,43

1,43

10

11

79

Haluan uusia ystäviä

5,37

1,49

12

13

75

Muiden isosten kanssa yhdessä oleminen on hyvin tärkeää
minulle

5,30

1,57

13

12

75

Minusta on mukava olla yhdessä rippikoulun opettajien
kanssa

5,18

1,50

12

16

72
71

Ollakseni hyödyksi

5,17

1,51

15

14

Haluan olla rippikoululaisille roolimalli

5,14

1,62

17

15

68

Haluan tietää, millaista isosena toimiminen on

5,10

1,52

15

17

68

Kokeakseni yhteyttä ja yhteenkuuluvaisuutta isosryhmässä

4,91

1,60

18

18

64

Saadakseni esiintyä ja lisää esiintymisvalmiuksia

4,80

1,69

22

17

61

Oppiakseni tuntemaan itseäni paremmin

4,59

1,72

25

20

55

Saadakseni mielekästä tekemistä loma-ajaksi

4,36

1,80

32

16

52

Vahvistaakseni itsetuntoani

4,23

1,80

34

19

47

Haluan kertoa uskonasioista muille

4,20

1,74

35

23

42

Ei ole muutakaan tekemistä tarjolla

4,09

1,36

79

23

49

Joku kannusti minua

4,15

1,83

35

22

43

Voidakseni tutustua seurakunnan työntekijöihin

4,01

1,68

38

21

41

Saadakseni vahvistusta uskolleni

3,96

1,99

43

15

42

Halusin saada vastauksia elämäni tärkeisiin kysymyksiin

3,94

1,74

40

21

39

Kaverinikin lähtivät mukaan

3,90

1,91

41

19

40

Oppiakseni lisää Jumalasta ja uskosta

3,89

1,86

43

16

41

Tutustuakseni omaan seurakuntaani

3,85

1,68

41

22

37
36

Tutustuakseni paremmin Raamatun sisältöön

3,68

1,76

48

16

Saadakseni selkeyttä omaan ammatinvalintaani

3,50

1,91

51

19

30

Oppiakseni lisää rukouksesta

3,47

1,71

50

22

28

Voidakseni keskustella siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu

3,22

1,76

60

15

25

Saadakseni luontevan mahdollisuuden tutustua vastakkaiseen sukupuoleen

2,92

1,73

60

22

18

Oppiakseni lisää muista uskonnoista

2,70

1,55

71

16

13
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Muita tärkeitä isoseksi haluamisen syitä olivat halu oppia ohjaamaan
ryhmiä, saada uusia ystäviä, halu olla yhdessä muiden isosten ja rippikoulun opettajien kanssa, halu olla hyödyksi ja olla rippikoululaisille roolimalli. Itsetuntemukseen ja hengellisyyteen liittyvät motiivit
jakoivat vastaajat vastakkaisiin ryhmiin: osalle nämä syyt olivat tärkeitä ja osalle eivät. Kaikkein harvinaisimmiksi syiksi mainittiin se,
ettei ollut muutakaan tekemistä, halu tietää lisää muista uskonnoista
ja tutustua luontevasti vastakkaiseen sukupuoleen.

Isoseksi lähtemiseen liittyvien motiivien ja odotusten ulottuvuudet
Isosten motiiveja ja odotuksia kuvaavilla muuttujilla suoritettiin faktorianalyysi, jotta muuttujien määrää saataisiin supistetuksi ja niiden
joukosta löydettäisiin ns. piilomuuttujia (ks. taulukko 2). Tavoitteena
oli löytää isosen tehtäväluettelosta ne muuttujat, jotka kuvasivat
samaa asiaa ja rakentaa näin käyttökelpoinen mittari ilmiön kuvaamiseen ja analysoimiseen. Selkeimmäksi ratkaisuksi osoittautui neljän
faktorin malli, mitä myös puolsivat sekä ominaisarvokriteeri että Cattellin Scree -testi.
Ensimmäiselle faktorille ominaislatauksen saaneet muuttujat edustavat rippikouluun liittyviä hengellisiä ja uskonnollisia odotuksia.
Kärkilataukset saavat muuttujat, jotka kuvaavat toisaalta halua oppia
lisää Jumalasta, uskosta, Raamatusta ja rukouksesta ja toisaalta halu
saada kertoa uskoon liittyvistä asioista muille. Faktorille saavat korkeimman latauksensa myös seurakuntayhteyteen liittyvät muuttujat.
Faktorille saa korkeimman latauksensa kaikkiaan yhdeksän muuttujaa. Faktorin perusteella muodostettiin summamuuttuja, johon otettiin
mukaan nämä faktorille ominaislatauksen saaneet muuttujat. Summamuuttuja on hyvin yhtenäinen. Sen Cronbachin alfa -kerroin on .93.
Summamuuttujan nimeksi annettiin uskonnolliset motiivit ja odotukset.
Toisen faktorin kärkimuuttujat liittyvät sosiaalisiin odotuksiin ja
altruistisiin motiiveihin: halu olla mukana toteuttamassa nuoremmille
hyvä rippikoulu, halu olla yhdessä rippikoululaisten, rippikoulun
opettajien ja muiden isosten kanssa sekä saada uusia ystäviä. Näihin
syihin vaikuttavat halu päästä leirille, isostoiminnan myönteinen
maine ja myönteinen kokemus omasta rippikoulusta.
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Taulukko 2. Isosten odotus- ja motivaatiofaktorit, neljän faktorin
ratkaisu. Pääakselifaktorointi, varimax-rotaatiot, lataukset,
kommunaliteetit, ominaisarvot ja selitysosuudet (%).
Muuttuja

I

Oppiakseni lisää Jumalasta ja uskosta

0,90

0,81

Tutustuakseni paremmin Raamatun sisältöön

0,88

0,79

Oppiakseni lisää rukouksesta

0,87

0,78

Saadakseni vahvistusta uskolleni

0,86

0,78

Haluan kertoa uskonasioista muille

0,83

0,73

Haluan saada vastauksia elämäni tärkeisiin kysymyksiin

0,7

0,58

Tutustuakseni omaan seurakuntaani

0,7

Voidakseni keskustella siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu

0,61

Voidakseni tutustua seurakunnan työntekijöihin

0,53

II

III

IV

h2

0,59
(0,45)

0,59

(0,35)

0,52

Haluan olla mukana toteuttamassa nuoremmille hyvän rippikoulun

0,80

0,69

Minusta on mukava olla yhdessä rippikoululaisten kanssa

0,75

0,63

Olin kuullut myönteistä isosena olemisesta

0,71

0,61

0,7

0,50

Haluan leirille
Minusta on mukava olla yhdessä rippikoulun opettajien kanssa

(0,35)

0,66

0,60

Haluan uusia ystäviä

0,65

0,55

Muiden isosten kanssa yhdessä oleminen on hyvin tärkeää
minulle

0,63

(0,33)

0,54

Oma ripari oli myönteinen kokemus

0,61

0,42

Kokeakseni yhteyttä ja yhteenkuuluvaisuutta isosryhmässä

0,59

0,53

Oppiakseni ohjaamaan ryhmiä

-0,59

Haluan olla rippikoululaisille roolimalli

(0,36)

0,55

Haluan tietää, millaista isosena toimiminen on

0,53

Ei ole muutakaan tekemistä tarjolla

(-0,53)

Ollakseni hyödyksi

0,51

Vahvistaakseni itsetuntoani
Saadakseni esiintyä ja lisää esiintymisvalmiuksia

(0,35)

Saadakseni selkeyttä omaan ammatinvalintaani
Oppiakseni tuntemaan itseäni paremmin

(-0,36)

Oppiakseni lisää muista uskonnoista
Oppiakseni ohjaamaan ryhmiä

0,59

0,61
(0,33)

0,55
0,47
0,5

(0,31)

0,42

0,67

0,59

0,67

0,58

0,62

0,51

0,54

0,58

0,53

0,54

0,50

Kaverinikin lähtivät mukaan

0,61
0,64

Saadakseni mielekästä tekemistä loma-ajaksi

(0,33)

Joku kannusti minua

(0,32)

Saadakseni luontevan mahdollisuuden tutustua vastakkaiseen
sukupuoleen

-0,01

Ominaisarvo

10,36

4,12

0,44

0,52

0,46

0,52

0,45

-0,47

0,52

0,5

2,5

1,44

Selitysosuus (%)

20,3 % 20,1 %, 10,8 % 6,4 %

Kumulatiivinen selitysosuus (%)

20,3 % 40,4 % 51,2 % 57,6 %

Toiselle faktorille sai merkittävän ominaislatauksensa kaikkiaan 14
muuttujaa, joista kuitenkin jätettiin pois muuttujat ”Oppiakseni ohjaamaan ryhmiä” ja negatiivisen latauksen saanut ”Ei ole muutakaan
tekemistä tarjolla”, koska ne saivat loogisemmat selityksensä fakto-
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rilla kolme ja neljä ja vahvistavat näitä. Faktori muistuttaa paljon
Nylundin individualistinen yhteenkuuluvaisuudentunne -motiivia175.
Myös tässä altruistiset motiivit latautuvat samalle faktorille yhdessäolon halua ja yhteisöllisyyttä mittaavien muuttujien kanssa.
Faktorin perusteella muodostettiin summamuuttuja, johon otettiin
mukaan nämä faktorille ominaislatauksen saaneet muuttujat. Summamuuttuja on hyvin yhtenäinen. Sen Cronbachin alfa -kerroin on .90.
Faktorille ja sen pohjalta muodostetulle summamuuttujalle annettiin
nimeksi altruismiin ja yhteenkuuluvaisuudentunteeseen liittyvät
motiivit ja odotukset.
Kaikki kolmannelle faktorille latautuvat muuttujat liittyvät haluun
kehittää itseä: vahvistaa itsetuntoa, saada esiintymisvalmiuksia, selkiyttää ammatinvalintaa sekä oppia uusia tietoja ja taitoja. Muuttujan
”oppiakseni ohjaamaan ryhmiä” liittäminen tälle faktorille nostaa faktorista muodostettavan summamuuttujan reliabiliteettia ja on loogisempi tässä kuin faktorilla 2. Faktorin kolme pohjalta muodostetun
summamuuttujan nimeksi annettiin omaan kasvuun liittyvät motiivit
ja odotukset. Summamuuttujan Cronbachin alfa -kerroin on .80.
Neljännen faktorin kärkimuuttuja ”Kaverinikin lähtivät mukaan”
ei saa merkittäviä sivulatauksia muille faktoreille. Muut faktorin
muuttujista saavat suhteellisen korkeita sivulatauksia, mutta muodostavat sisällöllisesti loogisen kokonaisuuden yhdessä kärkimuuttujan
kanssa. Muuttujia yhdistää kysymys siitä, että isoseksi haluaminen ei
liity rippikoulun houkuttelevuuteen. Isoseksi halutaan, koska kaverit
lähtevät, toiset kannustavat, saa mahdollisuuden tutustua vastakkaiseen sukupuoleen tai haluaa mielekästä tekemistä loma-ajaksi. Faktorille ja sen pohjalta muodostetulle summamuuttujalle annettiin
nimeksi ulkoiset motiivit ja odotukset. Summamuuttujan Cronbachin
alfa -kerroin on .54.
Taulukosta 3 ilmenevät muodostettujen summamuuttujien frekvenssit, keskiarvot ja -hajonta. Isoseksi haluamisen yleisimmät odotukset ja motiivit liittyvät altruismiin ja yhteenkuuluvaisuudentunteeseen, jotka vaikuttavat isoseksi hakeutumiseen paljon tai erittäin paljon lähes kolmella isosella neljästä. Vain neljällä prosentilla isosista
nämä tekijät vaikuttavat vain vähän tai eivät lainkaan heidän isoseksi
haluamiseensa. Uskonnolliset motiivit ja odotukset jakavat isosjoukon. Kolmasosalla isosista ne vaikuttivat isoseksi haluamiseen pal-

175 Nylund 2000, 39.
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jon, mutta neljällä isosella kymmenestä vain vähän tai ei lainkaan.
Omaan kasvuun liittyvät motiivit ja odotukset vaikuttavat isoseksi
hakeutumiseen merkittävästi lähes puolella isosista. Lähes viidesosalla nämä motiivit vaikuttavat vain vähän tai ei lainkaan.
Välineelliset motiivit ja odotukset vaikuttivat isoseksi lähtemiseen
merkittävästi vain kuudesosalla isosista. Lähes puolella nämä motiivit
vaikuttivat isostoimintaan osallistumiseen vain vähän tai eivät lainkaan.
Taulukko 3. Motivaatio- ja odotussummamuuttujien keskiarvot (Ka) ja
keskihajonnat (s) sekä prosenttijakaumat asteikolla 1=ei lainkaan tärkeä
ja 7=erittäin tärkeä.176
Ka

s

N

Altruismiin ja yhteenkuuluvaisuudentunteeseen
5,47 1,02 330
liittyvät motiivit ja odotukset

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

6
%

7
%

0

2

2

9

30

41

16
2

Omaan kasvuun liittyvät motiivit ja odotukset

4,21 1,19 336

0

7

20

28

27

16

Uskonnolliset motiivit ja odotukset

3,79 1,42 328

5

14

24

23

23

9

2

Ulkoiset motiivit ja odotukset

3,53 1,05 332

1

17

30

34

15

3

0

Tyttöisosilla altruismiin ja yhteenkuuluvaisuudentunteeseen liittyvät
odotukset sekä omaan kasvuun liittyvät odotukset olivat tilastollisesti
merkitsevästi suuremmat kuin poikaisosilla. Yksittäisistä muuttujista
tyttöisoset korostivat poikaisosia tilastollisesti merkitsevästi
enemmän seuraavia tekijöitä: he halusivat oppia ohjaamaan ryhmiä,
saada vastauksia oman elämän tärkeisiin kysymyksiin, oppia tuntemaan itseään paremmin ja saada selkeyttä omaan ammatinvalintaan.
Tyttöisoset halusivat myös poikaisosia enemmän olla rippikoululaisille roolimalli, olla hyödyksi ja olla mukana toteuttamassa nuoremmille hyvä rippikoulu. Näiden lisäksi tyttöisoset halusivat poikaisosia
enemmän isostoiminnalta sosiaalista antia, uusia ystäviä sekä yhteyttä
ja yhteenkuuluvuutta isosryhmässä.
Ulkoiset motiivit ja odotukset olivat puolestaan yleisempiä poikakuin tyttöisosilla. Yksittäisistä muuttujista poikaisosille merkitsi tilastollisesti merkitsevästi enemmän kavereiden lähteminen mukaan isostoimintaan sekä halu saada isostoiminnan kautta luonteva mahdollisuus tutustua vastakkaiseen sukupuoleen.
176 Arvot on pyöristetty siten, että <.49 on pyöristetty alaspäin ja = .50 ylöspäin
lähimpään kokonaislukuun.
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Uskonnollisten motiivien ja odotusten osalta tyttö- ja poikaisoset
eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Sen sijaan isosten ikä korreloi tämän summamuuttujan kanssa tilastollisesti merkittävästi: mitä vanhempi ja kokeneempi isonen, sitä suuremmat uskonnolliset odotukset. Erityisesti ensimmäistä kertaa isoseksi lähtevien
ero toista tai tätä useampaa kertaa isoseksi lähteviin oli suuri. Yksittäisiä muuttujia tarkasteltaessa havaitaan, että vanhemmilla isosilla
korostuu erityisesti uskosta kertomisen, Raamattuun paremmin tutustumisen ja muista uskonnoista oppimisen halu. Sen sijaan 15-vuotiaiden ja 17-vuotiaiden isostoimintaan osallistumiseen vaikuttaa kavereiden mukaan lähtö enemmän kuin 16-vuotiailla. Isostoimintaan
mukaan lähtemiseen vaikuttavat siis kaverit, mutta myös useita
kertoja mukana pysyvien sitoutumiseen.
Vertailtaessa isosena toimimiskertojen vaikutusta motiiveihin ja
odotuksiin havaitaan niin ikään, että kokeneilla isosilla korostuu
uskonnollinen motivaatio ja odotukset.177 Tulos vahvistaa Niemelän
havainnon, jonka mukaan uskonnollisesti orientoituneet isoset todennäköisimmin jatkavat isosina muita pidempään178.
Tulos viittaa siihen, että useamman kerran isoseksi lähtö merkitsee
suurempaa hengellistä ja uskonnollista orientaatiota kuin ensimmäistä kertaa isoseksi lähteminen. Luultavaa on, että isosena toimiminen yhtäältä vahvistaa nuoren hengellistä ja uskonnollista kiinnostusta, jolloin isosena toimimisen hengelliset ja uskonnolliset odotukset voimistuvat. Toisaalta useamman kerran isoseksi lähtevät luultavasti enemmän ne isoset, joilla on jo valmiiksi poisjääviä isosia suurempi kiinnostus hengellisiin ja uskonnollisiin asioihin. Muiden summamuuttujien kanssa isosten ikä ja kokemus eivät korreloineet merkitsevästi.
Osassa suurista kaupunkiseurakunnista oli tehty periaatepäätös,
että kaikki koulutetut isoset pääsevät mukaan rippikoulutyöhön. Näiden seurakuntien isoset korostivat motiiveinaan halua saada uusia
ystäviä ja halua saada mielekästä tekemistä loma-ajaksi. Muiden seurakuntien isoset korostivat merkittävästi enemmän uskonnollista

177 Yksittäisistä muuttujista kokeneilla isosilla korostuu tilastollisesti merkitsevästi ensikertalaisia enemmän halu kertoa uskonasioista toisille, halu oppia
lisää Jumalasta ja uskosta, rukouksesta ja Raamatusta sekä halu saada vahvistusta omalle uskolleen, tutustua omaan seurakuntaan ja halu keskustella siitä,
mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.
178 Niemelä 2007, 122–123.
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motivaatiota ja odotuksia.179 Etelä-Suomen kaupunkiseurakuntien
isoset korostivat muita enemmän esiintymishaluaan ja halua saada
esiintymisvalmiuksia.

