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Käsitelty ja hyväksytty Kirkkoneuvostossa __ / __ _____

RUSKON SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE
2021 JA RUNKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2023
Ruskon seurakunnan rippikoulun ohjesääntö määrää, että seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy
vuosittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman
(Rippikoulun ohjesääntö 2 §).

1. Rippikoulun vuosisuunnitelma 2021
Ruskon seurakunnan rippikoulutyön toiminta-ajatus on sama kuin rippikoulusuunnitelman nimeämä
yleistavoite: Rippikoulujen järjestäminen rippikouluiässä oleville seurakuntalaisille ja muille sitä
haluaville ruskolaisille niin, että rippikoulu vahvistaa rippikouluun osallistuvien uskoa
kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.
Ruskon seurakunnan rippikoulutyön toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2021
Rippikoululaisilta vuosina 2018 ja 2019 kerätyn palautteen perusteella rippikoulut koetaan
turvallisiksi ja niissä viihdytään hyvin. Rippikoulut koetaan positiivisina kokemuksina. Sitä vastoin
palautteen mukaan usko kolmiyhteiseen Jumalaan vahvistuu rippikouluaikana vain vähän, jos
ollenkaan.
Korona-viruksen aiheuttaman pandemian arvioidaan aiheuttavan yhteiskunnassa globaalin talouden
taantuman, joka heijastuu myös seurakuntaan. Rippikoulujen toteutuksessa tämä huomioidaan siten,
että a) rippikoulujen kustannuksia karsitaan toteuttamalla leirijaksot keskimäärin kuuden päivän
mittaisina ja b) rippikoulujen leirimaksuja alennetaan niin, että kaikilla nuorilla säilyy taloudelliset
edellytykset osallistua leirimuotoiseen rippikouluun. Maksuvapautuksia ennakoidaan haettavan
kaksinkertainen määrä aiempiin vuosiin nähden. Leirijaksojen lyhentäminen on tilapäinen ratkaisu
ja jo vuonna 2022 pyritään palaamaan piispainkokouksen suosittelemaan vähintään seitsemän
päivän mittaiseen leirijaksoon.
Rippikoulun toiminnalliset painopisteet vuodelle 2021 ovat:
Painopiste 1: Uskon vahvistamisen aiempaa kokonaisvaltaisempi huomioiminen rippikoulun
toteutuksessa
Painopiste 2: Rukoukseen kasvattaminen
Painopiste 3: Rippikoulujen kustannusten mukauttaminen korona-viruksen aiheuttaman
taloudellisen taantuman johdosta
Rippikoululaisten arvioitu lukumäärä vuonna 2021
Vuonna 2021 15 vuotta täyttäviä (eli vuonna 2006 syntyneitä) Ruskon seurakunnan jäseniä oli
14.4.2020 tiedon mukaan yhteensä 64 henkilöä. Rippikoulujen kautta pyritään jatkossa
tavoittamaan myös yhä enemmän kirkkoon kuulumattomia nuoria.
Rippikouluryhmien määrä
Kaikille Ruskon seurakunnan vuonna 2006 syntyneille jäsenille sekä kaikille rippikoulusta
kiinnostuneille ruskolaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua leirimuotoiseen rippikouluun.
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Leirimuotoisista rippikouluista kaksi toteutetaan Marttisen nuorisokeskuksessa Ikaalisissa, toinen
talvella koulujen talviloman aikana ja toinen kesällä. Saaristorippikoulu toteutetaan kesällä
Kökarissa ja Purjehdusrippikoulu kesällä perinnepurjealus Inga-Lillillä. Purjehdusrippikoulun
ryhmäkoko on enintään 16 rippikoululaista. Talvirippikoulun ryhmäkoko on enintään 20
rippikoululaista. Saaristorippikoulun ryhmäkoko on enintään 20 rippikoululaista. Marttisen kesän
