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RIPPIKOULUN KEHITTÄMINEN JATKUU
Rippikoulun suosio ei ole itsestäänselvyys. Jotta rippikoulu säilyttäisi merkityksensä, sen kehittämistä ja vahvistamista on määrätietoisesti jatkettava. Tästä syystä
ensi keväänä Kirkkohallituksessa järjestetään kaksiosainen rippikouluseminaari:
19.3.2012 Rippikouluseikkailu 2021 ja 20.3.2012 Confirmation work: nationally and internationally. Lisäksi järjestetään RKS 2001 - back to basics koulutuksia rippikoulukonsulteille viikolla 11. Rippikoulun tasalaatuisuuden kannalta on tärkeää, että
työntekijöitä laajasti pääsee jatkokoulutuksiin vuosina 2012–2013. Asia on syytä
ottaa huomioon laadittaessa koulutussuunnitelmia vuodelle 2012.
Rippikouluihin osallistuminen ja niiden vaikuttavuus Suomessa ovat maailmanlaajuisesti erityinen ilmiö. On varoittavia esimerkkejä siitä, miten käy jos rippikoulun kehittämistä ei jatketa tai sen merkitys nuorisokulttuurin osana heikkenee.
Esim. Ruotsissa rippikoulujen osallistujamäärä on noin 30 % ikäluokasta ja Englannissa osallistujamäärä on 1960-luvulla laskenut lähelle nollaa.
Rippikoulua on markkinoitava
On tärkeää kiinnittää erityistä huomiota vuoden 2012 rippikoulujen markkinointiin. Rippikoulu on kiinnostava, innostava ja luonnollinen osa suomalaista nuorisokulttuuria. Kynnys rippikouluun osallistumiselle tulee pitää mahdollisimman
matalana.
Suomalaiset ja kansainvälisetkin tutkimukset osoittavat, että leirijakso on rippikoulun onnistumisen kannalta erittäin keskeinen tekijä. Leirijakson optimikestoaika on
7–9 päivää. Sitä lyhyemmällä jaksolla rippikoululaisten tyytyväisyys ja sitoutuneisuus on ratkaisevasti heikompaa. On entistä tärkeämpää pitää kiinni rippikoulun
selkeistä normeista, vaikka seurakunnan resurssit olisivat kaventumassa. Näitä
normeja ovat vähintään seitsemän päivän leirijakso, enintään 25 oppilaan ryhmäkoko, isoset ja rippikoulun puolivuotinen kokonaiskesto. Vuonna 2010 rippikoulu
tavoitti 87,1 % suomalaisista ja 15 vuotta täyttävien ikäluokasta 83,6 %. Toisaalta
on kuulunut heikkoja signaaleja siitä, että vuonna 2011 rippikoulun osallistujamäärät olisivat paikoitellen huomattavasti laskeneet.
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Tupakointi ja sosiaalinen vahvistaminen
Tupakkakysymyksessä on tärkeä ottaa huomioon, että tänä keväänä julkaistut tutkimukset vahvistavat savuttomuuden tärkeyttä. Tulokset tukevat niin sanottua
porttiteoriaa, jonka mukaan lailliset päihteet, kuten tupakka ja alkoholi, toimivat
porttina laittomien huumeiden käytön aloittamiselle
(http://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksostutkimus). Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä nro 41/2010 on kerrottu uuden tupakkalain vaikutuksista seurakuntien työhön: http://sakasti.evl.fi/yleiskirje nro 41-2010.
Seurakunnassa alle 18-vuotiaille suunnattu toiminta on savutonta. Arjessa toimivat
pelisäännöt on hyvä vahvistaa kirjallisesti. Toiminnassa tuetaan nuorten savuttomuutta tupakkalain edellyttämällä tavalla. Laki kieltää alle 18-vuotiaalta tupakkatuotteiden hallussapidon, mutta siitä ei ole säädetty seuraamuksia. Mikäli nuori
rikkoo tupakkalakia, se ei yksin ole riittävä syy poistaa häntä toiminnasta tai leiriltä. Koska laissa ei ole säädetty tupakan hallussapidosta eikä käytöstä erillistä rangaistusta, rankaiseminen ei ole myöskään seurakunnan toiminnassa perusteltua.
Jos nuorelta löytyy tupakkatuotteita tai hän tupakoi seurakunnan toiminnan yhteydessä, tulee työntekijän keskustella asiasta hänen kanssaan ja rohkaista häntä
savuttomuuteen.
Hyviä toimintakeinoja ovat esimerkiksi etukäteen lähetetyt ohjeet, joissa todetaan
tupakoinnista aiheutuvat seuraamukset. Tällaisia voivat olla seurakunnan työntekijän yhteydenotto nuoren huoltajaan puhelimitse ja keskustelu huoltajan kanssa
sekä kirjeen lähettäminen huoltajalle. Kaikessa nuorten kanssa tapahtuvassa toiminnassa tupakointia pyritään ehkäisemään jo ennen leirijaksoa tarjoamalla tietoa
vieroituksesta. Pitkäjänteinen savuttomuuden tukeminen esim. isoskoulutuksen
osana tukee nuoren kristityn kasvua ja elämänhallintaa.
Jos rippikoulun leirijakso syystä tai toisesta eritystapauksessa keskeytyisi, on seurakunnan velvollisuus järjestää korvaava opetus. Lähtökohta on, että nuorelle on
tukiopetuksella mahdollistettava osallistuminen yhteiseen konfirmaatioon oman
ryhmänsä kanssa.
Savuton leirikeskus
Leirikeskuksen työtekijöiden savuttomuus leirikeskuksen alueella tulee ottaa
huomioon. Lain velvoittama savuttomuus koskee koko leirialuetta, kun lapsia ja
nuoria on mukana toiminnassa. Periaate on sama kuin kouluissa; laki velvoittaa
koko koulualueen savuttomaksi. Seurakunnan velvollisuus on huolehtia, että tupakointikiellot ovat näkyvissä seurakuntakotien, kirkkojen ja leirikeskusten sisäänkäyntien luona ja ulkoalueilla, joita lapset ja nuoret käyttävät omassa toiminnassaan.
Aikuisrippikoulut
Aikuisrippikoulujen kävijöiden määrä on kasvanut. Vuonna 2012 järjestetään aikuisrippikoulukoulutuksia sekä avataan Kirkkohallituksen ylläpitämä ilmainen
sivusto aikuisrippikoulu.fi, joka tarjoaa ytimekkään rippikoulun oppimateriaalin
sekä oppimisalustan rippikoulun pitämiseksi. Henkilökohtainen tapaaminen yhdistettynä verkkosivuston kautta tapahtuvaan kohtaamiseen ja tekemiseen helpot-
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taa seurakunnan työntekijää. Sivuston avulla seurakunnan työntekijä hallitsee kätevästi rippikoulun opetussuunnitelmaa, aikataulua, verkkotehtävien tekemistä ja
yhteydenpitoa rippikoululaisten kanssa. Malli käy sekä yksityisrippikouluun että
ryhmässä pidettävään aikuisrippikouluun. Lisätietoja ja esitteitä saa Kirkkohallituksesta.
Lisätietoja vs. seurakuntakasvatussihteeri mikko.makela@evl.fi.
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