Isosten motivaatiotyypit
Isosena toimimiseen liittyvien odotusten ja motivaatioiden perusteella
isosista haluttiin löytää pelkistettyjä tyyppejä, joilla on erilainen
orientaatio isostoimintaan ja jotka odottavat toiminnalta erityyppisiä
asioita. Näiden motivaatiotyyppien löytämiseksi käytettiin ryhmittelyanalyysia. Ryhmittelyssä kokeiltiin erilaisia vaihtoehtoja. Parhaiten
ilmiöjoukkoa selittäväksi osoittautui neljän tyypin ryhmittely. Ryhmittelevinä muuttujina käytettiin isostoimintaan haluamisen motiivien ja odotusten pohjalta muodostettuja summamuuttujia. Muodostuneille neljälle tyypille annettiin nimiksi monipuolisesti motivoituneet, sosiaalisesti ja ulkoisesti motivoituneet, hengellisesti motivoituneet ja heikosti motivoituneet.
Taulukko 4. Isosten motivaatiotyypit ja niiden luokkakeskukset
(keskiarvot asteikolla 1–7 ja standardoidut keskiarvot).
Ka

z-pisteet

Ka

z-pisteet

Ka

z-pisteet

Ka

z-pisteet

Ka

Uskonnolliset motiivit
ja odotukset

4,95

0,81

2,54

-0,89

4,44

0,46

2,45

-0,95

3,79

Altruismiin ja yhteenkuuluvai-suudentunteeseen liittyvät
motiivit ja odotukset

6,20

0,72

5,27

-0,19

5,53

0,06

3,76

-1,68

5,47

Omaan kasvuun liittyvät
motiivit ja odotukset

5,47

1,06

3,81

-0,34

3,73

-0,41

2,73

-1,25

4,21

Ulkoiset motiivit ja odotukset

4,14

0,58

3,87

0,32

2,73

-0,76

2,64

-0,85

3,53

%

33 %

30 %

25 %

12 %

100 %

N

103

95

78

39
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Ensimmäiselle motivaatiotyypille on ominaista erittäin aktiivinen
orientoituminen isosena toimimiseen. Ryhmään kuuluvat nuoret
odottavat isosena toimimiselta hengellisiä sisältöjä ja omaan kasvuun
liittyviä sisältöjä. Heitä motivoivat keskimääräistä enemmän rippi-

179 Yksittäisistä muuttujista heillä korostui halu kertoa uskosta toisille, oppia lisää
Jumalasta ja uskosta, rukouksesta ja Raamatun sisällöstä, keskustella siitä, mitä
on kuoleman jälkeen ja saada vahvistusta uskolleen.
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kouluun liittyvät altruistiset tekijät ja mahdollisuus olla yhdessä toisten isosten, rippikoululaisten ja työntekijöiden kanssa. Myös välineelliset tekijät tukevat heidän isostoimintaan osallistumistaan. Todennäköisesti heidän kaverinsa ovat mukana isostoiminnassa, heitä on kannustettu osallistumiseen kotona ja kaveripiirissä ja isostoiminta tuntuu heistä myös luontevalta tavalta tutustua vastakkaiseen sukupuoleen. Heidän motivaatiossaan on todennäköisesti sekä sisäänpäin että
ulospäin suuntautuneisuutta: yhtälailla halua pohdiskeluun kuin toimintaan, läheisyyteen kuin etäisyyteenkin, itselle saamista kuin toisille antamista, tuttujen teemojen jatkuvuutta kuin uusia sisältöjä.
Ryhmälle annettiin nimeksi monipuolisesti motivoituneet. Kolmasosa
isosista kuuluu tähän tyyppiin. He osallistuvat isostoimintaan innostuneesti ja ovat aktiivisia vaikuttajia isosryhmässä. Motivaatiotyyppiin kuuluu suhteellisesti yhtä suuri osuus pojista ja tytöistä. Myöskään isosen kokemus tai ikä ei vaikuttanut motivaatiotyypin yleisyyteen.
Toiseen motivaatiotyyppiin kuuluvilla isosilla korostuu isoseksi
hakeutumisen taustalla altruistiset ja sosiaaliset sekä välineelliset syyt
ja odotukset. Todennäköisesti heidän kaverinsa ovat lähteneet isostoimintaan ja kavereiden lisäksi muutkin ovat kannustaneet heitä
mukaan. Heitä on kannustanut mahdollisesti myös ajatus luontevasta
tutustumismahdollisuudesta vastakkaiseen sukupuoleen ja yhteenkuuluvaisuudentunne rippikoululaisiin, toisiin isosiin tai työntekijöihin. Taustalla saattaa olla myös se, ettei loma-ajalle ole tarjolla mielekästä vaihtoehtoista tekemistä Hengelliset kysymykset ovat heille
etäisiä eivätkä uskonnolliset tai omaan kasvuun liittyvät teemat kiinnosta heitä kovinkaan paljon. Motivaatioryhmälle annettiin nimi sosiaalisesti ja ulkoisesti motivoituneet. Kaikista isosista tähän ryhmään
kuuluu vajaa kolmannes. Ryhmä ei korreloinut merkitsevästi minkään taustamuuttujan kanssa: tähän motivaatiotyyppiin kuuluvia on
suhteessa saman verran erityyppisissä seurakunnissa, tytöissä kuin
pojissa, kokeneissa kuin kokemattomissa.
Kolmanteen motivaatiotyyppiin kuuluvilla isosilla korostuu hengellinen motivaatio ja halu oppia teologisia sisältöjä. He ovat myös
keskimääräistä enemmän altruistisesti motivoituneita ja tuntevat
yhteenkuuluvaisuutta rippikoululaisten, toisten isosten ja työntekijöiden kanssa. Sen sijaan motivaatiotyyppiin kuuluvilla on keskimääräistä vähemmän omaan kasvuun liittyviä odotuksia tai välineellisiä
syitä ja odotuksia isostoiminnalta. Ryhmälle annettiin nimeksi hengellisesti motivoituneet. Kaikista isosista tähän ryhmään kuuluu nel-
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jännes. Myös tässä motivaatiotyypissä tyttöjen ja poikien suhteellinen
osuus on samansuuruinen. Myöskään ikä tai isoskokemus eivät korreloineet motivaatiotyypin kanssa. Sen sijaan ensimmäisen motivaatiotyypin tavoin tämä tyyppi on yleisempi pienissä maaseudun seurakunnissa kuin suurissa kaupunkiseurakunnissa.
Neljännelle motivaatiotyypille on luonteenomaista passiivinen
orientoituminen isostoimintaan. He eivät odota isostoimintaan osallistumiselta juuri mitään, ei sen enempää hengellisiä sisältöjä kuin
omaan kasvuun liittyviä sisältöjä. Heitä eivät näytä motivoivan rippikouluun liittyvät altruistiset tekijät tai yhteenkuuluvaisuudentunne
toisten isosten, rippikoululaisten tai työntekijöiden kanssa. Myöskään
välineelliset motivaatiotekijät: jonkun ihmisen kannustus, kaverien
isostoimintaan osallistuminen tai kiinnostus luontevaan mahdollisuuteen tutustua vastakkaiseen sukupuoleen eivät näytä motivoivan
heitä. Myöskään loma-ajan mielekäs tekeminen ei ole heille yhtä tärkeää kuin muille isosryhmän jäsenille. Ryhmälle annettiin nimeksi
heikosti motivoituneet. Ryhmään kuuluu kaikista isosista 12 prosenttia. Tähän motivaatiotyyppiin kuuluvia on suhteessa saman verran
erityyppisissä seurakunnissa, niin tytöissä kuin pojissa, kokeneissa
kuin kokemattomissa.

Pohdinta
Tutkimuksen tavoitteena oli sen selvittäminen, miksi isoset lähtevät
mukaan isostoimintaan ja miten isoset voidaan tyypitellä motivaatio-orientaation perusteella. Tutkimuksessa kävi ilmi, että isosten tärkeimmät motiivit ja odotukset liittyivät altruismiin ja yhteenkuuluvaisuudentunteeseen. Varsin yleisiä olivat myös omaan kasvuun liittyvät
odotukset ja motiivit. Hengellisyyteen ja teologisen tiedon oppimiseen liittyvät motiivit ja odotukset jakoivat isosjoukkoa: osalle nämä
olivat hyvin tärkeitä ja osalle varsin vähämerkityksellisiä. Tulokset
ovat samansuuntaisia kuin tamperelaisnuorten pitkittäistutkimuksessa
saadut, joskin mittarista johtuen esille saatiin monivivahteisempi
kuva isosten motiiveista ja odotuksista.180 Yhdessäolon ja hauskan
tekemisen lisäksi isosia motivoivat voimakkaasti altruistiset syyt: he
haluavat olla toteuttamassa nuoremmille hyvän rippikoulun ja olla
hyödyksi.

180 Ks. Niemelä 2002, 106–108.
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Isosten uskonnolliset motiivit ja odotukset olivat yleisempiä tässä
tutkimuksessa kuin tamperelaisnuorten pitkittäistutkimuksessa. Ero
saattaa selittyä osittain sillä, että tässä tutkimuksessa vastaajat edustivat laajemmin koko kirkkoa. Myös tässä tutkimuksessa maaseudun
pienten seurakuntien isosten vastauksissa uskonnolliset motiivit
korostuivat enemmän kuin suurten kaupunkiseurakuntien isosten vastauksissa. Tulos ei kuitenkaan ollut yksiselitteinen, sillä siihen vaikutti myös se, otettiinko isosiksi kaikki koulutuksen käyneet vai vain
osa. Tällöin on kysymys seurakuntien erilaisesta isostoiminnan
tavoitteen määrittelystä. Mikäli isostoiminnan kynnys on matalalla ja
kaikilla halukkailla on mahdollisuus päästä isosiksi, nähdään isostoiminta seurakunnan kasvatustyön osana eikä niinkään aputyöntekijöiden koulutuksena.
Isosten heterogeenisyys sekä hengellinen ja uskonnollinen jakautuneisuus tulevat esille myös isosten tyypittelystä heidän motivaatio-orientaationsa perusteella. Tulosten mukaan sosiaalisesti ja ulkoisesti motivoituneita isosia vastaajista oli 30 prosenttia ja heikosti
motivoituneita 12 prosenttia. Tämän mukaan isosjoukossa on lähes
puolet niitä nuoria, joita rippikoulun sisältö ei suoranaisesti kiinnosta
ja motivoi isoseksi lähtemiseen. Hengellisesti motivoituneita ja monipuolisesti motivoituneita isosia vastaajissa on yli puolet. Näitä ryhmiä vastaavasti motivoivat hengelliset ja teologiset teemat vahvasti.
Hengellisesti motivoituneet ovat isosina nimenomaan siksi, että
kyseessä on hengellinen toiminta. Hengellisten tekijöiden lisäksi
muut isostoimintaan liittyvät sisällöt eivät heitä kovin paljon kiinnosta. Monipuolisesti motivoituneita näyttää kiinnostavan isostoiminnassa kaikki. Luultavaa on, että tässä ryhmässä on paljon niitä, jotka
ovat aktiivisia seurakunnan lisäksi myös harrastus- ja järjestötoiminnassa.
Tutkimus osoittaa rippikouluun lähtevien isosten motivaation ja
odotusten moninaisuuden. Isoseksi lähtevä joukko on kirjava niin
odotuksiltaan, valmiuksiltaan, tehtävään motivoitumiseltaan kuin
uskonkäsityksiltäänkin. Tällainen isosjoukko nähdään isostoiminnan
linjauksissa kuitenkin tavoittelemisen arvoiseksi.
Isostoiminnan linjausten mukaan hyvä isosryhmä rakentuu
samalla tavoin kuin hyvä jalkapallojoukkue, jossa on monenlaisia
ihmisiä, joista kuka tahansa ei ole korvattavissa kenellä tahansa. Isosten joukkoon tarvitaan vahvoja ja osaavia, mutta myös niitä, jotka selviytyvät vain muiden avustamina ja tukemina. Erilaisista isosista
koostuva ryhmä todistaa linjauksen mukaisesti, että seurakunnassa on
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tilaa armolle ja keskeneräisyydelle. Samalla on tärkeää muistaa, että
isoset ovat vielä osa seurakunnan kasvatustyötä, eivät ensisijassa
työntekijöitä.181
Isosten omat minäpystyvyys -odotukset182 näyttävät selittävän
monia isosten motivaatioon liittyviä kysymyksiä. Ensimmäistä kertaa
isoseksi lähtevien odotuksiin vaikuttaa epäilemättä oman rippikoulun
aikana syntyneet kokemukset isosten toiminnasta. Samoin esiintymistilanteiden pelko saattaa jopa estää isostoimintaan osallistumisen.
Tulosten mukaan neljää isosta kymmenestä oli joku kannustanut lähtemään mukaan isostoimintaan. Minäpystyvyys-teoria183 muistuttaa,
että suostuttelu, kannustus ja rohkaisu ovat tärkeä motivoija. Ehkä
jokaisen nuoren lähellä ei ole seurakunnan toimintaan kannustavia
henkilöitä ja kiinnostuksesta huolimatta osa jää isostoiminnan ulkopuolelle. Isosten ja työntekijöiden kannustus voi olla ratkaiseva askel
jonkun nuoren kohdalla ja merkitä koko elämän käännekohtaa.

181 Sopivan kokoinen iso 2004, 138.
182 Bandura 1977.
183 Bandura 1977.
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18. Rippikoulun merkitys nuoren aikuisen uskonnollisessa elämänkaaressa

Jumalaan uskovan nuoren aikuisen uskonnollista
opinpolkua tarkastelemassa
Tässä artikkelissa tarkastelen rippikoulun merkitystä osana nuoren
aikuisen uskonnollista opinpolkua. Uskonnollisella opinpolulla tarkoitan niitä moninaisia oppimisympäristöjä ja arjen yhteisöjä, joissa
uskonnon oppimista on tapahtunut elämän varrella. Artikkelini pohjautuu pro gradu -tutkielmaani184, jossa tarkastelin nuorten aikuisten
uskonnollisia opinpolkuja. Nuorten aikuisten uskonnon oppimisen
tarkastelu kumpuaa heidän antamastaan haasteesta kirkolle. Nuoret
aikuiset muodostavat tällä hetkellä yhden suurimmista kirkosta eroavien ryhmistä.185 On kuitenkin niitäkin nuoria aikuisia, jotka kokevat kirkon merkittäväksi yhteisöksi elämässään ja uskovat Jumalaan.
Itse halusin lähestyä nuorten aikuisten uskonnollisuutta ja uskonnollisten vaikutteiden omaksumista niiden näkökulmasta, jotka kokivat
uskovansa Jumalaan, mutteivät pitäneet itseään kuitenkaan uskovaisina, ja joilla oli myönteinen kuva kirkosta uskonnollisena yhteisönä.
Tässä artikkelissa kuvaan, millaisia uskonnollisia käsityksiä,
uskonnonharjoittamisen ja osallistumisen tapoja sekä identiteetin
rakennusaineksia nuoret aikuiset olivat omaksuneet rippikoulusta.
Käsittelen myös sitä, miten rippikoulun merkitys liittyy muihin nuoren aikuisen uskonnollisiin opinpolkuihin, toisin sanoen esittelen rippikoulun ohella muita oppimisympäristöjä nuoren aikuisen uskonnollisen opinpolun varrelta. Rippikoulussa saadut vaikutteet eivät ole
irrallisia, vaan ne pohjaavat aiemmin opittuun ja aiemmissa oppimisympäristöissä koettuun. Tarkoitukseni on valottaa rippikoulussa
opittua suhteessa muissa oppimisympäristöissä kerättyihin oppimis184 Viikki 2007.
185 Niemelä 2006c, 186.
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kokemuksiin ja toisaalta sitä, miten rippikoulussa koettu ja opittu on
vaikuttanut myöhempään oppimiseen.
Artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkielmani aineistoon, jonka keruu
suoritettiin useassa eri vaiheessa sekä kyselytutkimuksin186 että kahteen kertaan toteutetuin teemahaastatteluin kevään 2006 aikana.
Kyselyissä kartoitettiin nuorten aikuisten käsityksiä kristillisistä sisällöistä sekä heidän uskonnollisia tapojaan ja osallistumisen muotoja.
Lisäksi niissä selvitettiin tahoja, joilta vastaajat kokivat saaneensa
uskonnollista kasvatusta ja vaikutteita omaan uskonnolliseen ajatteluunsa ja toimintaansa. Omaan tutkimukseeni poimin tarkasteltaviksi
palautuneista 206 lomakkeesta niiden 54 nuoren aikuisen eli noin
20-vuotiaan vastaukset, jotka kokivat uskovansa Jumalaan. Miehiä
vastaajista oli 23 ja naisia 31. Analysoituani kyselyvastauksia otin
vielä lähempään tarkasteluun ja haastateltaviksi viisi nuorta aikuista,
joiden uskonnolliset opinpolut, omaksumansa käytänteet ja osallistumisen tavat poikkesivat toisistaan mahdollisimman paljon. Tässä
artikkelissa käsittelen rippikoulun merkitystä nuoren aikuisen uskonnollisessa elämänkaaressa sekä haastateltavien uskonnollisten opinpolkujen että kyselylomakkeiden antamien vastausten kautta.

Analysoitavana tarinoita yhteisöllisestä oppimisesta
eri uskonvaiheissa
Tutkimuksessani käytin apuna Etienne Wengerin teoriaa yhteisöllisestä oppimisesta. Yhteisöllisessä oppimisessa on kysymys oppimisesta, jota voi tapahtua paitsi muodollisissa oppimisympäristöissä,
kuten koulussa tai rippikoulussa, joissa sekä opetus että oppiminen on
tavoitteellista, myös epämuodollisissa, kuten kotona, ystävien parissa
tai vaikkapa musiikkia kuunnellessa.187 Wengerin mukaan oppimista
tapahtuu neljällä eri tasolla; merkityksissä, käytänteissä, yhteisön
tasolla ja identiteetin rakentumisessa (ks. kuvio 1). Minkä tahansa
näistä ulottuvuuksista voi siirtää tarkastelun keskiöön.188

186 Kyselyaineisto on sama, jota Niemelä on käyttänyt Tampereella rippikoulunsa
käyneiden nuorten seurakuntatutkimuksessa. Kyselylomakkeet löytyvät
Niemelä 2007, 183–211.
187 Wenger 1999, 229, 267.
188 Wenger 1999, 5.
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Kuvio 1. Wengerin yhteisöllisen oppimisen ulottuvuudet.189

oppiminen
tekemisenä
käytänteet

oppiminen
kokemuksena

yhteisö

oppiminen
merkitykset

oppiminen
kuulumisena

identiteetti
oppiminen joksikin
tulemisena

Wengerin luoman yhteisöllisen oppimisen nelikenttää voidaan soveltaa uskonnon oppimiseen. Uskonnollisilla merkityksillä tarkoitan
lähinnä käsityksiä Jumalasta ja kristinuskon keskeisistä opillisista
sisällöistä, esimerkiksi Kristuksen ylösnousemuksesta, sekä suhdetta
tuonpuoleiseen. Uskonnolliset käytänteet eli tavat liittyvät uskonnon
harjoittamiseen ja siten ne tarkoittavat esimerkiksi rukoilua, hengellisen musiikin kuuntelua tai vaikkapa Raamatun tai muun hengellisen
kirjallisuuden lukemista. Osallistumisella tarkoitan niitä osallistumisen muotoja, joissa uskonnon harjoittamiseen liittyy yhteisöllisyys ja
jonkinlaisen uskonnollisen yhteisön läsnäolo. Se voi olla seurakunnan eri toimintamuotoihin osallistumista, mutta yhtä lailla keskustelua uskonnollisesta aihepiiristä ystävien kesken tai suvun kokoontuminen jouluaterialle. Uskonnollinen identiteetti rakentuu kaikissa
näissä oppimisen tilanteissa, ja siten se on ikään kuin yksilön omaamien uskonnollisten käsitysten, käytänteiden, osallistumisen tapojen
ja uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen summa. Lähinnä uskonnollisen identiteetin tarkastelu rajoittui nuoren aikuisen kokemukseen
omasta identiteetistään ja sen käsitteellistämiseen suhteessa muihin
uskonnolliseen yhteisöön kuuluviin tai siihen kuulumattomiin.

189 Wenger 1999, 5.
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Wengerin malli oppimisesta muistuttaa perinteistä mestari–oppipoika -asetelmaa.190 Henkilöt, joilta opitaan, ovat ikään kuin mestareita, jotka opastavat paitsi tietojen ja taitojen tasolla, myös auttavat
yhteisön jäseneksi tulemisessa ja ennen kaikkea lopulta yhteisön jäsenelle kuuluvan identiteetin löytämisessä. Erilaiset oppimisympäristöt
ja niissä toimivat opastajat tai mestarit jakavat itsestään siten paljon
muutakin kuin vain hallitsemiaan asioita ja tekemisen tapoja. Opastajat opettavat omalla esimerkillään, jakamalla omia käsityksiään ja
käytänteitään, huomaamattakin ja kulkien rinnalla opinpolulla. Oppijat voivat paitsi omaksua aineksia omaan uskonnolliseen ajatteluunsa,
myös samastua näihin henkilöihin ja saada siten rakennusaineksia
omalle uskonnolliselle identiteetilleen.191 Analysoidessani rippikoulusta ja muista oppimisympäristöistä saatuja vaikutteita sisällönanalyysin keinoin, oli kehyksenä Wengerin yhteisöllisen oppimisen ulottuvuudet.
Koska kyseessä oli nuoren aikuisen uskonnollisen elämänkaaren
tarkastelu, oli luontevaa käyttää aineistoa analysoidessa apuna teoriaa
ihmisen uskonnollisista kehitysvaiheista. Oppimisen ilmiöitä ja oppimisympäristöjen merkitystä eri ikävaiheissa voi pyrkiä ymmärtämään
eri uskonvaiheiden erityispiirteiden valossa. Tähän tarjosi välineet
James W. Fowlerin teoria uskonkehityksestä. Hänen mukaansa ihmisen uskonkehitys jakautuu kuuteen eri vaiheeseen.192 Tässä artikkelissa tarkasteluni painottuu myyttis-kirjaimelliseen (7–12 v.), synteettis-sovinnaiseen (13–21 v.) ja yksilöllis-reflektiiviseen (21–30 v.)
uskonvaiheeseen. Nämä uskonvaiheet voivat valottaa juuri rippikouluikäisen uskonnon oppimista. Lisäksi suurin osa 19–20-vuotiaista on
Fowlerin mukaan uskon kehityksessään synteettis-sovinnaisessa tai
yksilöllis-reflektiivisessä uskonvaiheessa.193 Nämä vaiheet painottuvat tarkastelussa haastateltavien ja kyselyihin vastaajien iän vuoksi.
Sivuutankin tässä katsauksessa lapsuuden intuitiivis-projektiivisen ja
aikuisuuden konjunktiivisen ja yleismaailmallisesti pätevän uskon
vaiheet.