rippikoulu voidaan toteuttaa kahtena opetusryhmänä niin, että tarvittaessa sinne voidaan ottaa 30
rippikoululaista. Jokaiselle rippileirille varataan riittävä määrä työntekijöitä. Suositus tässä asiassa
on yksi työntekijä jokaista alkavaa kymmentä nuorta kohden. Normaalin ryhmäkoon (25
rippikoululaista) ylittäminen edellyttää kirkkoneuvoston päätöstä. Leirimuotoisten rippikoulujen
lisäksi tarjotaan mahdollisuus suorittaa rippikoulu iltarippikoulun muodossa, joka toteutetaan
lokakuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana. Yksityisrippikouluja järjestetään tarpeen
mukaan.
Muutokset suunnitelluissa rippikoulupaikoissa ja ajankohdissa
Yllättävät muuttuvat tilanteet saattavat vaatia rippileiripaikkojen tai -ajankohtien vaihtamista.
Tällaisia
tilanteita
varten
kirkkoherralle
myönnetään
oikeus
tehdä
muutoksia
rippikoulusuunnitelmaan.
Kirkkoherra
tiedottaa
kirkkoneuvostoa
mahdollisista
rippikoulusuunnitelmaan tehdyistä muutoksista.
Oikeus rippikoulujen ryhmäkoon enimmäismäärän ylittämiseen
Samassa rippikouluryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25 henkilöä
(Ruskon seurakunnan rippikoulun ohjesääntö 5 §). Kirkkoneuvoston päätöksellä voidaan
rippikouluryhmään ottaa poikkeustapauksissa enemmän kuin 25 rippikoululaista.
Vuoden 2021 rippikouluja varten kirkkoneuvosto myöntää luvan perustaa yhden enintään 30
rippikoululaisen kokoisen leiririppikouluryhmän (Marttisen kesän rippikoulu) sekä myöntää
kirkkoherralle oikeuden päättää ryhmäkoon ylityksistä 27 rippikoululaisen ryhmiin saakka.
Ryhmäkokojen
kasvattaminen
edellyttää
riittävän
työntekijäresurssin
suuntaamista
rippikoululeireille.
Rippikouluista tiedottaminen ja ilmoittautuminen
Rippikoulun ilmoittautumisohje ja -lomake julkaistaan elokuussa 2020 seurakunnan kotisivuilla.
Ruskon Maunun koulun 8. luokan oppilaille käydään mahdollisuuksien mukaan pitämässä
rippikoulun tiedotustunnit (rippikouluinfot) koulun uskontunneilla elo-syyskuussa 2020. Kaikille
Ruskon seurakunnan vuonna 2006 syntyneille jäsenille lähetetään postitse kutsu rippikouluun sekä
rippikoulun ilmoittautumisohjeet ja -lomake.
Rippikoulut alkavat rippikouluun ilmoittautumisella torstaina 24.9.2020 klo 14–18 välisenä aikana
seurakunnan nuortentilassa Pilttipubilla. Nuorilla on mahdollisuus ilmoittautua myös aiemmin
palauttamalla täytetty ilmoittautumislomake kirkkoherranvirastoon.
Rippikoulujen ja konfirmaatioiden suunnitellut ajankohdat vuonna 2021
Rippikouluun ilmoittautuneet jaetaan ryhmiin lokakuun 2020 aikana. Ryhmäjaossa Ruskon
seurakunnan jäsenet ja Ruskolla koulua käyvät ovat etusijalla muihin ilmoittautuneisiin nähden.
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään postitse tieto omasta rippikouluryhmästä ja ryhmän ohjaajista
lokakuun aikana. Rippikouluryhmien ensimmäinen tapaaminen pidetään mahdollisuuksien mukaan
niin, että puolen vuoden rippikoulujakso toteutuu. Leirimuotoisten rippikoulujen viimeinen
kokoontuminen on leirin ja konfirmaation välisenä aikana. Rippikoulujen leirijaksojen lyhentyessä
kuuden päivän mittaisiksi toteutetaan leiriä edeltävinä päivinä laajempi 4-6 tunnin mittainen
teemapäivä, joka niveltyy osaksi leirikokonaisuutta. Tarvittaessa rippikouluryhmä jaetaan kahteen

