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KRISTILLISEN YHDISTYKSEN, SÄÄTIÖN TAI LAITOKSEN JÄRJESTÄMÄT RIPPIKOULUT
Rippikoulu on keskeinen osa kirkkomme jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävää kasteopetusta. Kirkon lainsäädännössä rippikoulu on seurakunnan toteuttama
tapa antaa kristillistä kasvatusta, joka johtaa konfirmaatioon. Konfirmaatiossa
tunnustaudutaan kirkon uskoon. Konfirmaatio antaa kirkon jäsenille tiettyjä oikeuksia, kuten oikeuden käydä itsenäisesti ehtoollisella (KJ 3:5 §), oikeuden toimia
kummina (KJ 2:17 §) ja vaalikelpoisuuden seurakunnan luottamustoimiin (KL 7:3
§). Jotta konfirmaatio antaisi mainitut oikeudet, edellytetään, että konfirmaatiota
edeltävä rippikoulu on pidetty ja itse konfirmaatio toimitettu kirkkolainsäädännön mukaisesti.
Kirkkojärjestyksen mukaan rippikoulun voi järjestää vain seurakunta tai tuomiokapitulilta luvan saanut kristillinen yhdistys, säätiö tai laitos (KJ 3:3 ja 3 a §).
Tuomiokapituli voi määräajaksi myöntää luvan kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle pitää rippikoulua. Tällöin tuomiokapituli myös valvoo luvan saaneita rippikouluja. Piispainkokous on helmikuussa 2004 antanut tarkemmat määräykset luvan myöntämisen edellytyksistä (Kirkon säädöskokoelma nro 92).
Konfirmaatioon voivat kirkkojärjestyksen 3 luvun 5 §:n nojalla osallistua ne, jotka
rippikoulun perusteella siihen oikeutetaan. Säännöksessä tarkoitetaan nimenomaisesti kirkkojärjestyksen mukaan pidettyä rippikoulua. Konfirmaatio toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan.
Jos yhdistys, säätiö tai laitos on pitänyt rippikoulun ilman, että sillä on ollut tuomiokapitulin antamaa lupaa, ei kyseisen rippikoulun käyneitä nuoria voida konfirmoida eikä merkitä paikallisseurakunnissa rippikoulun käyneiden luetteloon.
Mikäli kyseinen rippikoulun järjestäjä on myös konfirmoinut nuoret, ei tästä voida
tehdä merkintää jäsentietoihin tai konfirmoitujen luetteloon. Ilman lupaa pidetyn
rippikoulun käyneet nuoret eivät siten myöskään saa niitä jäsenoikeuksia, jotka
edellyttävät konfirmaatiota.
Jos kristillinen yhdistys, laitos tai säätiö on pitänyt rippikoulun yhteistyössä seurakunnan kanssa siten, että päävastuu on ollut seurakunnalla ja varsinaiseksi rippikoulun pitäjäksi voidaan katsoa seurakunta, ei erillistä lupaa tarvita. Muissa
tapauksissa on aina varmistuttava siitä, että rippikoulun pitäjällä on ollut kirkkojärjestyksen mukainen lupa. Parhaiten tämä käy ottamalla yhteys luvan myöntävään tuomiokapituliin. Luvan yhdistysten, säätiöiden ja laitosten rippikoulujen
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pitämiselle myöntää sen hiippakunnan tuomiokapituli, jonka alueella rippikoulu
pääsääntöisesti pidetään. Vaellus- ja retkirippikouluissa sekä ulkomailla pidettävissä rippikouluissa luvan myöntää se tuomiokapituli, jonka alueella rippikoulun
järjestäjän kotipaikka sijaitsee.
Kristillisten järjestöjen ja paikallisseurakuntien rippikouluyhteistyötä varten on
luotu seurakuntayhteyskortti, joka löytyy kirkon sivuilta:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content297FFC Ohjeita järjestöjen
rippikouluille on julkaistu mm. Rippikouluopas III:ssa (Kirkkohallitus 2004).
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