190 Tynjälä 1999, 129–134.
191 Wenger 1999, 99–102, 156.
192 Fowler 1981, 318. Uskonvaiheiden suomenkieliset nimitykset olen ottanut
Oikariselta 1993, 70.
193 Fowler 1981, 318.
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Myyttis-kirjaimellisessa uskonvaiheessa mielikuvituksella ja
tarinoilla on edelleen keskeinen merkitys muun muassa yhteisöön
kuulumisen ilmaisuna. Moraalisääntöihin suhtaudutaan kirjaimellisesti ja suhde Jumalaan nähdään vastavuoroisena.194 Siirtymässä synteettis-sovinnaista uskonvaihetta kohti kirjaimellisuus alkaa murentua, samoin sokea luottaminen aiempiin opettajiin ja opetettuihin
sisältöihin.195 Synteettis-sovinnaisessa vaiheessa itseä ja omia näkemyksiä peilataan vertaisten vastaaviin kyseenalaistamatta niitä. Perheen rinnalle vaikuttaviksi tahoiksi nousevat muun muassa kaveripiiri, media ja populaarikulttuuri. Erot maailmankatsomuksessa leimataan helposti poikkeavuuksiksi persoonallisuudessa. Siten samanlaisuus ja samankaltainen ajattelutapa vertaisten kanssa on yksilölle
tärkeää.196 Yksilöllis-reflektiivisessä uskonvaiheessa ajattelua hallitsee entistä enemmän yksilöllisyys ja itsen toteuttaminen, samalla kun
omat ja aiempien auktoriteettien tai vertaistenkin arvot ja ajattelutavat
ovat kriittisen tarkastelun alla. Identiteetti ei perustu muiden asettamiin rooleihin. Huomio kääntyy itsen tarkastelusta muiden hyvinvointiin.197
Haastatteluaineistoja analysoin narratiiveina, sisäisinä tarinoina
omasta uskonnollisesta opinpolusta. Vilma Hänninen on tarkastellut
identiteetin rakentumista kerronnan kautta. Itseä rakennetaan kertomalla menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, niin että
kerrontahetken identiteetti sitoo tapahtuneen ja tulevaisuudenkuvat
yhtenäiseksi kertomukseksi siitä, mitä yksilö on, miten hänestä on
tullut sellainen ja millaisia tulevaisuudenprojektioita hänen identiteettinsä tarjoaa. Menneestä nähdään tärkeänä ne seikat, jotka tukevat
kerrontahetken identiteettiä ja ajatukset tulevaisuudesta jatkavat
yhtenäistä kaarta.198
Kyselyaineistoa analysoin sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin
keinoin. Tässä artikkelissa kvantitatiivinen analyysi tähtää selventämään rippikoulun merkittävyyttä oppimisympäristönä suhteessa muihin arjen yhteisöihin sekä valottamaan oppimisympäristöjen vaikutusta toisiinsa ja edelleen nuoren aikuisen uskonnollisiin käytänteisiin

194
195
196
197
198

Fowler 1981, 135–137, 142.
Fowler 1981, 149–150.
Fowler 1981, 154, 173.
Fowler 1981, 163, 182.
Hänninen 1999, 20, 60–63.
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ja osallistumisen tapoihin. Kvalitatiivinen analyysi puolestaan on
Wengerin oppimisen ulottuvuuksien avulla toteutettua sisällönanalyysia saaduista vaikutteista rippikoulussa ja muissa oppimisympäristöissä. Haastateltavien sisäisiä tarinoita analysoin yhtä
lailla sisällönanalyysin keinoin Wengerin tarjoaman sapluunan
kautta.

Uskonnon oppimista arjen yhteisöissä
Kyselyissä nuorten aikuisten saamaa uskonnollista kasvatusta, oppimisympäristöjä ja opastajia sekä omaksuttuja vaikutteita selvitettiin
useammassa kohdassa niin avoimilla, skaaloihin perustuvilla kuin
suljetuillakin kysymyksillä Avoimilla kysymyksillä tiedusteltiin nuoren aikuisen uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan eniten vaikuttaneita tahoja ja saatuja vaikutteita. Skaaloihin perustuvassa kysymyksessä kysyttiin valmiiksi listattujen tahojen vaikutusta omaan uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan. Lisäksi nuorilta aikuisilta tiedusteltiin suljetuissa kysymyksissä uskonnollista kasvatusta antaneita
tahoja. Kuviossa 2 ja 3 esitellään suljettujen kysymysten antamia tietoja uskonnolliseen elämään vaikuttaneista tahoista. Kuvio 2 perustuu
naisten ja kuvio 3 miesten vastauksiin
.Kyselyvastauksia tarkastelemalla saattoi havaita, että nuorten
aikuisten uskonnollisilta opinpoluilta löytyi varsin erilaisia ja yllättäviäkin oppimisympäristöjä Vaikutteita omaan uskonnolliseen ajatteluun, käytänteisiin, osallistumisen tapoihin ja uskonnolliseen identiteettiin omaksuttiin muun muassa kodista, sukulaisilta, ystäviltä ja
seurakunnasta, mutta myös kirjallisuudesta ja musiikin parista sekä
ihmisten välisen kanssakäymisen kautta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa varsin odottamattomissakin ympäristöissä. Rippikoulu koettiin varsin merkittäväksi oppimisympäristöksi nuoren aikuisen uskonnollisella opinpolulla. Seuraavassa esittelen paitsi rippikoulussa koettua ja opittua myös muita tärkeiksi koettuja oppimisympäristöjä ja
niissä opittua suhteessa rippikouluun.
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Kuvio 2. Eri tahojen koettu vaikutus vuoden 2006 kyselyaineistoni
naisvastaajien uskonnolliseen ja hengelliseen elämään (%, N=31).
Paljon

Rippikoulu

Jonkin verran Ei lainkaan

Seurakunnan työntekijä

19

39

42

16

45

39

Seurakuntanuorten toiminta

29

19

52

Isostoiminta

29

19

52

Musiikki
Lapsityö

45

35

19

Muu seurakunnan toiminta

39

35

23

39

48

13

Ystävät

10

48

39

Vanhemmat

10

48

42

Varhaisnuorisotyö

10

Uskonnonopettaja

65

26

48

42

Partio 3
0%

39

52

6

Isovanhemmat 3

71

26

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Kuvio 3. Eri tahojen koettu vaikutus vuoden 2006 kyselyaineistoni
miesvastaajien uskonnolliseen ja hengelliseen elämään (%, N=23).
Paljon

Ei lainkaan

39

Rippikoulu
Seurakunnan työntekijä

26

Seurakuntanuorten toiminta

22

52

13

57

22

43

17

Vanhemmat
Uskonnonopettaja

13

Isovanhemmat

13

48

0%

39

48

39

48

Lapsityö

Partio

22

43

4

Varhaisnuorisotyö

35

61

9

Muu seurakunnan toiminta

17
35

17

17

Musiikki

43
39

22

Isostoiminta

Ystävät

Jonkin verran

39

17

74

13

87

9

83
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Kyselyvastauksista kävi ilmi, että rippikoulua pidettiin ylivoimaisesti
suurimpana vaikuttavana tekijänä omaan uskonnolliseen ajatteluun
tai toimintaan sekä avoimessa että skaaloihin perustuvassa kysymyksessä Skaaloihin perustuvassa kysymyksessä rippikoulun mainitsi
vaikuttaneen paljon tai jonkin verran omaan uskonnolliseen ajatteluunsa ja toimintaansa sekä naisista että miehistä yli 80 prosenttia (ks.
kuviot 2 ja 3). Kysyttäessä tärkeimpiä uskonnolliseen ajatteluun ja
toimintaan vaikuttaneita tekijöitä avoimessa kysymyksessä rippikoulun mainitsi yli puolet miehistä ja yli kolmasosa naisista (ks.
kuvio 4). Rippikoulun näin keskeiseen asemaan saattoi kuitenkin
osaltaan vaikuttaa se, että lomakkeessa kyseltiin nimenomaan rippikouluun liittyviä asioita.
Kyselyvastauksista kävi ilmi, että rippikoulu tarjosi ympäristön,
jossa oli mahdollista pohtia ja syventää uskonnollisia merkityksiä.
(Rippikoulun johtajat/vastaavat) rohkaisivat ja esittivät kysymyksiä
sekä auttoivat vastauksien löytämiseen.

Rippikoulu myös vahvisti vastaajien mukaan uskoa ja muokkasi asenteita kirkkoa ja kristinuskoa kohtaan myönteisemmiksi. Samalla se
toimi ponnahduslautana myöhempään seurakunnan toimintaan ja vaikutti näin välillisesti myös osallistumisaktiivisuuteen ja käytänteiden
harjoittamiseen. Rippikoulu avasi ovet uskonnolliseen yhteisöön.
(Isoset ja rippipappi) olivat hyvin innostavia ja mukaansa tempaavia,
joten halusin itsekin mukaan toimintaan.

Myös isosten merkitystä ja isostoimintaa sekä seurakuntanuorten toimintaa korostettiin ja seurakunnan työntekijät koettiin vahvoina vaikuttajina. Isostoiminta sitoi nuoria edelleen osaksi uskonnollista
yhteisöä ja oli tie muuhun seurakunnan toimintaan. Seurakunnan
työntekijät nähtiin merkittävinä opastajina uskonnollisella opinpolulla niin rippikoulussa kuin myöhemmässä nuorille suunnatussa toiminnassa.
Avoimissa kysymyksissä naiset nostivat rippikoulun ohella muun
seurakuntatoiminnan monine muotoineen keskeiseksi vaikutteiden
antajaksi (ks. kuvio 4). Seurakunnan toimintaan listattiin muun
muassa kirkollisiin toimituksiin osallistuminen, jouluyön kirkossa
käyminen ja naiskuorossa laulaminen sekä lapsuuden kokemukset
seurakunnan toiminnassa. Miehille taas rippikoulu ja perhe olivat selvästi tärkeämpiä kuin naisille.
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Kuvio 4. Vuoden 2006 kyselyaineistoni vastaajien tärkeimmiksi
ilmoittamat uskonnollisiin käsityksiinsä ja toimintaansa vaikuttaneet
tahot ja kokemukset (%).
Rippikoulu

52

34

Perhe

26

Sukulaiset

17

Koulu

17

Ystävät

17

16

Srk:n työntekijä

13

Muu

13

10

Kulttuurituotteet

3

Muu srk:n toiminta

4

Isoskoulutus/isosena
toimiminen

4

Elämä

4
0

39

26
23

16

Miehet (N=23)
Naiset (N=31)

9

42
23
13
10

20

30

40

50

60

Jos nuoret aikuiset kokivat seurakunnan ja rippikoulun paljon omiin
uskonnollisiin merkityksiinsä ja käytänteisiinsä vaikuttaneina tahoina
skaaloihin perustuvissa kysymyksissä, mainittiin koti ja isovanhemmat useimmin jonkin verran vaikuttaneina tahoina ystävien ja
uskonnonopettajan ohella (ks. kuviot 2 ja 3). Noin 60 prosenttia
vastaajista koki vanhempien vaikuttaneen omaan uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan. Avoimissa kysymyksissä tärkeimpänä vaikuttajana perheen mainitsi yli kolmasosa miehistä ja yli neljäsosa naisista
(ks. kuvio 4). Etenkin suvun naiset koettiin uskonnollisina kasvattajina (ks. kuviot 5 ja 6). Kodista oli saatu ensimmäiset vaikutteet
uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan, ja ne kantoivat vielä nuorena
aikuisenakin.
Äiti antoi vakaan uskon Jumalaan jo pienenä. Siitä en päässyt eroon
edes teini-iän kapinassa, sillä maailma ilman Jumalaa on ajatuksena
turvaton.
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Kuvio 5. Vuoden 2006 kyselyaineistoni naisvastaajien uskonnollisen
kasvatuksen saaminen vanhemmilta, isovanhemmilta, kummilta ja
opettajalta (%, N=31).
kyllä
Opettaja

ei

eos

Äiti

16

68

16

0%

10

68

23

Isoisä

13

58

29

Kummi

16

48

35

Isä

13

35

52

Isoäiti

20 %

6

19

74

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuvio 6. Vuoden 2006 kyselyaineistoni miesvastaajien uskonnollisen
kasvatuksen saaminen vanhemmilta, isovanhemmilta, kummilta ja
opettajalta (%, N=23).199
kyllä

22

52

Äiti

Kummi

17

Isoisä

17

26

22
39

30
43

52

13

13

22

48

Isoäiti

0%

eos

65

Opettaja

Isä

ei

30

61

20 %

40 %

26

60 %

80 %

100 %

199 Yhden miehen lomakemerkintä isovanhemmista oli tulkinnanvarainen, joten
en huomioinut hänen vastaustaan.
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Moni oli oppinut kotona esimerkiksi rukouskäytänteen. Kotoa paitsi
opastettiin seurakunnan toimintaan, näkyi kodin vaikutus oppimisena
myös muissa arjen yhteisöissä. Kodissa saadulla uskonnollisella kasvatuksella oli vaikutusta muun muassa rippikoulun kokemisessa merkitykselliseksi oppimisympäristöksi. Sukulaiset olivat omalta osaltaan tukeneet kodista saatuja vaikutteita muun muassa antamalla hengellistä luettavaa ja ottamalla lapsen ja nuoren mukaan seurakunnan
toimintaan.
Ystävät ja opettaja, eikä siis välttämättä uskonnon opettaja, koettiin myös merkittäviksi omaan uskonnolliseen ajatteluun ja käytänteisiin vaikuttaneiksi tekijöiksi vanhempien ja sukulaisten rinnalla (ks.
kuviot 2, 3 ja 4). Opettaja mainittiin useimmin uskonnollisen kasvatuksen antajana. Lähes kolme neljästä naisesta ja kaksi kolmesta miehestä totesi näin. Opettaja koettiin tässä suhteessa merkittävänä opastajana, ja opettaja vaikuttikin persoonansa kautta oppiainetta enemmän uskonnollisiin käsityksiin muun muassa vahvistaen uskoa ja auttaen löytämään oman tavan uskoa. Koulun koettiin ylipäänsä antaneen tietoa uskonnollisista aihepiireistä. Ystävien kanssa oli keskusteltu uskonnollisista aihepiireistä ja ystävät tukivat seurakunnan toimintaan osallistumisessa ja uskonnollisissa käytänteissä.
Esimerkkinä opastajien ja oppimisympäristöjen laajasta kirjosta
mainittakoon niin sanotut kulttuurituotteet, kuten musiikki ja kirjallisuus (ks. kuviot 2, 3 ja 4). Osalle ne olivat tarjonneet ajattelemisen
aihetta ja tuoneet lisää tietoa. Muita mainittuja vaikuttaneita tahoja
olivat muun muassa buddhalainen munkki, hoitolapset, naapurit ja
Jumala. Elämä itsessään vastoinkäymisineen saattoi tuoda uskonasiat
ajankohtaisiksi. Opastajien ja oppimisympäristöjen kirjo oli moninainen ja värikäs. Rippikoulu näyttäytyi yhtenä varsin merkittävänä
oppimisen yhteisönä tässä joukossa. Tiiviit yhteisöt, kuten perhe,
sukulaiset, ystäväpiiri, rippikoulu, isostoiminta ja seurakuntanuorten
toiminta koettiin merkittävimpinä oppimisympäristöinä. Oli myös
havaittavissa, että oppimisympäristöt tukivat toisiaan uskonnollisen
kasvatuksen antajina. Esimerkiksi uskonnollinen koti ohjasi seurakunnan toimintaan ja vaikutti välillisesti myös siihen, että rippikoulu
koettiin tärkeäksi. Tässä toteutuu Wengerin ajattelumalli yhteisössä
tapahtuvasta oppimisesta, missä se ei ole vain ajattelutapojen ja toimintamallien omaksumista vaan yhteisön jäseneksi kasvamista ja
identiteetin rakentamista yhteisön tarjoaman mallin mukaiseksi.200

200 Lave & Wenger 1991, 111.
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Läheisiksi koettujen opastajien ja vertaisten läsnäololla on keskeinen
merkitys oppimiselle.201
Kyselylomakkeissa selvitettiin myös nuoren aikuisen harjoittamia
uskonnollisia käytänteitä ja seurakunnan toimintaan osallistumisen
muotoja. Aineiston pienuuden vuoksi on vain varovasti pohdittava
yhteyksiä esimerkiksi oppimisympäristöjen ja nuoren aikuisen uskonnollisten käytänteiden välillä. Rukoilemisella ja kotona saadulla
uskontokasvatuksella näytti olevan yhteys. Myös lapsuuden aktiivinen osallistuminen seurakunnan toimintaan näkyi aikuisiän osallistumisena esimerkiksi jumalanpalveluksiin tai muihin hengellisiin tilaisuuksiin. Aktiiviseen osallistumiseen ja usein harjoitettuihin käytänteisiin, kuten rukoilemiseen, Raamatun lukemiseen, muun hengellisen kirjallisuuden tai lehtien lukemiseen ja hengellisen musiikin
kuunteluun näytti vaikuttavan myös nuoruuden aikainen seurakunnan
toimintaan osallistuminen. Myös ystävillä oli suuri merkitys synteettis-sovinnaisen uskonvaiheen käytänteisiin ja osallistumiseen. Tällä
tavoin oli havaittavissa oppimisympäristöryppäitä ja ikään kuin oppimisen valtaväyliä. Oppimista tapahtui useissa oppimisympäristöissä,
ja ne kaikki tukivat osaltaan käytänteitä ja osallistumista edelleen
muissa uskonnollisissa yhteisöissä. Aktiivisesti osallistuvilla ja käytänteitä harjoittavilla oli nähtävissä oppimisympäristöissä vahva seurakunnan nuortentoiminnan, ystävien ja hengellisen musiikin vaikutus ja mahdollisesti myös kristillisen kodin tausta. Aineiston pienuuden vuoksi tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää.