sivu 3/7
konfirmaatioon, jotta konfirmaatioon osallistuvien vieraiden määrää ei tarvitse rajoittaa ja nuorilla
on mahdollisuus tulla konfirmoiduksi kotikirkossaan. Konfirmaatiot voidaan tarvittaessa pitää myös
lauantaina erillisinä konfirmaatiojumalanpalveluksina.
Ryhmä

Perusjakson ajankohta ja paikka

Konfirmaatio

Iltarippikoulu

8.10.2020 – 23.1.2021 Ruskolla

Ruskon kirkossa su 24.1.2021

Talvirippikoulu

21.-26.2.2021 Marttisen nuorisokeskus Ruskon kirkossa su 7.3.2021
6 päivän leirijakso

Purjehdusrippikoulu

14. - 18.6.2021 Inga-Lill laiva
5 päivän leirijakso

Ruskon kirkossa su 20.6.2021

Saaristorippikoulu

4.-10.7.2021 Havsgården Kökar
7 päivän leirijakso

Ruskon ja Vahdon kirkoissa
su 18.7.2021

Kesäripari Marttinen

23.-28.7.2021 Marttisen nuorisokeskus Ruskon ja Vahdon kirkoissa
6 päivän leirijakso
su 1.8.2021

Rippikoulujen hinnat
Rippikoulut ovat maksuttomia. Leirimuotoisista rippikouluista peritään leirimaksu. Kirkkovaltuusto
vahvistaa leirimaksujen suuruudet talousarvion yhteydessä. Rippileirien hinnoista on annettava
ennakoiva tieto jo ilmoittautumisen yhteydessä. Leirimaksusta on mahdollista anoa vapautusta
taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Muualla kuin kotiseurakunnassaan rippikoulunsa suorittaville
Ruskon seurakunnan jäsenille myönnetään enintään 120 euron suuruinen tuki rippikoulun
leirimaksuun heidän sitä erikseen hakiessaan. Leirimaksut ovat eri suuruiset ruskolaisille ja muualla
asuville. Kesken rippikoulun Ruskolta muuttavien ja Ruskolla kouluaan käyvien kohdalla voidaan
kirkkoherran päätöksellä soveltaa samaa hintaa kuin ruskolaisilla.
Esitykset rippikoulujen hinnoiksi vuonna 2021:
Iltarippikoulu: maksuton kaikille
Talvirippikoulu: 100 € (ruskolainen) / 300 € (muut)
Purjehdusrippikoulu: 120 € (ruskolainen) / 360 € (muut)
Saaristorippikoulu: 150 € (ruskolainen) / 450 € (muut)
Marttisen kesärippikoulu: 100 € (ruskolainen) / 300 € (muut)
Rippikouluopetus
Rippikoulu kestää noin puoli vuotta. Rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan rippikoulu jakaantuu
neljään
osioon:
Teemapäivät,
Jumalanpalvelus
ja
nuorisotoiminta,
Intensiivijakso
(leirijakso/opetuspäivät) sekä Konfirmaatio. Kaikkiin osioihin rippikouluryhmä kokoontuu
pääasiallisesti yhdessä ja ryhmää ohjaavan työntekijän johdolla. Rippikoululaisilla on mahdollisuus
osallistua ryhmänohjaajan kanssa ehtoollisen viettoon jo rippikoulun aikana. Perusjaksoa edeltäviä
teemapäiviä toteutetaan vähintään kaksi ja niiden sisältö pyritään teemoiltaan järjestämään
yhdenmukaiseksi kaikille rippikouluryhmille. Konfirmaatiota edeltää riittävän pitkä
valmistautumisaika.
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Rippikoulusuunnitelma 2017
Rippikoulusuunnitelma 2017 on kirkon voimassa oleva suunnitelma rippikoulun toteuttamisesta.
Suunnitelman suuret linjat korostavat a) uskon ja seurakuntayhteyden vahvistumista rippikoulun
kautta b) koko seurakunnan ja kaikkien työalojen osallistumista rippikoulun toteutukseen sekä c)
nuorten osallisuutta rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa. Nämä linjat on huomioitava myös
Ruskon seurakunnan rippikoulujen toteutuksessa.
Rippikouluryhmien opettajatiimit ja turvallisuusvastaavat
Rippikoulua johtaa pappi. Jokaiselle rippikouluryhmälle nimetään opettajatiimi, johon kuuluu papin
lisäksi muita seurakunnan työntekijöitä. Seurakunnan vakituisten työntekijöiden lisäksi leireille
palkataan tarpeen mukaan leirityöntekijöitä niin, että jokaista kymmentä rippikoululaista kohden on
yksi työntekijä. Vuoden 2021 rippikouluja varten varataan talousarvioon rahaa kesäteologin ja
tarvittaessa muiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi leireille ja yleiseen seurakuntatyöhön.
Kuhunkin opettajatiimiin pyritään saamaan sekä naisia että miehiä. Rippikouluihin osallistuvat
pappien ja nuorisotyönohjaajan lisäksi ainakin seurakunnan kanttori, kirkkomuusikko,