Yksilöllisiä opinpolkuja
Haastattelut tarjoavat uskonnon oppimiseen elämänkaarinäkökulman
eli mahdollisuuden tarkastella koko kuljettua opinpolkua, sitä miten
eri oppimisympäristöt aina lapsuudesta nuoruuden oppimisympäristöjen kautta nuoreen aikuisuuteen ovat antaneet eväitä uskonnon
oppimiseen, ja miten opinpolku on mutkitellut eri oppimisympäristöissä Rippikoulu koettiin sekä kyselyvastauksissa että haastatteluissa
varsin merkitykselliseksi oppimisympäristöksi, mutta se sai kunkin
haastateltavan opinpolussa oman yksilöllisen merkityksensä. Tähän
vaikuttivat aiemmin muissa oppimisympäristöissä koettu ja toisaalta
rippikoulun jälkeiset kokemukset antoivat oman paikkansa rippikou-

201 Lave & Wenger 1991, 93.
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lulle oppimisympäristöjen joukossa. Haastattelujen tuloksia ei ole tarkoituskaan yleistää, sillä tuskin kahta samanlaista opinpolkua on olemassa. Halusin antaa nuorille aikuisille mahdollisuuden kertoa
omasta opintiestään, tulemisesta sellaiseksi, millainen kokee olevansa
uskonnollisessa viitekehyksessä. Haastateltaviksi valitsin henkilöitä,
jotka harjoittivat uskonnollisia käytänteitä keskimääräistä useammin
ja olivat uskonnollisessa osallistumisessaan hieman keskimääräistä
aktiivisempia. Ajattelin sen tukevan uskonnollisen ja nimenomaan
kristillisen identiteetin olemassaoloa. Haastattelin kahta nuorta miestä
ja kolmea naista. Nimesin heidät Mikoksi, Kimmoksi, Tiinaksi, Sannaksi ja Johannaksi.
Koti, sukulaiset ja seurakunta lapsuuden ja kouluiän keskeisiä
oppimisympäristöjä Kolme haastateltavista, Sanna, Tiina ja
Kimmo, olivat saaneet kristillisen kasvatuksen kotona ja sukulaisiltaan. Lapsuudessa perheen parista oli omaksuttu ensimmäiset uskonnolliset merkitykset, kuten käsitys Jumalasta ja saatu ensikosketus
uskonnollisiin käytänteisiin. Kotona ja sukulaisten parissa oli muun
muassa keskusteltu yhdessä uskonnollisista aihepiireistä, luettu hengellisiä lastenkirjoja, kuunneltu musiikkia, vietetty yhteisiä kristillisiä
juhlia ja rukoiltu. Mikko oli saanut vain vähäisiä vaikutteita isoäidiltään, jolta hän oli oppinut iltarukouksen. Koti oli toiminut paitsi osallistumisen yhteisönä, sieltä oli myös ohjattu edelleen muihin oppimisympäristöihin ja uskonnollisiin yhteisöihin, kuten seurakunnan
toimintaan. Seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin oli osallistuttu
myös perheenä.
Sanna ja Tiina olivat olleet lapsuudessa ja kouluiässä aktiivisesti
mukana seurakunnan toiminnassa, kuten pyhäkoulussa ja seurakunnan kerhoissa. Tiinalla harrastus kuitenkin oli lakannut yläasteelle
siirryttäessä, kun kaveritkin olivat lopettaneet ja muut vapaa-ajanviettotavat alkoivat viedä enemmän aikaa. Irrottautuminen myyttis-kirjaimellisesta uskonvaiheesta oli saanut Tiinan epäilemään myös merkityksiä, joita hän aiemmin oli pitänyt totena, ja oli syntynyt vakavia
ristiriitoja suhtautumisessa uskonnollisiin merkityksiin ja aiempiin
tärkeisiin opastajiin, kuten vanhempiin ja sukulaisiin. Sanna puolestaan oli jatkanut seurakunnan toiminnassa perheensä ja sukulaistensa
tukemana. Samanikäisestä serkusta oli löytynyt Sannalle seurakuntakaveri, ja yhdessä koetut herätysliikkeiden kesäleirit olivat olleet
myös tärkeitä. Synteettis-sovinnaisessa uskonvaiheessa kaverit ja heidän suhtautumisensa uskonasioihin oli merkittävä tekijä seurakunnan
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toimintaan osallistumisessa, mikä ilmenee Tiinalla toiminnasta jättäytymisenä ja Sannalla puolestaan siinä pysymisenä. Kimmo oli osallistunut esimerkiksi seurakunnan järjestämään sählyyn, mutta ei niinkään kokenut saaneensa sieltä uskonnollisia vaikutteita ajatteluunsa
tai toimintaansa. Haastateltavista Mikko ja Johanna eivät olleet saaneet lapsuudessaan tai kouluiässä varsinaista uskonnollista kasvatusta
koulua lukuun ottamatta.
Rippikoulun mullistava vaikutus Rippikoulusta muodostui merkittävä etappi kaikille haastateltaville. Jokainen koki sen kuitenkin
omalla tavallaan merkittäväksi. Tiinalle oli yläasteen aikana muodostunut kielteinen asenne kirkkoa ja uskontoa kohtaan, mutta rippikoulussa Tiina koki uskonasiat jälleen läheisemmiksi. Leirillä oli mukavaa ja siihen vaikuttivat pappi ja isoset. He hyväksyivät Tiinan sellaisena kuin hän oli. Myös muut leiriläiset osoittivat uskon olevan
hyväksyttävä asia. Synteettis-sovinnaisen uskonvaiheen mukaisesti
Tiinankin oli ollut helppo osoittaa oma uskonsa.
--- isoset oli hirveen niinku semmosia, että kun ne näytti sen, että ne
uskoo Jumalaan ja tällai näin ja ku ne oli kuitenki aivan mielettömän
ihania ihmisiä sillai ja sitten kun oikeestaan se koko rippikoulu sitten
ku niinku kaikki ne ihmiset siellä rupes kans kelaileen asioita ja sitten kun siellä oli hirveesti meiän koulusta ihmisiä, niin se vaikutti sillai tosi paljon samasta koulusta niin ja kun ne oli silleen, että jee jee
tää on kiva juttu, niin uskalsi sitten itekki mennä siihen, että joo niin
tää onki ihan kiva juttu --- jotenki se oli sillain että no kun noiki (isoset) kehtaa, niin kai määki sitten kehtaan--

Sanna sen sijaan koki omalla leirillään ulkopuolisuutta. Hänen odotuksensa uskovaisten yhteisön suhteen eivät täyttyneet. Oli pettymys
huomata, että osa isosista ja leiriläisistä oli mukana vain hauskanpidon vuoksi. Sannalle uskonnollisilla merkityksillä oli keskeisempi
asema. Rippikoulusta muodostuikin Sannalle keskeinen oman uskonnollisen identiteetin pohdinnan paikka ja Sannaa jäi askarruttamaan,
millainen kristityn pitäisi olla. Pettymyksestä huolimatta Sanna oli
kuitenkin päättänyt jatkaa isoskoulutuksessa jo ennen leiriä, ja niin
hän jäi mukaan nuorten toimintaan. Uskonnolliseen identiteettiin liittyvät askarruttavat kysymykset saivat vastauksen myöhemmin seurakunnan nuorten toiminnassa ja loppujen lopuksi pohdinnat vahvistivat käsitystä itsestä kristittynä. Tiinalla olisi ollut intoa jatkaa seurakunnan toiminnan parissa, mutta kukaan kavereista ei jatkanut, joten
ei hänkään. Asenteet kirkkoa ja uskontoa kohtaan muuttuivat kuitenkin pysyvästi myönteisemmiksi.
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Kimmo yllättyi positiivisesti rippikoulussa saadessaan vastakaikua
omille ajatuksilleen Jumalasta.
--- se muutti sen ehkä tota että siä just ehkä vähän yllättykin, että se
ei ollu täyttä semmosta, että Jumala on ja minkälainen, että se just
semmonen vanha mies siellä, mutta sit ehkä just tämmöstä. Yllätyin
siitä, että siellä niinku kuvattiin kuitenki Jumala tämmöseks universaaliks ilmiöks tai joksku tämmöseks hengeks tai tämmöseks niin se
anto mahdollisuuksia siihen niinku ymmärtää se juttu omalla tavallansa ja se koko juttu pikkusen ehkä vähän hämmensikin eli just sen
takia ehkä halus jatkaaki siinä toiminnassa, että halus vähän ettii
kanssa, että mikä mikä tää juttu nyt sitten olikaan, että en kokenu en
uskonu, että se ois ku niinku lähin sinne niin en ois uskonu, että tota
ois antanu niin paljon, mitä se loppujen lopuks anto.

Kimmo kiinnostui kristinuskon sisällöistä, uskonnollisista merkityksistä, ja halusi jatkaa isoskoulutukseen voidakseen oppia lisää. Kavereitakin jäi taivaltamaan samalle polulle.
Johanna ei saanut lapsuudessaan vahvoja uskonnollisia vaikutteita
lähipiiristään. Rippikoulussa hän kuitenkin innostui mukavasta toiminnasta ja hyvästä seurasta ja päätti jäädä isoskoulutukseen.
Se oli varmaan joku nuorisotyönohjaaja sitte siis joo on se varmaan
vieläki niin se oli tosi semmonen mukava ja tyyppi niin sitte ehkä se
kiinnosti tuleen sitten mukaan, että hei tää vois ollaki hauskaa, että ei
sen tarvi olla siis mitenkään, ett se piti niinku hauskaa meiän kanssa
ja jutteli siis silleen ettei sen tarvi olla just semmosta mitään kovin
uskoon kääntämistä vaan siis siinä samalla ja silleen, että kun on
niinku niin sittenhän se tulee niinku asiatki selviks.

Johanna piti siitä, ettei uskontoa tuputettu, vaan sanomaa julistettiin
mukavan yhdessäolon lomassa. Seikka, joka arvelutti Sannaa seurakunnan toiminnassa, olikin Johannalle juuri oikea tapa olla kristittynä.
Mikon polun alku muistuttaa Johannan tietä. Mikkokaan ei saanut
paljon uskonnollisia vaikutteita lapsuudessaan tai kouluiässä koulun
uskonnontunteja lukuun ottamatta. Rippikoulu oli kuitenkin
alkusysäys Mikon uskossa kasvamiselle. Mikkoa kohtasi henkilökohtainen suru rippikoulun aikana. Työntekijöiltä ja muilta leiriläisiltä
saatu tuki vakuutti Mikon siitä, että Jumala on olemassa.
--- sitä tajus, että ei sitä voi olla, on pakko olla joku joka sitten kantaa
niitä kaikkia taakkoja harteillaan ja tukee meitä, ett sieltä se lähti se
homma sitten.
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Mikko halusi välittää kokemaansa rakkautta ja huolenpitoa muille
nuorille. Hän ottikin myöhemmin osaa isoskoulutukseen ja muuhun
seurakunnan toimintaan.
Myös haastateltavilla rippikoulun merkitys yksilön uskonnollisessa kasvussa näkyi. Rippikoulu toimi yhteisönä opastajan roolissa
yksilön uskonnollisella opinpolulla siirryttäessä uuteen uskonvaiheeseen, synteettis-sovinnaiseen uskoon, mutta toisaalta se siivitti vielä
tietä yksilöllis-reflektiiviseen uskonvaiheeseen. Tiinalla rippikoulu
vaikutti pysyvästi asenteisiin uskonnollisia merkityksiä ja samalla
muita uskonnollisia yhteisöjä ja aiempia opastajia, kuten perhettä,
kohtaan. Sannalle rippikoulu oli erilainen uskonnollinen yhteisö,
jossa oli jäseniä, jotka eivät välttämättä olleet yhtä sitoutuneita uskonnollisiin merkityksiin ja sen osoittamiseen elämässä. Loppujen
lopuksi tämäkin kokemus vahvisti Sannan uskonnollista identiteettiä.
Johannalla rippikoulu oli ensimmäinen varsinainen uskonnollinen
yhteisö, jossa mielekäs toiminta vei mukanaan ja johdatteli myös
tutustumaan syvemmin uskonnollisiin merkityksiin. Johanna omaksuikin ensisijaisesti yhteisöllisiä osallistumisen muotoja. Mikolla rippikoulu oli aidosti tukeva, välittävä yhteisö, joka vakuutti Jumalan
olemassaolosta. Kimmo taas sai sieltä tukea omille ajatuksilleen
uskonnollisista merkityksistä.
Rippikoulussa oppimista tapahtui yksilöllisesti. Välillisestikin se
kuitenkin tuki oman uskonnollisen identiteetin rakentumista, uskonnollisten merkitysten syventymistä sekä uskonnollisten käytänteiden
ja osallistumisen yhteisön uudelleen löytymistä. Rippikoulusta merkittävän oppimisympäristön teki Wengerin teorian mukaisesti juuri
sen yhteisöllisyys, vanhemmat mestarit, kuten papit ja nuorisotyönohjaajat, hieman kokeneemmat oppijat eli isoset ja toisaalta vertaiset oppijat. Rippikoulussa oli tarjolla polku tai polun alku yhteisön
jäseneksi kasvamisen tiellä. Jäätiinpä yhteisöön tai ei, rippikoulussa
koettu heijastui tarinoissa vielä vuosien päästä. Toisaalta kerrontahetken uskonnollinen identiteetti saattoi nostaa tarinassa esiin juuri sen
kannalta keskeisiä seikkoja.
Nuoruuden erkanevat opinpolut Nuoruutta leimaavat yksilöllistyvät kokemukset ja oman tien etsiminen. Yksilöllis-reflektiiviseen
uskonvaiheeseen kuuluu vastuun ottaminen omasta elämänkatsomuksesta ja kriittinenkin suhtautuminen omiin ajatussysteemeihin. Sanna,
Mikko, Kimmo ja Johanna löysivät oman paikkansa seurakunnasta
rippikoulun jälkeen. Sannalle isoskoulutus oli keskeinen oppimisym-

344

Rippikoulu nuoren elämänkulussa

päristö. Hän sai siellä vastauksia kysymyksiinsä niin muilta isosilta
kuin työntekijöiltä Sanna osallistui aktiivisesti myös muuhun seurakunnan toimintaan, kuten nuorteniltoihin ja vähitellen otti vastuuta
myös lasten ja nuorten toiminnan järjestämisestä siirtyen oppijasta
opastajaksi. Sanna sai vaikutteita myös monista muista ja odottamattomistakin ympäristöistä. Opiskellessaan Sanna tutustui muihin uskoviin nuoriin, myös muista seurakunnista. Yhdessä he pitivät jonkinlaista rukous- ja raamattupiiriä. Sanna kävi tutustumassa myös muihin seurakuntiin ja niiden toimintaan ja sai vahvistusta omalle uskovaisen identiteetilleen. Kenties rippikoulussa virinnyt uskonnollisen
identiteetin pohdinta oli avartanut Sannan näkemyksiä uskovista
ihmisistä ja mahdollisti tutustumisen myös muiden seurakuntien
jäseniin. Sannalla säilyi paljon jo lapsena omaksuttuja ja matkan varrella vahvistuneita uskonnollisia käytänteitä, kuten hengellisen musiikin kuuntelu ja rukoileminen.
Myös Mikon ja Johannan tie jatkui seurakunnassa paitsi oppijana
myös opastajana ensin isostoiminnan myötä. Erilaisten koulutusten
kautta he pääsivät kerhonohjaajiksi ja muihin vastuutehtäviin seurakunnassa. Uskonnollisista merkityksistä ja käytänteistä oppimista
tapahtui edelleen osallistumisen ohessa. Etenkin Mikko sai paljon
opastajia seurakunnan parista jopa maallikoista. Mikon käsitykset
Jumalasta ja kristillisistä sisällöistä syvenivät.
Ehkä yks asia on se, että vaikka miten ois vaikeeta ja tuntuis, että mikään ei suju niin, ettei kuitenkaan oo yksin tässä maailmassa vaan
aina on Jumala, joka sitten tukee ja on turvana. Se on varmaan se tärkein asia, mikä on jääny mieleen ja sit tietysti tää, että kaikki meistä
on samanarvosia ihmisiä, että ei pitäis ketään halveksia minkään sairauden tai muun takia. Siinä on aika lailla niitä suurimpia asioita,
mitä on jääny mieleen.

Johanna pyrki toteuttamaan uskonnollisista merkityksistä oppimaansa
käytännössä ja siirtämään esimerkiksi partiotoiminnassa kristillisen
etiikan periaatteita omille partiolaisilleen. Johannalla uskonnolliset
merkitykset olivat enemmän sidoksissa käytäntöön. Mukavan toiminnan mukaansa tempaisema omaksui vaikutteensa seurakunnan toimintaan osallistumisen myötä ja välitti niitä eteenpäin nimenomaan
yhteisöllisen osallistumisen kautta. Näin esimerkiksi lähimmäisenrakkaus sai muotonsa käytännön elämässä Saapas-koulutukseen osallistumisessa.
Kimmo kävi isoskoulutuksen ja toimi isosena, mutta kavereiden
jäädessä pois seurakunnan toiminnasta hän jättäytyi siitä itsekin
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sivuun. Synteettis-sovinnaisessa uskonvaiheessa kavereilla on keskeinen merkitys. Vertaisiin halutaan samastua eikä toimintaan, joka
voisi ilmentää erilaista elämänkatsomusta kuin kavereilla, voi osallistua. Kimmon opinpolku johti kuitenkin odottamattomienkin opastajien luokse. Vaihto-oppilasvuotensa aikana hänellä oli tilaisuus käydä
keskusteluja uskonnollisista kysymyksistä perheessä, johon hän oli
majoittuneena, ja hahmottaa siten lisää omaa käsitystään Jumalasta ja
perimmäisistä kysymyksistä, kuten elämän tarkoituksesta. Siten rippikoulussa alkanut kysely Jumalan olemuksesta sai jatkoa ja uusia
vastauksia.
Vaikka Tiinan opinpolku johtikin seurakuntayhteisön laitamille,
hän pystyi positiivisen rippikoulukokemuksen jälkeen jälleen vaihtamaan näkemyksiä uskonnollisista kysymyksistä perheensä ja sukulaistensa kanssa. Siten nämä arjen yhteisöt jäivät hänen uskonnollisiksi yhteisöikseen. Läheisten ihmisten kanssa Tiina kävi keskusteluja elämän perimmäisistä kysymyksistä ja hahmotti omaa uskonnollista identiteettiään. Rippikoulun myönteinen vaikutus ulottui myös
muihin oppimisympäristöihin. Koulun uskonnon tunnit tulivat kiinnostavammiksi niin Tiinalla kuin Mikollakin.
Nuoren aikuisen uskonnollisuus ja ajatuksia tulevaisuudesta
Huolimatta siitä, että Tiina jäi seurakuntayhteisön reunamille, hän sai
edelleen uskonnollisia vaikutteita perheeltään ja sukulaisiltaan. Tiinan osallistumattomuutta leimasi yhä synteettis-sovinnaiselle uskonvaiheelle tyypillinen merkitsevien toisten odotusten täyttäminen. Kirkossa hän ei käynyt, kun kukaan kaveripiiristäkään ei tehnyt niin.
Tiina sitoi piilouskovaisen identiteettinsä vahvasti yhteisöön ja toisaalta omaamiinsa uskonnollisiin merkityksiin. Uskoa sai, mutta leimautumisen pelossa salaa. Toisaalta usko oli lähtöisin jo lapsuudenkodista, mikä saattoi antaa ajattelumallin, ettei seurakunta ollut ainoa
mahdollinen paikka uskoa ja harjoittaa uskonnollisia käytänteitä.
Synteettis-sovinnaisen uskonvaiheen mukaisesti Tiina pystyi astumaan rippikoulussa seurakuntayhteisön sisäpuolelle, kun merkitsevät
toiset omalla toiminnallaan oikeuttivat sen, mutta reunamille jättäytyminen oli seurausta kavereiden vastaavasta käyttäytymisestä. Tiina
seuraili kuitenkin lehdestä seurakunnan ilmoituksia. Jo lapsuudessa
omaksuttu rukouskäytänne säilyi etenkin vaikeissa tilanteissa. Tiina
ei itse uskonut palaavansa seurakunnan toiminnan pariin, mutta halusi
tarjota aikanaan mahdollisille lapsilleen uskonnollisen kasvatuksen ja
ohjata heidät myös seurakuntaan. Tiina haaveili lisäksi vapaaehtois-
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työstä sairaiden parissa, minkä hän itse koki käytännön kristilliseksi
lähimmäisenrakkaudeksi.
Tiinan tavoin Kimmo koki haluavansa tulevaisuudessa tarjota jälkeläisilleen yhdenlaisen vaihtoehdon oman elämänkatsomuksen
rakennusaineksiksi kristinuskon parista. Itse hän ei kuitenkaan uskonut osallistuvansa seurakunnan toimintaan muutoin kuin toimitusten,
esimerkiksi kirkkohäiden kautta. Kimmo jatkoi polkuaan etsijänä.
Vaikutteita hän haki muun muassa kirjallisuudesta. Kimmolla ei ollut
lukkoon lyötyä suhtautumista kristillisiin sisältöihin, mutta kuitenkin
hän saattoi rukoilla silloin tällöin. Kimmo peilasi omaa uskonnollisuuttaan seurakuntaa tai kotia laajempaan uskonnolliseen yhteisöön
ja näki kristillisyyden kulttuuriin sisäänrakennettuna seikkana. Ajatus
kristillisten sisältöjen ja tapojen välittämisestä tuleville sukupolville
oli siten osoitus kulttuurin edustajana toimimisesta ja vallitsevan kulttuurin pariin kutsumisesta ilman sitoumusta uskonnollisiin merkityksiin. Kimmo koki olevansa etsijä paitsi merkitysten myös uskonnollisen yhteisönsä suhteen. Kimmo on pohtinut paljon uskonnollisia
merkityksiä ja rippikoulukin oli keskeinen Jumala-käsityksen
pohdinnan paikka.
Sanna puolestaan toimi haastatteluhetkellä aktiivisesti seurakunnassa nuorten parissa ja pyhäkoulutyössä. Hänelle hengellisen musiikin kuuntelu ja laulaminen, Raamatun ja muun hengellisen kirjallisuuden lukeminen sekä rukoileminen olivat keskeisiä, lähes päivittäisiä käytänteitä. Hän myös osallistui jumalanpalveluksiin. Sanna
halusi osoittaa uskon elämässään monin eri tavoin. Jatkossa hän
halusi toimia seurakunnassa aktiivisesti ja harkitsi lähetystyötäkin.
Omille lapsilleen hän halusi tarjota aikanaan samaa, mitä itse oli saanut kokea niin kotona kuin seurakunnassa. Sanna on uskossa eläjä ja
kokonaisvaltainen oppija. Sannan kokonaisvaltaisen oppijan identiteetti heijastelee monia oppimisympäristöjä, uskonnollisten merkitysten tärkeyttä ja toisaalta opastajana toimimistakin merkitysten välittäjänä
Oppimisessa
käytänteet,
yhteisölliseen
toimintaan
osallistuminen ja uskonnollisten merkitysten sisäistäminen ovat
kulkeneet käsi kädessä.
Mikko ja Johanna jatkoivat seurakunnan toiminnassa aktiivisesti
oppijoina ja opastajina. Uskonnolliset käytänteetkin säilyivät seurakunnassa. Mikko rukoili ja luki Raamattua myös itsenäisesti. Hengellinen musiikki oli hänelle tärkeää. Mikko on uskossa kasvaja omien
sanojensakin mukaan. Hänen uskonnollinen kasvunsa liittyi pitkälti
merkityksiin ja niiden välittäminen sisältöinä, mutta myös käytännön
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hyvinä töinä oli eräs hänen tavoitteensa. Mikko koki, että seurakunta
muodosti puitteet uskonnolliselle kasvulle. Johanna puolestaan on
identiteetiltään seurakuntatoimija. Hänen käytänteensä ja merkityksensä elivät nimenomaan seurakunnan toiminnassa. Molemmat haaveilivat pääsevänsä työskentelemään seurakunnassa. Mikko halusi
kertoa nuorille Jumalan huolenpidosta ja Johanna kutsua mukaan
mielekkääseen toimintaan, joka samalla välittää tärkeitä uskonnollisia
sisältöjä. Siten hekin halusivat välittää tai siirtää uusille oppijoille
jotakin samaa siitä, mitä olivat itse saaneet oppijoina kokea yhteisön
jäseneksi tulemisesta, samaan tapaan kuin Tiina, Kimmo ja Sannakin
tahoillaan.

Lopuksi
Kyselyt osoittivat, että rippikoulu koettiin yhdeksi merkittävimmäksi
uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan vaikuttaneeksi tahoksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että rippikoulu oli jonkinlainen käänteentekevä
etappi jokaisella haastateltavalla, ja sen merkitys heijastui vielä vuosienkin päähän. Rippikoulun merkitys nuoren aikuisen uskonnollisessa elämänkaaressa näyttäytyy kuitenkin varsin yksilöllisenä.
Myös monet muut oppimisympäristöt olivat tärkeitä. Opastajia
löytyi läheisistä henkilöistä, mutta yhtä lailla sattumanvaraisista kohtaamisista, musiikista ja kirjallisuuden parista. Uskonnollisten
yhteisöjen tai oppimisympäristöjen opastajat saattoivat olla äitejä tai
ukkeja, opettajia, pappeja, isosia ja isosiskoja, mutta yhtä lailla opastajana nähtiin hengellinen musiikki tai uskonnollisen romaanin päähenkilö. Useat eri oppimisympäristöt tukivat oppimista niin merkityksissä ja käytänteissä kuin osallistumisessa ja identiteetin rakentumisessa. Eri ikävaiheissa oppimisympäristöillä oli eri merkitys. Toiset siirtyivät sivurooleihin ja toiset ottivat pääroolin. Lapsuudessa
vaikuttivat etenkin tutut arjen yhteisöt, kuten vanhemmat ja sukulaiset. Synteettis-sovinnaisessa uskonvaiheessa kavereiden merkitys
korostui vaikkapa kotiin nähden. Rippikoulusta tuli tuon ikävaiheen
merkittävä etappi.
Myös se, mitä opittiin, oli varsin yksilöllistä. Haastattelujen perusteella voi todeta, että rippikoulussa yksi saattoi oppia jotakin uutta
omasta uskonnollisesta identiteetistään, toinen muuttaa suhtautumistaan kirkkoon ja uskontoon, kolmas saada rakennusaineita jumalakuvaansa, neljäs kokea Jumalan todella olevan olemassa ja viides löytää
aivan uuden puolen seurakunnasta ja haaveilla jo työtehtävistä seura-
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kunnan parissa. Kukin poimi samoiltakin poluilta ja etapeilta itselle ja
uskonnolliselle identiteetille keskeiset ja ominaiset tavat ajatella ja
toimia. Yhtä moninaisia vastauksia oli löydettävissä kyselyistäkin.
Uskonnollisen opinpolun konkareille, jo lapsena vahvoja kristillisiä vaikutteita saaneille, rippikoulu ei välttämättä merkinnyt täysin
uusien uskonnollisten merkitysten oppimista vaan vanhojen
syvenemistä ja uusia oivalluksia. Toisille ajatus Jumalan olemassaolosta kirkastui ensimmäisen kerran. Osan rippikoulu opasti uudenlaisten uskonnollisten käytänteiden, kuten Raamatun lukemisen
pariin, osalla se vahvisti vanhoja kotona opittuja tapoja tai merkitsi
niiden uudelleen käyttöön ottoa. Osalle rippikoulu toi ensimmäisen
kosketuksen uskonnolliseen yhteisöön, osa löysi sinne uudelleen ja
joku oli jo kuin kotonaan. Kristittynä oleminen saattoi saada aivan
uuden muodon yhteisössä, jossa oli toisia omanikäisiä, epävarmoja,
epäilijöitä, samoin ja toisin ajattelevia. Se muutti asenteita kirkkoa ja
koko uskoa sekä muita uskonnollisia yhteisöjä ja myöhemmin vastaan tulevia oppimisympäristöjä kohtaan. Kunkin yksilöllinen opinpolku antaa yksilöllisen merkityksen rippikoululle, jossa erilaiset elämänkokemukset tuovat oman suolansa oppimiseen.
Yksilöllis-reflektiivisessä uskonvaiheessa oppimisympäristöt eriytyivät ja niistä tuli yllätyksellisiäkin. Jokainen haastateltava oli haastatteluhetkelläkin jonkinlaisen uskonnollisen yhteisön jäsen, jolla oli
jonkinlainen neuvoteltu suhde uskonnollisista merkityksistä, oli se
sitten seurakunta, koti, sukulaiset, ystävät, tai väljemmin hengellisen
musiikin kuuntelijat tai kristityt ylipäänsä. Oppijoiden tie johti myös
ennen pitkää opastajiksi. Kukin haastateltavista halusi tarjota uusille
oppijoille jotakin siitä, mitä oli itse omalla opinpolullaan saanut
kokea. Oma tie koettiin merkitykselliseksi.
Rippikoulun merkitystä on vaikea arvioida muuten kuin yksilöllisten opinpolkujen valossa. Haastateltavien opinpolkuja analysoidessa
voi vain pohtia, olisiko ilman rippikoulua yksi nuori aikuinen enemmän, joka ei vilkaisisikaan seurakuntalehden menovinkkejä, yksi
nuori aikuinen vähemmän etsimässä Jumalaa, kaksi henkilöä vähemmän suuntaamassa nuoruuden innolla seurakuntatyöhön ja olisiko
seurakunta ilman yhtä uskollista seurakunta-aktiivia opastamassa
uusia pyhäkoululaisia ja rippikoululaisia samalle polulle, jota hänkin
on kulkenut jo jonkin aikaa.
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19. Elämän, uskon ja rukouksen
opettamista ja oppimista 2000-luvun
alussa
Tutkimusraportin lopussa on paikallaan tarkastella tutkimustuloksia,
arvioida tutkimusprosessia ja tehdä johtopäätöksiä, jotka suuntautuvat myös eteenpäin. Tämän artikkelikokoelman kukin tutkija on jo
omassa tuotoksessaan esittänyt tällaista tutkimuspohdiskelua. Tässä
luvussa on tarkoitus pohtia teoksen syntymisen taustalla olleen tutkimusprosessin vaikutusta, luoda laajempi yhteinen katsaus artikkeleihin ja niiden tutkimustuloksiin sekä tuumailla myös tulosten merkitystä rippikoulun kehittämiselle. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001 on tämän
johtopäätösluvun väljähkönä sisällöllisenä tarkastelukehikkona,
mutta pyrkimys on myös tarkastella niin sitä kuin tutkimustuloksia
muun teoreettisen viitekehyksen avulla.
Aluksi tarkastellaan teoksen tutkimusten syntyprosessin ja menetelmällisten seikkojen vaikutusta tulosten luotettavuuteen. Sen jälkeen artikkeli pyrkii tiivistämään ja tarkastelemaan muutamia keskeisiä tuloksia teoksen kaikista kolmesta pääjaksosta. Ensimmäisenä
tarkastellaan rippikoulun didaktiikkaa eli sitä, miten rippikoulussa
opetetaan ja opiskellaan, toisena rippikoulun opettajia ja heidän toimintaansa rippikoulussa sekä kolmantena rippikoulun merkitystä rippikoululaisen elämänkulussa ja lähiyhteisöissä. Lopuksi pohditaan
vielä kokoavammin rippikoulun suunnittelua, toteuttamista ja asemaa
suomalaisessa kirkollisessa elämässä ja yhteiskunnassa.

Tutkimustulosten syntyhistoria ja luotettavuus
Tieteelliset tutkimustulokset syntyvät aina juuri tietyssä ajassa ja paikassa, jotka luonnollisesti vaikuttavat myös siihen, mitä tuloksia kullakin tutkimuksella saadaan. Tämän tutkimusraportin välitön syntyhistoria on liittynyt siihen viisi vuotta kestäneeseen tutkimushankkeeseen, joka teoksen johdannossa on esitelty. Kysymyksessä on ollut
yhdeltä keskeiseltä osaltaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
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aloitteesta syntynyt koulutuksen kehittämisen ja sen vaikuttavuuden
tutkimusprojekti.
Tämä teos ei kuitenkaan ole tuon tutkimushankkeen välitön loppuraportti: toisaalta läheskään kaikki hankkeen aikana syntynyt rippikoulututkimus ei ole tässä raportissa esillä, toisaalta mukana on myös
alun perin muista yhteyksistä nousseita tutkimuksia. Tutkimusprojekti rakennettiin alun perin usean korkeakoulun ja Kirkon tutkimuskeskuksen yhteiseksi hankkeeksi, jolla ei missään vaiheessa ollut varsinaisia tähän tutkimusteemaan palkattuja päätoimisia tutkijoita. Kirkon tutkimuskeskuksen kautta saatu rahoitus toki mahdollisti muutamia lyhytaikaisia työsuhteita, joiden aikana esimerkiksi kehitettiin
aineistonkeräämisen menetelmiä ja toimitettiin tutkimusartikkeleita.
Pyrkimys oli alusta saakka, että hanke tukisi eri tutkimusyhteisöjen
työskentelyä niin, että mahdollisimman moni voisi niissä antaa
panoksensa rippikoulututkimukseen. Hankkeen lukumääräisesti laajin tutkijajoukko on ollut Helsingin ja Joensuun yliopistojen sekä
Sibelius Akatemian maisterintutkintonsa pro gradu -tutkielmaa valmistelleet opiskelijat, joita hankkeeseen liittyneissä kokoontumisissa
oli mukana kolmisenkymmentä. Myös muutamat Diakonia-ammattikorkeakoulun lopputyötään tehneet opiskelijat olivat projektissa
aktiivisesti mukana, ja laajempi joukko heitä tutkimusaineistoa keräämässä. Varttuneemmista tutkijoista niin väitöskirjansa tekijät kuin jo
väitelleet tutkijan työssään toimineet ovat antaneet panostaan.
Mukana on vahvasti myös metodisen kehittämisen ja koulutuksen
puoli. Kaiken kaikkiaan on ollut kysymys epäilemättä merkittävästä
tutkijayhteisö(je)n kohtaamisesta, tuumailusta ja oppimisesta. Hankkeessa on täyttynyt se tieteen kriteeri, että sitä tehdään aina kriittisessä ja itseään kehittävässä yhteisössä. Kun näin on tapahtunut,
hankkeen tulokset vaikuttavat paljon laajemmalla, kuin tämä raportti
voi osoittaa.
Ennen muuta seitsemän maan kansainvälisen tutkimushankkeen
aineistoon perustuvat artikkelit esittelevät sellaista tutkimusta, mikä
ei ole alun perin liittynyt kirkkohallituksen aloitteesta syntyneeseen
hankkeeseen. Kun laaja aineisto oli käytettävissä vasta talven
2008–2009 aikana, sen monipuolista antia on mahdollista esitellä
vain eräin rajatuin osin. Uusi kansainvälinen näkökulma haluttiin kuitenkin tuoreeltaan mukaan suomalaiseenkin tutkimusraporttiin.
Samalla osa tämän teoksen sisällöksi jo suunnitelluista teksteistä oli
jätettävä julkaistavaksi toisilla areenoilla.
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Lisälukemisesta kiinnostuneen lukijan kannattaa siis katsoa ainakin Helsingin ja Joensuun / Itä-Suomen yliopistojen sivustoilta niin
pro gradu- kuin väitöskirjatasoistenkin rippikoulututkimusten löytymiseksi. Kirkon tutkimuskeskuksen sivustot puolestaan opastavat esimerkiksi tässä tutkimuksessa esitellyn kansainvälisen tutkimuksen
tietoihin.
Johtopäätöksiä tehtäessä on muistettava erilaisten tutkimusotteiden rajoitukset. Karkeasti jaotellen voi sanoa, että kvantitatiivisesta
tutkimuksesta voi tehdä tilastollisesti yleistettäviä johtopäätöksiä,
mutta samalla on muistettava, että kyselyt ja niihin pohjautuvat tilastoanalyysit eivät helposti anna kovin syvällistä käsitystä yksittäisistä
ilmiöistä tai pitkän linjan syysuhteista. Kvalitatiivisen tutkimuksen –
esimerkiksi valmiiden yksittäisten tekstien tai erikseen koottujen
haastattelujen ja havainnointien analyysit – avulla pääsee helpommin
arvioimaan yksittäisiä ilmiöitä, mutta näitä tutkimustuloksia on taas
varottava yleistämästä. Kun nyt on käytettävissä monin menetelmin
tehtyä rippikoulututkimusta, voi useammassa eri artikkelissa esille
tulevia samaan suuntaan viittaavia tuloksia pitää yleisesti luotettavina, vallankin jos ne esiintyvät sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin tehdyssä tutkimuksessa.

Opetus rippikoulussa ja RKS 2001:n toteutuminen?
Rippikoulusuunnitelma 2001 on itseymmärryksensäkin mukaisesti
puitesuunnitelma, jonka tarkoitus ei ole antaa valmista ohjeistusta rippikoulun yksityiskohtiin. Se on pedagogisin termein sanottuna curriculum-tyyppinen opetussuunnitelma, jossa varsin niukasti ja yleisellä
tasolla kuvattujen opetettavien sisältöjen ja tavoitteiden ohella esitellään laajahkosti lähtökohtia, periaatteita, toteuttamisen rakenteita,
opettajien roolia, suunnittelua ja arviointia. Syntyessään tällaisena
RKS 2001 ei ollut mikään outo ilmiö suomalaisessa muodollisen koulutuksen kentässä, meniväthän yleissivistävän koulutuksen vuoden
1994 opetussuunnitelmien perusteet erittäin pitkälle edellyttäessään
koulutuksen paikallista suunnittelua.
RKS 2001:n voi nähdä sisältävän neljä erilaista kokonaisuutta.
Siinä on ensinnäkin verraten laaja teologinen ja toiseksi vielä hiukan
laajempi pedagoginen taustapohdinta. Kolmantena on kokonaisuuteen nähden varsin suppeasti esitetty rippikoulun tavoitteiden, sisältö-
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jen ja rakenteiden esittely, joiden mukaan periaatteessa kaikki rippikoulut on toteutettava. Neljänneksi RKS 2001:n loppuun on vielä
koottu hallinnollispainotteisia määräyksiä ja ohjeita, jotka osin vain
kertaavat ja tiivistävät jo aiemmin esitettyjä seikkoja.
Miten RKS 2001:n pedagogiset periaatteet ovat tutkimuksen
mukaan toteutuneet niissä rippikouluissa, jotka on virallisesti
toteutettu kyseisen ohjaustekstin mukaisesti? Näitä periaatteita ovat
ainakin teologisten aihepiirien ja hengellisen elämä luonteva liittyminen nuorten elämänkysymyksiin, nuorten aktiivinen panos oppimistilanteissa ja opetusmenetelmien monipuolisuus, rippikouluopiskelun
läheinen liittäminen muuhun seurakunnalliseen elämään vähintään
puolen vuoden aikana sekä rippikouluopettajien tiimimäinen työskentely rippikoulun monipuolisessa suunnittelussa, toteuttamisessa ja
arvioinnissa.
Tutkimus näyttää antavan monitahoisen vastauksen siihen, miten
RKS 2001:n pedagogiikka on käytännössä toteutunut. On ilmeistä,
että opetusmenetelmien monipuolisuus on toteutunut vain osittain.
Lassi Pruuki ja Kati Niemelä osoittavat artikkeleissaan niin suppeampien havainnointiaineistojen kuin laajan kyselyaineiston perusteella,
että opettajajohtoiset työskentelytavat ovat selvästi vallitsevia suomalaisen rippikoulun opetusmenetelmiä. Niistäkin nimenomaan opettajan oma esitys tai – kuten kansainvälisessä aineistossa ilmaistiin –
luennointi oli eniten käytetty. Suomalaisten rippikoulunuorten
mukaan se oli suorastaan vallitseva työskentelytapa, opettajat itse
kokivat käyttävänsä runsaahkosti myös opetuskeskustelua.
Mari Liimataisen tutkimus yhdestä sotilasrippikoulusta on tältä
osin perin paljastava. Yhdentoista eri oppitunnin yksityiskohtainen
analyysi osoitti, että 87 prosenttia yhteensä 555 minuuttia kestäneistä
oppimistilanteista oli opettajajohtoista opetusta. Liimataisen sijoitti
kyselevän opetuksen perustellusti opettajajohtoisiin työtapoihin.
Samalla sotilasrippikouluartikkeli paljastaa mielenkiintoisen seikan.
Vaikka kyseisen rippikoulun opetusmenetelmällinen todellisuus oli
hyvin kaukana siitä monipuolisuuden ihanteesta, minkä RKS 2001
asettaa ihanteeksi, ja jopa siitä, minkä kyseisen rippikoulun opettajatkin kokivat ihanteekseen, varusmiesrippikoululaisten kokemukset
opetuksesta eivät olleet lainkaan pelkästään kielteisiä. Liimatainen
korostaa laajemman oppimisympäristön merkityksestä sille, miten
oppijat ovat kokeneet opetuksen: sotilaspapin sinänsä opetusmenetelmänä yksipuolinen, mutta leppoisa opetus tuntuu armeijan muun tiukan koulutuksen keskellä varsin mieluisalta. Tämä tulkinta kannattaa
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laajentaa rippikouluihin myös yleisemmin. Sekä varsinaisten oppituntien ympärillä tapahtuva muu rippikoulun toiminta ja sen ilmapiiri
että vieläkin laajemmin kaikki rippikoululaisen elämänpiirin kontekstit vaikuttavat opetuksen synnyttämiin kokemuksiin. Aktiiviset opetustilanteet ovat vain yksi osa oppimisympäristöä, jolloin hyvän opetuksen tavoitteista kauaksikin jäävä opetus voi oppijasta tuntua kohtuullisen onnistuneelta tai ainakin sujua muun mukavamman
tekemisen ohessa.
Nuoret viihtyvät rippikoulussa keskimäärin erinomaisesti, mihin
vaikuttavat olennaisesti erityisesti leirijakson myönteisenä koettu
ilmapiiri. Tähän taas vaikuttavat rippikouluhenkilöstö, erityisesti
opettajat ja isoset, sekä se moninainen ohjelma, jota on oppituntien
ulkopuolella. Riikka Hämäläisen artikkeli rippikoulun leirijakson iltaohjelmista antaa tästä osuvan kuvan. Hänen tuloksiaan ei tilastollisesti voi lainkaan yleistää, mutta niitä voi hyvin käyttää esimerkkeinä
yksittäisistä ilmiöistä, jotka saattavat näkyä monissa rippikouluissa.
Nimenomaan iltaohjelmien traditio lienee merkittävä osa sitä nuorista
itsestään nousevaa rippikouluelämää, joka on sekä toteuttanut tavoitetta nuorten elämänkysymysten käsittelystä että tukenut isostoimintaa ja rippikoulun asemaa nuorisokulttuurissa. Samojen sketsien käyttäminen läpi vuosikymmenten kertoo jotakin siitä vahvasta traditiosta, jota rippikoulu osana nuorten kulttuuria kantaa mukanaan. Pitkäkestoisenkin perinteen äärellä voi kyllä pohtia, millä tavoin kaksimieliset eroottiset vitsit tai ruoalla sottaaminen tukevat RKS 2001:n
kirjoitetun opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Hyvä huumori on vaativa taitolaji niin nuorille kuin aikuisillekin, etenkin kun
sen olisi tarkoitus olla osa laajaa hengellisesti ja eettisesti kokonaisvaltaista oppimisympäristöä. Hauska yhdessäolo on pedagogisesti
perusteltua, kunhan samalla tietoisesti vältetään vaaraa, että hauskanpidolla ”ostettaisiin” oikeus opetusmenetelmällisesti tylsien oppituntien pitämiseen.
Jo pelkkä opetusmenetelmien synnyttämien kokemusten tarkastelu
osoittaa siis, että RKS 2001:n ihanteet kokonaisvaltaisesta, oppijakeskeisestä ja oppimisympäristön erilaisia elementtejä läpäisevästi toisiinsa limittävästä oppimisesta toteutuvat vajavaisesti, tai ainakin eri
tavoin kuin suunnitelma ne esittää. Saman voi perustellusti sanoa
myös toisesta rippikoulutodellisuuden keskeisestä elementistä, nimittäin hengellisen elämän näkymisestä rippikoulun todellisuudessa.
RKS 2001:n mukaan hengellinen elämä tai spiritualiteetti, joita
suunnitelmassa käytetään jokseenkin synonyymisina, on olennainen
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osa rippikoulua ja sen tulisi olla läsnä läpäisevästi rippikoulun kokonaisuudessa. Mari Chaulagain tutkimuksen mukaan hengellinen hartauselämää oli toteutettu kaikissa havainnointiaineistonsa 29 rippikoulussa. Havainnoituna päivänä oli kaikissa pidetty iltahartaus, selvästi useimmissa myös jumalanpalvelus ja noin puolessa aamuhartaus. Muut hengellisen elämän muodoiksi lasketut toimintamuodot
olivat mukana vain vähemmistössä rippikouluista. Toisaalta Chaulagai osoittaa, että hengellinen elämä läpäisee rippikoulutoimintaa eräin
osin vain perin puutteellisesti. Päivärippikouluissa hartauselämän
muodoiksi jäivät lähinnä ulkokohtaisiksi koetut alku- ja loppuhartaudet. Useimmissa leirijakson sisältävissä rippikouluissa opettajien
ja isosten yhteiset raamattu- ja rukoushetket olivat harvinaisia.
Chaulagain perustellusti osoittamia tuloksia on syytä pohtia monipuolisemmin. On monia seikkoja, joiden vuoksi on varottava yleistämästä tuloksia hartauselämän niukkuudesta. Havainnointitutkimukset
– edes 29 opetusryhmän laajuisena – ei menetelmällisesti anna mahdollisuuksia laajaan yleistämiseen. Hartauselämän havaitsemisen
osalta lienee syytä olla muutoinkin varovainen. Raamatun kohdan
opiskelu oppi- tai ryhmätyötunnilla voi välittömästi tukea spiritualiteettia. Hiljaista rukousta ei helposti saa empiirisen havainnoinnin
kohteeksi. Eri työntekijät voivat teologisin syin tai hengellisen perinteensä mukaan tietoisesti varoa ”liiaksi” ulospäin näkyvää hartauselämää, vaikka sitä muutoin vahvasti tukisivatkin.
Toisaalta Chaulagain esittämät tulokset saavat tukea myös kansainvälisestä tutkimusaineistosta, jonka tulokset voi yleistää. Sen
mukaan suomalaisissa rippikouluissa käytetään rukousta rippikouluopetuksen osana varsin vähän. Kansainvälinen tulkintahorisontti
tarjoaa ainakin kaksi lisänäkökulmaa hengellisen elämän asemoitumiseen suomalaisessa rippikoulussa. Kaikissa kuudessa muussa maassa
vastaavat opetusjärjestelyt ovat olennaisesti enemmän konfirmaatioon tähtäävää toimintaa, konfirmaatio-opetusta tai – kuten kansainvälisessä projektissa lopulta sovittiin puhuttavan – konfirmaatiotyötä,
confirmation work. Jumalan sana, rukous ja siunaus ovat helposti
enemmän esillä, kun jo opetusjärjestelyn peruskäsite viittaa selkeästi
niiden suuntaan. Toinen näkökulma on, että Suomessa rippikoulun
käy olennaisesti suurempi osa nuorisoikäluokasta kuin useissa muissa
tutkimukseen osallistuneissa maissa. Voi olettaa, että hartauselämän
eli leimallisesti uskonnollisen, aktiivisen toiminnan painottamiseen
on korkeampi kulttuurinen ja pedagoginen kynnys, kun osanottajien
seurakunta on sekalainen.
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Niin Chaulagai kuin muutamat muutkin artikkelit osoittavat puolestaan yhden seikan, jossa hengellinen elämä on ilmeisen monipuolisesti, jopa läpäisevästi läsnä rippikouluissa. Musiikki, kaikenlainen
kuunneltu ja itse tuotettu musiikki, mutta erityisesti yhteinen laulaminen on huomattavan kattavasti mukana rippikoulussa. Niin virret,
hengelliset laulut kuin nuorten veisutkin ovat usein sanalliselta muodoltaan rukousta, Jumalan edessä viipymistä tai oman elämän tärkeiden kysymysten meditointia. Riikka Hämäläisen on tarkkanäköisesti
havainnut, että yhden nimenomaisen virren laulaminen yhden ainoan
kerran iltaohjelmassa oli yhdelle rippikoululaiselle merkittäviä rippikoulukokemus, kun se liittyi läheisesti juuri tämän nuoren elämänkulkuun. Jos hengellinen elämä siis jääkin useissa rippikouluissa joiltakin ulottuvuuksiltaan niukaksi, on suomalaisen rippikoulun todellisuudessa myös elementtejä, joissa spiritualiteetti on monipuolisesti
läsnä.

Rippikoulun opettaja puitesuunnitelman toteuttajana
Tämän kirjan toinen pääosio koostuu ensisijaisesti rippikoulun opettajiin, heidän kokemuksiinsa ja käsityksiinsä kohdistuneiden tutkimusten tuloksista. Opettajan rooli on tietysti aina tärkeä, kun on kysymys
muodollisesti järjestetyn koulutuksen antamisesta. RKS 2001:n
mukainen rippikoulunpito muuttaa opettajan roolia ainakin kahdella
tavalla aiempaan opetussuunnitelmaihanteeseen verrattuna. Ensiksikin puitesuunnitelma edellyttää opettajalta, erityisesti rippikoulua
johtavalta teologilta ja rippikoulusta vastaavalta seurakunnan työntekijältä, aktiivisempaa panosta paikallisen ja rippikoulukohtaisen
suunnitelman laatimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Toiseksi
opetuksen tavoitteet ja sisältö pitäisi saada toteutetuksi aiempaa
enemmän yksittäisten oppituntien sijasta kokonaisvaltaisissa seurakunnan toiminnan ja rippikoulun oppimisympäristön aktiviteeteissa.
RKS 2001:n ihanneopettajan tulisi pystyä olemaan oppituntien johtajan ja opetusmenetelmien osaajan ohella myös oppimisympäristöjen
järjestelyn verkostoitunut koordinaattori ja sosiaalisesti kyvykäs
oppimisen tuen konsultti. Voi siis sanoa, että RKS 2001 on vain entisestään lisännyt rippikouluopettajan kompetenssivaatimuksia.
Suvi Tammisen, Jenni-Kristiina Liirin, Eija Väkeväisen ja Johannes Saarisen artikkeli käsittelee rippikoulun todellisuuden kannalta
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tärkeätä kokonaisuutta eli musiikkia ja musiikkikasvatuksen toteutumista. Tämä näkökulma tuo esille haasteen, jota ihanne opetuksen
organisoinnin ja pedagogisen toteuttamisen verkostomaisuudesta
edellyttää muillakin rippikoulun osa-alueilla. Rippikoulun musiikkikasvatus on kirkkojärjestyksen velvoituksesta lähtien kanttorin vastuulla, mutta toimii parhaiten opettajatiimin, isosten ja rippikoululaisten yhteisesti toteuttamana. Musiikki myös yhdistää rippikoulun vahvasti niin seurakunnan muun toiminnan todellisuuteen – virret, moninainen muu hengellinen musiikki, jumalanpalvelus – kuin rippikoulua käyvän yksilölliseen kokemusmaailmaan, myös spiritualiteettiin.
Parhaimmillaan musiikkikasvatus siis voi toteuttaa useita RKS
2001:n keskeisiä ihanteita.
Rippikoulun musiikkikasvatusta koskevien tutkimusten voi sanoa
tarjoavan kahteen suuntaan käyviä tuloksia. Toisaalta musiikin merkitystä ja asemaa arvioidaan monin tavoin myönteisin ilmaisuin:
opettajat ja rippikoululaiset pitävät sitä tärkeänä, musiikkia on rippikouluissa keskimäärin paljon ja erilaisissa tilanteissa, sen toteuttamiseen ja siitä päättämiseen pääsevät vaikuttamaan kaikki rippikoulutoiminnassa osalliset johtajasta yksittäiseen rippikoululaiseen. Didaktiikan kannalta on hyvä panna merkille, että musiikkiopetus toteutuu
– ainakin kanttorien antamien kyselyvastausten mukaan – paljolti
yhteisen laulamisen avulla eli toiminnallisen opetuksen keinoin – toisin kuin rippikouluopetus muuten monilta osiltaan.
Toisaalta juuri musiikkikasvatuksen todellisuus nostaa esille joitakin seikkoja, joissa RKS 2001:n hyvät aikomukset toteutuvat puutteellisesti. Oppiminen saattaa jäädä oppijan kannalta sirpaleiseksi,
kun musiikkikasvatustilanteet ovat hajallaan kanttorin tunneilla,
jumalanpalveluksissa ja iltaohjelmissa. Kirkkojärjestyksen määrittämistä rippikoulunopettajien kolmesta ryhmästä kanttorit antavat – toisin kuin teologit ja nuorisotyönohjaajat – opetuksensa lähinnä ”vierailutunneillaan” ja ovat hyvin harvoin pitkäkestoisesti läsnä muussa
rippikouluarjessa. Sama koskee heidän panostaan rippikoulun suunnittelussa ja arvioinnissa, kaiken kaikkiaan siis opettajatiimin työskentelyssä.1 Kanttoreilta kaivattaisiin rippikouluissa keskimäärin suurempaa panosta. Musiikin kokonaisvaltainen asema rippikoulun
todellisuudessa on usein kiinni muiden opettajien ja vastuunkantajien

1

Tiimityön toteutumisesta rippikoulussa lähemmin, ks. Innanen 2009.
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kuin kanttorin taidoista, mikä ilmeisesti tuottaa suuria vaihteluita
musiikkikasvatuksen toteutumisessa eri rippikouluissa.
Kira Ertmanin, Elina Hynysen ja Kirsi Tirrin tutkimukset antavat
monipuolisen kuvan siitä, miten haastavien kysymysten keskellä
opettajat rippikoulussa toimivat. Tietenkin jo rippikoulun sisältö edellyttää henkilökohtaisten uskonasioiden ja elämänkysymysten käsittelyä. Rippikoululaisten perin moninaiset elämänkuviot – vaikkapa
Hynysen esittelemien käyttäytymishäiriöisten nuorten – ovat aina
mukana oppimistilanteissa ja synnyttävät joskus ratkaisuja hyvin vaikeissa tilanteissa. Tirrin mukaan rippikoulun eettiset ongelmat sisältävät usein psyykkisiä tai fyysisiä uhkia oppilaille toisten rippikoululaisten tai heidän vanhempiensa suunnalta, jolloin opettajien haasteena oli suojella nuoria aiheuttamatta heille lisää ongelmia. Tässä
kaikessa opettaja on toimijana kantaen mukanaan omia käsityksiään,
persoonaansa ja elämänhistoriaansa. Ertmanin artikkeli seksuaalikasvatuksesta osoittaa monin esimerkein, kuinka ihmisen kannalta keskeisten elämänkysymysten käsittely koskettaa myös opettajan elämänkulkua. Näissä tilanteissa työyhteisön sisäiset erot tai koko kansankirkon eettiset linjaukset voivat vielä korostaa opettajan kokemia
vaikeuksia.
Hans Tuominen on tutkimuksessaan jakanut rippikoulunopettajat
kolmeen pedagogisen ajattelun suhteen erilaiseen joukkoon: toimintaorientoituneisiin ohjaajiin, opetuskäytäntöä tarkasteleviin ohjaajiin
sekä kriittisten arvioijain eli reflektiivisten ohjaajien ryhmiin. Peruslinja oli, että suurin osa (kolme viidestä) opettajista kuului ensimmäiseen ryhmään, jolle on tyypillistä tarkastella pedagogisia kysymyksiä
konkreettisten tilanteiden ja opetustoiminnan käytännön järjestymisen näkökulmasta. Kanttoreista ja diakoniatyöntekijöistä tähän ryhmään kuului erityisen moni (neljä viidestä). Papeista ja nuorisotyönohjaajista huomattava osuus (noin 40 – 50 %) kuului keskimmäiseen pedagogisen ajattelun joukkoon eli tarkasteli opetuskäytäntöjen
toteutumista ja vaihtoehtoja omien teoretisoitujen kokemusten ja teoriatiedon avulla. Vain muutamat nuorisotyönohjaajat ja hieman
useammat papit olivat reflektiivisiä ohjaajia eli tarkastelivat myös
rippikoulun opettamiskäytäntöihin liittyviä teorioita jonkin niiden
taustalla olevan metateoreettisen tarkastelumallin avulla. Kaikkein
eniten opetuskäytäntöä tarkastelevia tai reflektiivisiä ohjaajia, siis
jompaa kumpaa teoreettista tarkastelutapaa edustavia opettajia oli niiden pappien keskuudessa, jotka vastasivat nuoriso- tai
rippikoulutyöstä.
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Tuominen korostaa perustellusti, että kuhunkin eri pedagogisen
ajattelun mallia edustavaan ryhmään kuuluva rippikoulunopettaja voi
olla opettajana lahjakas, innostava ja sosiaalisesti taitava. On kuitenkin ilmeistä, että RKS 2001 edellyttää niin puitesuunnitelmarakenteensa kuin monipuolisesti kokonaisvaltaista opetusta edellyttävän
pedagogiikkansa puolesta, että rippikoulua olisi arvioitava ja suunniteltava myös muista kuin yksittäisten arkisten opetustilanteiden sujuvuuden näkökulmasta. 2000-luvun nuorten kulttuurinen tilanne ja elämänkulku tuskin vähentävät tätä monipuolisen tietämyksen ja teoreettisen tarkastelun tarvetta, joka yksittäisen rippikoulun osalta kohdistuu erityisesti rippikoulun johtajaan.

Rippikoulun asemoituminen nuoren elämänkulussa
Artikkelikokoelman viimeisen osion tarkastelukulmana on pohtia,
miten rippikoulu oppimisympäristönä ja instituutiona asemoituu rippikoulua käyvän nuoren elämänkulussa. Tutkimus tulee tässä osiossa
hyvin lähelle sitä olennaista kysymystä, mitä nuori oppii rippikoulussa. Tähän pyritäänkin vastaamaan erityisesti Aino-Elina Kilpeläisen ja Kati Niemelän artikkeleissa, jotka selvittävät RKS 2001:n
tavoitteiden kannalta keskeisellä uskonnollisuuden alueella tapahtuneita muutoksia – siis oppimista! – rippikoulun aikana. Pitkäkestoisten oppimistulosten tarkka arviointi on kuitenkin hyvin vaikeaa,
koska yksilöiden opinpolkuun vaikuttavat niin monet erilaiset seikat
fysiologista eroista lähtien lapsuudenkodin ja lähiympäristön vaikutteiden kautta aina rippikouluyhteisön ja laajemmin koko seurakunnallisen elämän moninaisiin piirteisiin saakka. Kaikki nämä vaikuttavat
myös yksittäisten sisältöjen oppimiseen ja siihen, mitä merkityksiä
nuori niille antaa. Siksi on sekä kiinnitettävä huomiota nuoren muihin
oppimiskonteksteihin – näin tekevät Satu Suonperä, Noora Tapiainen
ja Jouko Porkka artikkeleissaan – että mahdollisuuksien mukaan tarkasteltava yksilön omaa elämänhistoriallista opinpolkua, joka on Sari
Murtosen artikkelin teemana.
Niemelän esittelemä kansainvälinen vertailu osoittaa suomalaisen
rippikoulun pääsevän asettamiinsa tavoitteisiin monin osin peräti
onnistuneesti. Kansainvälisen laajan tilastoaineiston mukaan rippikoulun aikana kristilliset uskomukset muuttuivat, rukouselämä sai
tukea ja seurakunnan läheisyys lisääntyi Suomessa keskimäärin
enemmän kuin muiden maiden kirkkojen konfirmaatio-opetuksessa.
On vielä hyvä muistaa, että Suomessa rippikoulun käy suurempi
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osuus ikäluokasta kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa:
rippikoululaisten uskonnollisuus ei alussa ole korkea eikä merkittävän muutoksenkaan jälkeen korkein, mutta oppiminen koskettaa sangen monia. Rippikoulun onnistuneita piirteitä voi tilastollisesti selittää riittävän pitkällä rippikoulun leirijaksolla, joka mahdollistaa
intensiivisen oppimisen, opettajien realistisella ja nuoria lähelle tulevalla pedagogisella otteella sekä nuorten myönteisillä kokemuksilla
rippikoulun kiinnostavuudesta ja ilmapiiristä. Monet oppimistuloksista ja niihin vaikuttaneista rippikoulun piirteistä ovat juuri niitä
seikkoja, joihin RKS 2001:lla ja sen toteuttamiseksi järjestetyllä rippikoulunopettajien täydennyskoulutuksella on pyritty.
Toisaalta kansainvälisen tutkimuksen suomalainen aineisto osoittaa myös alueita, joissa RKS 2001:n asettamia tavoitteita ei ole laajassa mitassa saavutettu. Yksi näistä on jumalanpalvelus, jonka kaksi
kolmesta rippikoululaisesta kokee tylsäksi niin ennen rippikoulua
kuin sen jälkeenkin. Vaikka tämän kokoelman artikkeleissa ei ole laajasti tarkasteltu rippikoulun käyneiden nuorten uskonnollisen aktiivisuuden ilmenemismuotoja, lienee selvää, että hyvin monet rippikoulun käyneet myös käyttäytyvät rippikouluajan vahvistaman oppimisensa mukaisesti ja jättävät osallistumatta jumalanpalveluksiin.
Vertailevan tilastotutkimuksen tulokset tarkentuvat muiden artikkeleiden valossa. Rippikoulun tavoitteiden suunnassa parhaiten ja
pysyvimmin näyttävät oppivan ne, jotka ovat saaneet aktiivista
uskontokasvatusta jo aikaisemmin. Rippikoulun sisällön kannalta
koulun uskonnonopetus näyttää juuri Suomessa tarjonneen tietämystä
kristillisestä uskosta. Kodilla – ja siellä erityisesti äidillä – voi olla
suuri myönteinen merkitys, samoin seurakunnan toiminnalla niille,
jotka ovat lapsena tai varhaisnuorena siihen osallistuneet. Kilpeläisen
artikkelin mukaan sama opetus voi johtaa eri oppijoiden tulkitsemana
jumalakuvan muutokseen hyvin erilaisiin suuntiin. Oletettavasti tämä
selitty osittain juuri nuoren aiemmin saamalla uskontokasvatuksella –
oli se sitten minkälaista tahansa, vaikkapa vain satunnaista kaveripiirin ja tiedotusvälineiden tarjoamaa. Erityisesti kodin läheiset ihmiset
ovat antamallaan vaikutuksella ”läsnä”, kun rippikoululainen antaa
saamilleen vaikutelmille merkityksiä.
Jouko Porkan artikkeli tarkentaa sitä kuvaa, mikä isosten roolilla
on suomalaiselle rippikoululle. Isosten laaja panos on kansainvälisesti ainutlaatuista ja vaikuttaa rippikoulun myönteisiin oppimiskokemuksiin. Isoseksi lähtemisen motiivit voivat olla hyvin moninaisia:
uskonnollisia, altruismiin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyviä,
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omiin kasvutoiveisiin liittyviä ja muita ulkokohtaisempia odotuksia.
Uskonnollisia motiiveja edustaneet hakeutuvat eniten uudestaankin
isosen tehtäviin. Rippikoulun oppimistuloksista voi siis sanoa, että
hyvin monet suomalaiset saavat siellä merkittäviä, tavoitteiden suuntaisia oppimiskokemuksia, mutta pysyvimmät oppimistulokset rippikoulu tarjoaa niille, jotka ovat jo aiemmin saaneet turvallista kristillistä kasvatusta.
Tähän tulkintaan hyvin sopivaa näkökulmaa antaa Sari Murtosen
tutkimus, jossa uskonnollisen oppimisen tarinassa kerronnan vuoron
saavat nuoret aikuiset itse. Viiden Jumalaan uskovan nuoren yksilölliset tarinat osoittavat, kuinka monenlaiset pienetkin ja päältä katsoen
kaukana uskonnollisesta oppimisesta olevat tilanteet saavat merkityksellisen paikkansa uskon jäsentymisessä osaksi omaa arkista elämänkatsomusta. Muodollisella ja epämuodollisella uskontokasvatuksella
– lapsuudenkodissa, vertaisryhmässä, koulun uskonnonopetuksessa,
kulttuurituotteiden tarjoamana – on tärkeä merkityksensä, jota sitten
rippikoulun selkeästi omaan uskonnolliseen kasvuun tähtäävä oppimisympäristö aktiivisesti muokkaa. Rippikoulu opettaa tietoja, tekee
taitoja tutuksi, tarjoaa samastumiskohteita, madaltaa kynnystä seurakuntaan ja rohkaisee mukaan kristittyjen yhteyteen. Rippikoulu tekee
mahdolliseksi oppimiskokemusten kirjon, jota eri osiltaan voi myöhemmin jäsentää osaksi elämänkulkua. Samalla se tarjoaa myös julkisen, nuorillekin sosiaalisesti sallitun tavan puhua uskonnosta suomalaisessa kulttuurissa. Rippikouluinstituutio sallii tuoda yksilöllisen
uskontoon liittyvän tarinan julkiseksi ja auttaa liittämään julkisen
uskonnollisuuspuheen yksilölliseksi.
Yksi tapa tarkastella RKS 2001:n toteutumista ja laajemmin koko
suomalaisen rippikoulun asemaa on kysyä yksilön oppimisen ja
yhteisön suhdetta. RKS 2001:n valmistelun ääneen lausuttuna juonteena oli seurakuntayhteyden tärkeys rippikoulun tavoitteissa. Kun
suunnitelma rakentuu pedagogisestikin sosio-konstruktivistisen oppimiskäsityksen varaan, Sari Murtosen käyttämä teoria yhteisöllisen
oppimisen elementeistä sopii kokoavaksi tarkastelumalliksi. Murtosen esittelemässä kuviossa2 voisi siirtää yhteisön oppimisen tarkastelun keskiöön.
RKS 2001 käsittelee paljon yhteisöllisyyttä. Silti se ei määrittele
tarkkaan, mitä se yhteisöllisyydellä tai seurakuntayhteydellä tarkoit-

2

Ks. edellä s. 331.

363

Rippikoulun todellisuus

taa. Lienee todennäköistä, että myös rippikoulun järjestäjien ja opettajien kesken tästä on monenlaisia tulkintoja. Minkälaiset käytänteet,
mitkä merkitykset ja minkälaisen identiteetin rippikoululainen oppii,
on yhteydessä siihen, mikä on se yhteisö, johon tai jonka yhteydessä
oppimisen pitäisi tapahtua. Onko kysymyksessä nimenomaan yksittäisen rippikoulun oma yhteisö? Tähdätäänkö seurakunnan isos- ja
nuorisotoiminnan yhteyteen? Vai toivotaanko rippikoululaisen
hakeutuvan jonkinlaisena yleisseurakuntalaisena mihin tahansa kirkolliseen aktiviteettiin? Onko tavoitteena johdattaa nuori seurakunnan jumalanpalvelusyhteisön aktiiviseksi osallistujaksi? Ehkä tarkoituksena onkin kasvaa paremmin sisään herätysliikkeen yhteisölliseen
jäsenyyteen tai jonkin harrastusryhmän entistä paremmaksi osallistujaksi? Vai ajatellaanko rippikoulun toimivan riittävästi, kun se opastaa väljän kansankirkollisuuden yhteisöllisyyteen, jossa yhteisöllinen
uskonnollisuus koskettaa lähinnä elämänkaaren juhlissa ja mahdollisesti joissakin vuosittaisen kalenterin juhlissa. Ehkä sittenkin tähdätään kunkin rippikoulua käyvän yksilöllisen elämänkulun kehittymiseen niin, että hän rakentaa uskonnollisuuttaan missä tahansa yksilöllisesti valitsemissaan yhteisöissä? Kenties tärkeä yhteisö onkin perhe
ja suku, jonka piirissä "rippijuhla" auttaa löytmään oman
aikuisemman paikan sukupolvien ketjussa? Jotakin yksilön ja
yhteisöllisyyden suhdetta jokainen rippikoulu kantaa aina mukanaan,
enemmän tai vähemmän yhtenäisesti, johtajiensa ja opettajiensa
paremmin tai huonommin tiedostamana. Rippikoulun suunnittelussa,
toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä olisi varmasti syytä tarkastella tätä problematiikkaa.

Tulosten pohdintaa
Tutkimuksen perusteella on syytä arvioida RKS 2001:n tavoitteiden
toteutumista, niin haastavaa kuin kaikki pedagogisen vaikuttavuuden
mittaaminen onkin. Yksi kiistämätön ja kattava tilastollinen tapa tällaiseen seurantaan on tarkastella rippikoulun tavoittavuutta. Kuviossa
1 kuvataan, miten rippikoulun käyneiden osuus sekä kastettujen, kirkollisten avioliittoon vihkimisten ja kirkkoon kuulumisen osuus on
kehittynyt vuosien 1970–2008 aikana.
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Kuvio 1. Kastettujen osuus syntyneistä, kirkkoon kuuluvien osuus
väestöstä, kirkollisesti vihittyjen osuus solmituista avioliitoista ja
rippikoulun käyneiden osuus 15-vuotiaista (prosentteina) 1970–2008.
100
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Rippikoulun käyneiden osuus on 1970-luvun puolivälistä lähtien säilynyt kohtuullisen vakaana 88 prosentin ja 95 prosentin välillä
samalla kun kuvion muut käyrät näyttävät selvempää laskusuuntaa.
Taulukon tiedoissa rippikoulun käyneiden osuus on laskettu 15-vuotiaiden ikäryhmästä, vaikka osa rippikoulun suorittavista on tätä vanhempia. Tämä selittänee vuosien 1970 ja 1971 huomattavan korkeita
eli sataa prosenttia lähestyviä tilastotietoja, olihan vastaava osuus
eräinä 1960-luvun lopun vuosina alle 90 prosenttia.
Tilastollisesti mielenkiintoinen vaihe oli vuonna 1976, josta lähtien rippikoulun käyneiden osuus laskettuna 15-vuotiaiden kohortista
oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin kirkkoon kuuluneiden osuus
suomalaisista. Rippikoulu tavoittaa tilastojen mukaan 2000-luvulla
vuosittain huomattavan määrän sellaisia suomalaisia, jotka eivät ole
kirkon jäseniä. Tämä näkyy 15-vuotiaiden ikäryhmän kohdalla, jolloin kirkkoon liittyvät nuoret nostavat selvästi kirkkoon kuuluvien
osuutta. Rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyneitä oli vuonna 2007
yhteensä 1 859 henkilöä eli 3,1 prosenttia sinä vuonna rippikoulun
käyneistä (1 570 vuonna 2008). Vuonna 2007 rippikoulun yhteydessä
kastettuja oli 1 114 (vuonna 2008 heitä oli 951). Kun 2007 kaikista
14-vuotiaista 87,59 prosenttia kuului kirkkoon, samana vuonna osuus
15-vuotiaista oli 89,74 prosenttia; vasta 83-vuotiaiden kohortista suh-
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teessa useampi kuului kirkkoon kuin 15-vuotiaista. Rippikoulu ja
konfirmaatio ovat siis niin houkutteleva tapahtuma huomattavalle
määrälle nuoria, että he haluavat tulla seurakunnan jäseniksi.
Muutos 1960-luvun loppupuolen tilanteeseen on ilmeinen. Rippikoulun toteuttamisen tavalla, sisällöllä ja laadukkuudella on tähän
ilman muuta vaikutuksensa, ja näissä taas rippikoulun opetussuunnitelmatyöllä on merkittävä osuutensa. Kuvion 1 kuvaajissa näkyvät
epäilemättä niin vuosien 1980 kuin 2001 rippikoulusuunnitelmien
mukainen kehittämistyö.
Minkä verran RKS 2001:n mukainen rippikouludidaktiikka on
toteutunut käytännössä? Tutkimus on nostanut esille seikkoja, jotka
ovat varsin kaukana RKS 2001:n hahmottamista ihanteista. Varsinaisten rippikoulun oppituntien opetusmenetelmät vaikuttavat olevan edelleen varsin usein opettajajohtoisia. Rippikoulun suunnittelussa, jossakin määrin opetuksen toteuttamisessakin erityisesti papit
ja nuorisotyöntekijät tekevät kyllä yhteistyötä, mutta pitkäkestoisen
tiimityön sijaan näyttää useinkin toimittavan lähinnä työnjaon
ehdoilla. Ainakin osa kokonaisvaltaiseksi tarkoitettujen oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta ontuu, ja sen sijaan rippikoulu järjestyy usein ainakin osittain hajanaisten ”vierailevien opettajien” toteuttamina. Rippikoulu sisältää usein toisistaan irrallisia elementtejä, joiden oppimisvaikutus voi olla jopa keskenään ristiriitaista. Rippikouluissa näytään rukoiltavan vähemmän kuin esimerkiksi muiden pohjoismaiden konfirmaatio-opetuksessa. Jumalanpalvelus pysyy yhtä
vähän houkuttelevana, kun messuun rippikoulun aikana tutustutaan.
Erityisen selvästi RKS 2001 jää toteutumatta eräin kohdin, jossa
rippikoulusta on annettu selvät normatiiviset määräykset. Tällaista
osoittavat esimerkiksi tiedot, että huomattava osa rippikouluista on
pituudeltaan alle kuuden kuukauden mittaisia tai kovin monet rippikoulun opetusryhmät ovat suuruudeltaan yli 25 oppilaan kokoisia.
Nyt tutkittuja asioita ei ole aiemmin tarkasteltu niin samoilla tutkimusmittareilla, että voisi puhua tarkasta seurantatutkimuksesta. Siksi
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista tarkkaan sanoa, minkälaisia muutoksia juuri RKS 2001:n jälkeinen tilanne on tuonut verrattuna sitä aikaisempaan. Voi hyvin olla, ja vaikuttaa jopa todennäköiseltä, että rippikouludidaktiikka on muuttunut asetettujen tavoitteiden
suuntaan.
On kuitenkin hyvä muistaa, mikä rooli ylimmän tason opetussuunnitelmalla muodollisessa koulutuksessa ylipäänsä on. Opetussuunnitelmateksti on aina laatijoittensa ja hyväksyjiensä muotoilema ihanne.
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Sillä on taipumusta olla kuin maksimaalisesti ilmaistu hyvien toiveiden tynnyri. On oikeastaan turha ajatella, että voisi RKS 2001 kädessään mennä rippikouluun ja tehdä tarkistuslistaa, jonka mukaan voisi
todeta asiakirjan toteutuneen niin ja niin hyvin. Kirjoitettu opetussuunnitelma – ja aivan erityisesti suppea puitesuunnitelma – on aina
vain jokin abstrakti tiivistelmä, jota rippikoulua hallinnoivat ja siellä
opettavat järjestävät toteutuneeksi opetussuunnitelmaksi. Lopulta tärkeää on koettu opetussuunnitelma, se mitä tapahtuu rippikoululaisessa rippikoulun aikana ja sen jälkeen. Tähän voi tutkimuksen perusteella sanoa, että vaikkapa monien tärkeiden uskonnollisten tavoitteiden tai yhteisöllistä viihtyvyyttä koskevien ihanteiden osalta kirjoitetun opetussuunnitelman ja koetun opetussuunnitelman vaikuttaa olevan varsin hyvä vastaavuus. Tässä katsannossa RKS 2001:n voi
sanoa toteutuvan monin osin erinomaisesti.
Ylätason kirjoitettua opetussuunnitelmaa voi pitää pikemminkin
jonkinlaisena koulutuksellisena puheenvuorona, joka keskustelee
käsittelemänsä instituution aiemman koulutuskulttuurin kanssa. Uusi
opetussuunnitelma voi tarjota jotakin uutta, mutta toteutus rakentuu
vanhalle. Tämä konservatiivisuus sisältyy itse asissa konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Niinpä on oikeastaan selvää, että myös rippikoulun uudistusprosessi säilyttää vanhaa toteuttaessaan uutta.
On todennäköistä, että RKS 2001:n puitesuunnitelmaluonne on
osaltaan jättänyt tilaa sille, että aiemmat rippikoulukäytännöt ovat jatkuneet. Tämä näkyy esimerkiksi muutamissa tutkimuksen esille tuomissa edelleen käytössä olevista käsitteistä tai menettelytavoista. Kun
samanaikaisesti Hans Tuominen osoittaa, että suurin osa rippikoulun
opettajista rakentaa pedagogisen ajattelunsa käytännöllisen sujuvuuden tarpeista käsin, herää kysymys, mistä yksittäisen rippikoulun
toteutunut opetussuunnitelma saa todelliset perusteensa. On vähintään kysyttävä, onko johtava rippikoulupedagogiikan periaate vaikkapa se, että ”näin meillä on tehty ennenkin ja se toimii”, tai se, mitä
käytössä oleva rippikoulun oppikirja opettajanoppaineen suosittelee.
Kumpikin voi johtaa hyvän rippikoulun pitämiseen, jopa sellaiseen,
joka oppilaiden kokemana tulee lähelle RKS 2001:n asettamia tavoitteita, mutta kumpikaan niistä ei ole RKS 2001:n tarjoamien prosessi-ihanteiden mukainen.
Yksi tämän pohdinnan johtopäätös on, pitääkö rippikoulun opetussuunnitelman luonnetta seuraavalla uudistuskierroksella muuttaa joiltakin osin yksityiskohtaisemmaksi. Näinhän Suomessa tehtiin yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmauudistuksessa 2000-luvun
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alkuvuosina. Tai jos halutaan pitää kiinni suppeasta puitesuunnitelmasta, olisiko rippikoulun arviointia sekä seurakuntien luottamusmiesten ja työntekijöiden rippikouluaiheista koulutusta lisättävä?
Kirkkojärjestyksen mukaisista rippikoulunopettajista erityisesti
kanttoreiden roolia rippikoulussa kannattaisi tarkastella lähemmin.
Heidän – ja siihen liittyen rippikoulun musiikkikasvatuksen – asema
nähdään tutkimuksen mukaan hyvin tärkeäksi; siitä ovat yhtä mieltä
niin useimmat kanttorit kuin muutkin opettajat sekä rippikoululaiset.
Kanttoreiden osuus rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa jää
kuitenkin usein vähäiseksi ja irralliseksi. Tähän on luonnollisesti
monia eri syitä; onhan selvää, että vaikkapa seurakunnan ainoa tehtävässään toimiva kanttori ei voi viettää merkittävää osaa kesätyöajastaan pelkästään rippikoululeirillä. Kun kanttori näyttää usein jäävän
rippikoulun suunnittelustakin verraten irralleen ja peräti neljä viidestä
kanttorista osoittautuu pedagogisen ajattelunsa puolesta tarkastelevan
rippikoulua käytännöllisen sujuvuuden ja arkikokemusten avulla, on
syytä kysyä, miten rippikoulussa opettavien kanttoreiden pedagogista
kompetenssia voitaisiin lisätä.
Monet rippikoulun kehittämisen seikat ovatkin sellaisia, että
perusteltu opetussuunnitelma ja sen varaan rakentuva rippikoulun
kehittäjien onnistunut panostus eivät pelkästään, eivät ehkä edes ensisijaisesti ratkaise rippikoulun tulevaisuutta. Rippikouluikää edeltävän
uskonnollisen oppimisen merkitys on rippikoulun tulosten kannalta
tärkeää; siksi on kohdennettava huomio sekä seurakunnan omaan
lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön että esimerkiksi kodin ja koulun
uskontokasvatukseen. Rippikoulun jälkeen nuorille toimivan isostoiminnan ohella tai sen osana oltava tarjolla monipuolisia, hyvin järjestettyjä toimintamuotoja; jokseenkin puolet rippikoulunsa päättävistä
haluaa osallistua seurakunnan toimintaan! Esimerkiksi nuorille sopivat musiikkiryhmät tai diakonian osallistumismahdollisuudet voisivat
olla tällaisia.
Rippikoulunpito on syytä nähdä laajemmin osana koko seurakunnan toimintaa ja sen kehittämistä, esimerkiksi osana strategiaa ja strategian kehittämisen prosessia. Ei riitä, että vain rippikoulusta vastuulliset ja siitä erityisesti innostuneet tarkastelevat ja kehittävät toimintamuotoa. Suomalainen rippikoulu on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja
suomalaisessa kulttuurissa merkittävä kristillinen instituutio, joka
vuosittain tarjoaa merkittäviä oppimiskokemuksia kymmenille tuhansille nuorille. Siitä kannattaa pitää huolta.
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Jarmo Kokkonen

”Vain se, mikä valloittaa sydämen,
voi viedä eteenpäin” – oppiminen ja
kasvu erään tarinan todellisuudessa

Taivaskallio kutsuu
Pekka Kontisesta ei pitänyt tulla rippikoulupappia. Toisin kuitenkin
kävi. Pekka ei valinnut rippikoulua, rippikoulu valitsi hänet.
Lukion jälkeen Pekka ei päässyt opiskelemaan psykologiaa, mutta
teologiseen hän pääsi vähemmälläkin lukemisella ensiyrityksellä.
Omasta mielestään hitaanpuoleisena, ujona ja murretta puhuvana hän
piti selviönä sitä, että joskus koittava työelämä olisi paluuta maaseudun tuttuuteen. Opiskeluvuosinaan hän halusi pitää ovia auki mahdollisimman moneen suuntaan. Teologia oli mielenkiintoista, mutta opiskelu lähinnä vaadittujen asioiden suorittamista. Papin työ tuntui pitkään liian vaativalta. Omat koulukokemukset olivat niin epämiellyttäviä ja niin tuoreessa muistissa, että uskonnonopettajan työ tuntui suorastaan mahdottomalta.
Opettamisessa itsessään oli kuitenkin jotakin viehättävää. Ajatus
siitä, että joukko nuoria ihmisiä kuuntelee silmät tapillaan häntä ja
hän saa vapaasti luoda oman opetuksensa, tuntui sekä huumaavalta
että pelottavalta. Yliopistolla monet opettajat olivat käveleviä ja
puhuvia tietämisen koneita, joille oli lähes sama oliko ketään kuulemassa tai mitä kuulijat ajattelivat. Siltä ainakin vaikutti. Toisaalta jotkut opettajat olivat asiastaan vilpittömän innostuneita ja niin tohkeissaan, että luennoilla ei kukaan jäänyt kylmäksi. Ne muutamat opintoihin liittyvät oppitunnit alakoulussa ja rippikoulussa piirsivät opiskeluvuosien vahvimmat muistot ja merkittävimmät oppimiskokemukset.
Viisi rippikoulua kesäteologivuosina jättivät Pekkaan syvät jäljet.
Rauhallisena ja aitona aikuisena hän yllätyksekseen saavutti helposti
nuorten luottamuksen. Epävarmuus omasta auktoriteetista ja epäonnistumisen pelko hellittivät. Maaseudun ja kaupungin nuoret eivät
ehkä sittenkään ole eri planeetoilta. Pekka iloitsi siitä, että sai nähdä
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useita työyhteisöjä ja erilaisia tapoja tehdä työtä Ihastuminen rippikouluun muuttui vähän kerrassaan rakkaudeksi.
Vuosituhat vaihtui ja opinnot tulivat valmiiksi. Oman kutsumuksen painia ei enää voinut lykätä. Pekka rukoili yksinäisyydessä, kävi
lenkillä ja puhui ystävien ja kollegojen kanssa. Papin työ muotoutui
hänen mielessään ihmisen kokoiseksi tehtäväksi. Vihkimys Taivaskallion seurakunnan rippikoulu- ja nuorisopapiksi oli loppuvuodesta
2001. Uusi rippikoulusuunnitelma oli hyväksytty vain muutamia
viikkoja aiemmin.

Rakenteet elävät
Taivaskallion nuorisotyönohjaaja ja kanttori osallistuivat uuteen
rippikoulusuunnitelmaan perehdyttävään koulutukseen yhdessä
Pekan kanssa. Suunnitelman ajatukset tuntuivat monin tavoin tutuilta
ja innostavilta. Oman hiippakunnan työntekijät toimivat kouluttajina.
Ensin tämä tuntui uhkarohkealta valinnalta: kuinka kollegojaan voi
kouluttaa? Nopeasti selvisi, että juuri kollegiaalisuus olikin sen
voima. Rippikoulun arki yhdisti kaikkia. Jakamisen tarve oli valtava.
Vielä rohkeammalta Pekasta tuntui suunnitelman väljyys, luotettiinko nyt aivan liikaa paikalliseen osaamiseen? Hajoaako rippikoulukenttä täysin, kun työntekijät saavat näin paljon vapauksia? Teologisesti elämä, usko ja rukous muodostavat hienon perustan, mutta mitä
kolme koria merkitsevät käytännön opetuksessa?
Kolmisin suunniteltu ja toteutettu rippikoulu oli kaikille uusi
kokemus. Nyt Pekka ymmärsi selvästi, kuinka yksin seurakunnissa
usein työskennellään. Kaikilla on koko ajan kova kiire jonnekin ja tiimityöhön ei mukamas jää aikaa. Yksinäisyys luo epävarmuutta ja
epävarmuus stressiä. Persoonallaan työtä tekevän ihmisen aitous kärsii. Aitouden puute nuorisotyössä on iso puute.
Rippikoulusuunnitelman keskiaukeama tiivisti koko suunnitelman. Merkittävin Pekan löydöistä liittyi yhteen sanaan: seurakuntayhteys. Rippikoulu muodostuu aloitusjaksosta, perusjaksosta ja
päätösjaksosta. Nämä jaksot lepäävät seurakuntayhteyden varassa ja
päällä, eikä kyseessä ole seurakuntayhteysjakso. Sille on käytännön
syistä annettu tuntiraamit, mutta tarkoitus on, että koko rippikoulu
toteutuu seurakuntayhteydessä. Jokainen ripariryhmä on koolla oleva
seurakunta ja samalla osa suurempaa kokonaisuutta.
Löytö sai Pekan katsomaan kriittisesti oman seurakuntansa rippikoulun kokonaisuutta. Nuorten palautteessa rippikoulusta ennen lei-
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riä ei joko muisteta juuri mitään tai palaute on kriittinen. ”Seurakuntayhteysjakso” oli Taivaskalliossakin sikermä messuja, konsertteja,
nuorteniltoja, virsiopetusta ja erilaisia projekteja. Nuoren näkökulmasta erilaisia tilanteita eri paikoissa eri työntekijöiden kanssa erilaisissa ryhmissä. Miten tässä koetaan seurakuntayhteyttä? Pekan aloitteesta järjestelmää päätettiin muuttaa siten, että kaikissa kevään tilanteissa on mukana ainakin yksi kyseisen riparin työntekijä. Isoset valitaan helmikuussa ja he ovat ripotellen mukana kaikissa tapaamisissa.
Rippikoulut alkavat tammi-helmikuussa viikonloppuleirillä. Sen
jälkeen tapaamisia on noin kahden viikon välein, välillä useamminkin, kahdeksan tai yhdeksän kertaa kevään aikana. Näin ryhmäprosessi kantaa koko kevään, ryhmän luonne ja erilaisten oppijoiden
kysymykset tulevat tutuiksi. Työntekijä tuntee nuoret leirille lähtiessään. Muutamissa tapauksissa, erityisesti hiihtolomariparilla, seurakunnan elämään osallistuminen toteutuu kokonaan leirijakson jälkeen. Leiri kestää viikon.
Näin rippikoulun meininki ja intensiteetti olivat totta jo keväällä.
Rippikoulu oli oikeasti ja mielekkäästi puolen vuoden prosessi.
Monessa Pekan tuntemassa seurakunnassa rippikoulu kesti todellisuudessa noin kolme kuukautta. Verkossa nuorilla oli muutamia tehtäviä ja isoset pitivät siellä keskustelua yllä. Vanhempia kutsuttiin
kaikille yhteiseen kasvattajailtaan yhteistyössä lähipoliisin ja aikuistyön papin kanssa sekä jokaisen ryhmän omaan iltaan.
Työtovereiden saaminen mukaan alkukevään viikonloppuleirille
ja rippikouluun muutoinkin oli työlästä. Työalarajat istuivat tiukassa.
Yhtä mieltä työntekijät olivat siitä, että rippikouluun panostaminen ei
saa tapahtua varhaisnuorisotyön kustannuksella. Kerhonohjaajista on
pidettävä aivan yhtä hyvää huolta kuin isosistakin. Tiimityön kehittämiselle varattiin resursseja tuleville vuosille.
Vähitellen diakoniatyöntekijät ja kanttori huomasivat, että he saavat tehdä rippikoulussa omaa työtään, ei heille vierasta nuorisotyötä.
Lastenohjaajat osoittautuivat erinomaisiksi perhetyöntekijöiksi.
Kevään virsitunneilla kanttoria huojensi valtavasti isosten tai nuorisotyönohjaajan mukanaolo, järjestyshäiriöt tai ryhmän passiivisuus
eivät enää pelottaneet. Kaikki Taivaskallion rippikoulutyöntekijät
kokoontuivat yhteen kaksi kertaa vuodessa: helmikuun alussa sopimaan kevään ja kesän järjestelyistä ja periaatteista, ja syyskuun
lopussa arvioimaan tehtyä työtä ja kirjaamaan muutokset paikallissuunnitelmaan.
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Yhdessä opettamiseen ilo
Nämä muutokset veivät kolme vuotta. Pekka halusi muuttaa asioita
nopeasti ja kunnolla. Ajan myötä hän oppi läksynsä: toimintatapojen
muuttaminen seurakunnassa ei onnistu yksin. On saatava työtoverit ja
esimies innostumaan muutoksesta ja sen tarpeellisuudesta, ja se taas
vaatii aikaa. Usein tuskallisen paljon aikaa.
Toinen tärkeä läksy liittyikin aikaperspektiiviin: muuttamalla
yhden asian vuodessa päästään jo muutamassa vuodessa suuriin muutoksiin. Toiminnan kehittäminen kysyy kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Jokainen muutos kirjataan paikalliseen rippikoulusuunnitelmaan, jotta siitä tulisi yhteisön omaisuutta, ei työntekijän omaisuutta.
Taivaskalliolla uskottiin, että nuoret joka tapauksessa tulevat rippikouluun. Pekka ei ollut asiasta niinkään varma. Rippikoulun maine
oli ihan hyvä, mutta sitoutuminen yli puolen vuoden juttuun liian vaativaa monelle nuorelle ja hänen vanhemmilleen. Pekka uskoi, että
hyvällä tiedottamisella ja viestinnällä erityisesti kouluissa ja nuorisotalolla asiaan voi vaikuttaa.
Pekan suurimmaksi ilonaiheeksi rippikoulussa muodostui yhdessä
opettaminen. Opetusvastuut kyllä jaettiin tiimin kesken, mutta yhä
useammin opetettiin kahdestaan tai kolmestaan. Oli riemastuttavaa
jakaa ajatuksia ja ideoita, joskus myös omaa epävarmuuttaan ja kysymyksiään. Kun opetusta vedettiin vuorotahtia oli jokainen opettaja
perillä ryhmän etenemisestä. Opetustilanteet hengittivät ja nuoret jaksoivat paremmin keskittyä. Hyviä kokemuksia kertyi myös ryhmän
opettamisesta kolmessa kiertävässä ryhmässä. Usein isoset liittyivät
opetustilanteisiin mukaan ja rippikoulun yhteisyys vahvistui.
Pekan lukemien tutkimusten mukaan yleisesti rippikoulun rento
ilmapiiri harvoin ylsi opetustilanteisiin asti. Opettaminen oli aivan liiaksi opettajan esilläoloa ja luennointia, näin myös Taivaskalliolla.
Opettajien yhteistyö auttoi tässäkin. Pienin mutta varmoin askelin
opetusmetodeja monipuolistettiin ja opetuksen dialogisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tarinoita hyödynnettiin opetuksessa kautta
linjan. Kaiken opettamisen perustana nähtiin nuorten syvä
kunnioittaminen ja heistä välittäminen.
Taivaskallion rippikoulussa vallitsi yhä selvemmin ilon ilmapiiri.
Suorittamisesta päästiin rentouteen, rehellisyyteen ja aitouteen. Jokainen opettaja oli riittävän hyvä opettaja ja valmis kokeilemaan uusia
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opettamisen tapoja. Aikuinen yhtä hyvin kuin nuorikin rohkeni laittaa
itsensä likoon. Rippikoulun arvioinnille luotiin yhteinen rakenne.
Ahkera toiminnan kehittäminen toi tulosta ja nuoria oli paljon
mukana seurakunnassa. Ilmapiiriin ja henkiseen turvallisuuteen
panostaminen madalsi seurakunnan kynnystä. Toisaalta työ vaati
myös veronsa. Viidennen työvuotensa alussa Pekka tunsi itsensä
uupuneeksi. Valtavan moni asia kulki hänen kauttaan. Hän oli huono
kieltäytymään silloin, kun mukaan kysyttiin. Vapaapäivien pitäminen
tuntui usein mahdottomalta. Pekalle kertyi puolen vuoden aikana
lähes kuukauden verran leirivuorokausia.
Ansaittu kesälomakin alkoi yllättävästi. Pekka sai puhelun tutuksi
tulleelta äidiltä, jonka poika oli Pekan riparilla vuosia aiemmin. Poika
oli juhannuksena ajanut autolla päin puuta ja menehtynyt. Tyttöystävän ja perheen kohtaaminen, nuoren miehen siunaus ja muistotilaisuus kertoivat Pekalle kouriintuntuvasti, mitä merkitystä rippikoululla ja nuorisotyöllä on. Muistotilaisuudessa laulettiin ripariveisuja
ja pojan ystävien adressi oli valtavan suuri kortti täynnä runoja, nuorten tekstejä ja kuvia. Työn suunnitelmallisuuteen ja rakenteiden
kehittämiseen panostanut pastori pohti enemmän kuin koskaan
rippikoulua hengellisen kasvun paikkana.

Yhteinen rukous avaa henkilökohtaisen rukoukseen
Rukoilla voi missä vain, milloin vain, sanoilla tai ilman sanoja.
Sydämen puheelle ei ole olemassa mitään tiettyä muotoa tai kaavaa.
Näin Pekka oli oppinut omassa rippikoulussaan. Silloin ohje tuntui
järkevältä, hänen oma rukouselämänsä vapautui ja sai uusia muotoja.
Entä sitten, kun nuori ei ole omassa kodissaan oppinut rukoilemaan ja rukous on hänelle uusi ja vaikea teema? Tuo sama ohje ei
enää toimikaan, vaan jättää nuoren yksin. Jotta joku oppisi rukoilemaan, on jonkun opetettava häntä. Aluksi aivan yksinkertaisesti ja
konkreettisesti. Sinä olet ääretön. Sinä olet lähellä. Sinä olet valo.
Helmirukoukset opitaan ensin yhteisessä hartauselämässä niitä usein
yhdessä toistaen. Sen jälkeen ne elävät itse kunkin sielussa. Yhteisen
ja toistetun rukouksen jälkeen voi löytyä sanoja ja syttyä halu henkilökohtaiseen rukoukseen.
Taivaskalliolla haluttiin luoda rukouksen korille yhtä vahva asema
kuin nuorten elämänkysymysten ja kirkon uskon käsittelylle.
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Aamulla oli leirijumis, iltapäivällä meditaatio- tai rukoushetki ja
illalla iltahartaus. Ne liittyivät päivän teemaan. Rukous oli läsnä
myös ruokalauluissa, raamiksissa ja iltaohjelmissa. Olennaista oli
nuoren turvallinen ja helppo liittyminen toistettuun ja tuttuun hengellisen elämän viettämiseen.
Pekka uskoi, että ehtoollinen opitaan ehtoollisella käymällä. Rippikoulussa nuoret osallistuivat useita kertoja seurakunnan yhteiselle
ehtoolliselle. Pekka liitti näihin myös teologista opetusta, mutta ei
enempää kuin vartin kerrallaan. Hän halusi mysteerin säilyvän mysteerinä. Taivaskalliolla opittiin nopeasti, että riparilaiset osallistuvat
kiirastorstai-illan ehtoolliselle. Muutoinkin kirkkovuoden juhla-aikoihin liityttiin vahvasti. Leirillä sunnuntai oli messupäivä. Konfirmaatiossa ehtoolliseen ei enää liittynyt uutuuden jäykkyyttä tai tirskumista, nuoret saattoivat keskittyä sen hengelliseen merkitykseen.
Niinpä syksyn nuorten leireillä sunnuntain ehtoollinen oli konfirmoiduille tuttu ja odotettu hetki. Leireillä ja isostoiminnassa nuoret
rakensivat itse kirkon alttarin, ulos tai sisälle. Pekalle syventyi ajan
myötä vahva tunne siitä, että messun viettäminen ja alttarin rakentaminen oli parasta ja tärkeintä kristillistä kasvatusta.
Pekka näki rippikoulun konfirmaatiota edeltävänä puolen vuoden
toimituskeskusteluna. Uskon tunnustaminen, siunaus ja kättenpäällepaneminen, seurakunnan esirukous ja ehtoollinen tähtäävät kaikki
uskon ja seurakuntayhteyden vahvistumiseen. Konfirmaation sisältö
on rikas. Sitä on viisasta avata ja juhlaa yhdessä suunnitella rippikoulun eri vaiheissa. Ensimmäisinä vuosinaan Pekka innostuksessaan oli
valmis suunnittelemaan ja toteuttamaan itse lähes kaikkea. Viisastuttuaan hän antoi tilaa työtovereilleen. Nuorilla itsellään, isosilla, työntekijöillä ja avustajilla oli omat vastuunsa, joskus myös nuorten vanhemmilla.
Pekka kasvoi teologina. Hän oivalsi vahvasti sen, kuinka kristillinen usko – kaikkien uskontojen tavoin – on selvästi jotakin, jota harjoitetaan. Osallistumalla, laulamalla, rukoilemalla, toistamalla, lukemalla Raamattua, käymällä ehtoollisella, olemalla hiljaa. Seurakunta
on kutsuva ja kokoontuva seurakunta. Usko on myös päätöksiä, valintoja, sitoutumista. Usko laittaa liikkeelle eikä jähmetä paikoilleen.
Tavallaan tämä kaikki oli aina ollut selvää, mutta nyt hän pohti, oliko
luterilaisuutemme tehnyt harjoittamisen liian vaikeaksi muistuttaessaan aina siitä, että pelastus ei ole teoissa eikä Jumala tarvitse ihmisen
tekoja. Vapaus tekojen orjuudesta olikin johtanut vastoin
tarkoitustaan liian passiiviseen kristillisyyteen.
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Miten rippikoulu voisi siis olla paitsi vahvistava, myös liikkeelle
laittava voima nuoren elämässä? Elämä, usko ja rukous, mutta myös
missio. Missio ei ole vain lähetystehtävä, se on ihmisen paikka ja tehtävä tässä maailmassa. Jeesuksen elämä ja opetus on kristitylle malli
uskon ja rakkauden toteutumisesta. Seurakunta tarjoaa hengellisen
kodin, kasvupaikan ja turvallisuutta, mutta seurakunta myös lähettää
kristityn maailmaan. Kasvatus varustaa nuoria niillä lahjoilla, joita he
tehtävässään tarvitsevat. Välillä Pekkaa harmitti se, että maailman
parantamisesta ja globaalista vastuusta humaltuneet nuoret eivät löytäneet paikkaansa Taivaskallion seurakunnasta vaan helpommin jostakin kansalaisjärjestöstä. Oliko seurakunta liian valmis, liian täynnä
työntekijöitä, liiaksi pehmeää pullaa ja hämyistä kynttilänvaloa?
Mitä olet oppinut Jumalasta tämän vuoden aikana? Tämän kysymyksen Pekka ja nuorisotiimiläiset esittivät vuoden isostoiminnassa
mukana kulkeneille. Hengellisestä kasvusta ja oppimisesta he halusivat puhua yhtä luontevasti kuin nuoren muustakin kasvusta ja oppimisesta. Edistymistä itsensä tuntemisessa ei nähty erillisenä Jumalan
tuntemisesta. Aivan idullaan ja haaveena oli ajatus, että työntekijät
voisivat olla ja elää nuorille myös hengellisinä ohjaajina. Rippikoulussa he arvostivat yhä enemmän henkilökohtaisia kontakteja nuorten
kanssa. Muutamat sielunhoitosuhteet jatkuivat vuosia rippikoulun
jälkeen.
Aikuistuvista nuorista muutamat kantoivat laajaa vastuuta nuorisotyössä. Eräs heistä oli rippikoulussa Pekan Taivaskallioon tullessa
ja pyrki nyt opiskelemaan kirkon virkaan. Eräänä iltana nuorukainen
kertoi, kuinka vahvasti hänen mieleensä oli jäänyt Pekan puhe vuosia
aiemmin. Pekka oli puhunut teemalla ”Vain se, mikä valloittaa sydämen, voi viedä eteenpäin”. Pekka muisti ajatuksen, hän oli kuullut sen
nuorena omassa kotiseurakunnassaan. Pastori ja nuori tunsivat olevansa osa kristittyjen pitkää ketjua, jossa jokainen saa vuorollaan
kasvaa ja kasvattaa. Hetki oli pyhä.

Mihin tie vie?
Johtajuuskoulutuksessa kerrottiin, että seitsemännen työvuoden
jälkeen työntekijän on vaikea tarjota yhteisölleen mitään uutta.
Taivaskalliolla olisi pian auki diakoniasta vastaavan kappalaisen
virka ja naapurissa kohta kirkkoherran vaalit. Harvempi Pekan kollegoista oli jaksanut rippikoulu- ja nuorisotyötä näinkään pitkälle. Eräs
kollega iloitsi ensin siitä, että seurakuntaan perustettiin rippikoulu-
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kappalaisen virka. Kuitenkin loppumetreillä siihen liimattiin myös
vastuu nuorista aikuisista. Karmea kohtalo.
Toisaalta Pekka tunsi, että motivaatiota riittää. Hän piti työstään ja
tunsi alueen ihmisiä. Rippikoulu oli paljolti perhetyötä, nuorten vanhemmatkin alkoivat olla ikätovereita. Johtajuus Taivaskalliolla oli
toimivaa, esimerkiksi toimituksille oli rippikoulupapin kohdalla
sovittu vuotuinen maksimimäärä.
Pekalla on vielä haaveita. Kasvatustyö katsoo liiaksi taaksepäin.
Mitä enemmän asiaa ajatteli, sitä oudommalta tuntui se, että aikuistuvan nuoren kasvua ruokitaan yhä uudelleen palaamalla rippikouluun.
Melkoista regressiota. Takanojasta on päästävä etunojaan. Muutamista nuorista kyllä kasvaa appareita leireille, mutta vain muutamista.
Enemmistölle on tarjottava jotakin muuta.
Tuo jokin muu on tehtävä koko työyhteisön voimin ja yhdessä
nuorten aikuisten kanssa. Koulu ja opiskelu ovat nuorten arkea, siksi
seurakunnan on syytä jalkautua kouluihin ja oppilaitoksiin eri tavoin.
Nuorisotyössä on tarjottava muutakin kuin isostoimintaa. Ilman varhaisnuorisotyön ja nuorten aikuisten toiminnan kehittämistä rippikoulunkin vahvuudet valuvat helposti hukkaan.
Nuorten ongelmien kirjo tuntuu kasvavan ja ongelmat kasautuvan,
mutta sitä tärkeämmältä tuntuukin rippikoulu- ja isostoiminnan
yhteisöllinen kantovoima. Ja toisaalta, jos nauru todella pidentää ikää,
rippikoulutyöntekijä elää hyvin vanhaksi. Ihmeellisellä tavalla se
hyvä, mitä jokaisesta nuoresta löytyy, pääsee esiin silloin, kun
yhteisö oli turvallinen ja salliva. Hyvyyden voima kantaa ja palkitsee
myös työntekijää.
Pekka tuntee olevansa etuoikeutettu saadessaan tehdä rippikoulutyötä.
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