diakoniatyöntekijät ja suntiot.
Rippikoulujen opettajatiimit tekevät yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat ja laativat
päiväkirjan rippikoulusta. Rippikoulua johtava pappi vastaa rippikoululuettelojen laatimisesta.
Kukin opettajatiimi ehdottaa joukostaan ohjelma- ja turvallisuusvastaavaa. Kirkkoherra nimeää
ryhmien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat kuultuaan opettajatiimien esitykset.
Rippikoulujen leirijaksoille nimetään varahenkilöt.
Rippikoulujen varsinaiset opetuspaikat
Rippikoulut toteutetaan pääasiallisesti Ruskon ja Vahdon kirkoissa, leirikäyttöön vuokratuissa
leirikeskuksissa, Ruskon ja Vahdon seurakuntataloilla, Ruskon seurakuntakeskuksen tiloissa,
seurakunnan nuortentilassa Pilttipubissa sekä M/Aux Inga-Lill perinnepurjealuksella.
Rippikoulun oppikirjat
Rippikouluissa käytetään oppikirjoina Raamattua, virsikirjaa ja katekismusta. Muuna
oppimateriaalina voidaan käyttää vihkoa, rukoushelminauhaa ja muuta rippikouluopetukseen
soveltuvaa materiaalia. Seurakunta lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle oman Raamatun.
Yhteydet rippikoululaisten perheisiin
Jokaiselle rippikouluryhmälle järjestetään vähintään yksi nuorten ja vanhempien yhteinen
tapaaminen. Ensisijaisesti nuorten ja vanhempien yhteiset tapaamiset järjestetään rippikoulun alussa
ja ennen leiriä tai ennen päiväkoulun konfirmaatiota. Lisäksi vanhempia kutsutaan mukaan
jumalanpalveluksiin ja rohkaistaan heitä keskustelemaan rippikouluasioista yhdessä nuorensa
kanssa.
Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa
Yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa tehdään rippikoulutyön tavoitteita palvelevissa muodoissa.
Muualla rippikoulunsa käyvät Ruskon seurakunnan jäsenet suorittavat rippikoulun teemapäivät sekä
jumalanpalvelus ja nuorisotoiminta osiot kotiseurakuntansa mallin mukaisesti tai rippikoulua
järjestävän tahon ohjeiden mukaan, kuitenkin niin, että kotiseurakunnan toimintaan tutustuminen
liittyy osaksi näidenkin nuorten rippikoulua.
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Muuta
Rippikoulu tähtää perustavoitteensa lisäksi siihen, että nuori löytää oman paikkansa ja yhteytensä
seurakuntaan. Rippikoulun aikana ja sen jälkeen nuoria kutsutaan mukaan seurakunnan, erityisesti
sen nuorisotyön, toimintaan.
Rippikoulujen kokonaissuunnittelusta ja järjestelystä vastaa Ruskon seurakunnassa
seurakuntapastori. Työntekijöiden osallistumisesta rippikoulutyöhön ja rippileireille päättää
kirkkoherra.
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2. Rippikoulun runkosuunnitelma vuosille 2022–2023
Rippikouluryhmien määrä saattaa lähivuosina vaihdella yhden ryhmän verran. Mikäli
leiririppikoulut toteutetaan normaalin kokoisissa ryhmissä (25 rippikoululaista), on ryhmien määrä
pienempi. Normaalia pienemmät rippikouluryhmät puolestaan tarjoavat monipuolisemmat ja
yksilön paremmin huomioivat lähtökohdat leirien toteutukseen. Poikkeustilanteissa pienien
rippikouluryhmien opetuksen toteuttaminen on joustavammin järjesteltävissä. 15-vuotta täyttävien
seurakuntalaisten määrät tulevina vuosina ovat seuraavat (14.4.2020 tilanteen mukaan):
Vuosi
2021
2022
2023
2024
2025

15 vuotta täyttävät seurakuntalaiset
64
78
75
73
67

Leirien tarve (perusleirit + purjehdusleiri)
3 + 1 ja halukkaille iltarippikoulu
3 + 1 ja halukkaille iltarippikoulu
3 + 1 ja halukkaille iltarippikoulu
3 + 1 ja halukkaille iltarippikoulu
3 + 1 ja halukkaille iltarippikoulu

Leirimuotoinen rippikoulu säilyy pääasiallisena rippikoulumuotona. Jokaiselle Ruskon seurakunnan
jäsenelle ja rippikoulusta kiinnostuneelle ruskolaiselle tarjotaan mahdollisuus leirimuotoiseen
rippikouluun. Leiririppikoulujen lisäksi järjestetään mahdollisuus iltarippikouluun kaikille sitä
toivoville. Yksityisrippikouluja ja aikuisrippikouluja järjestetään tarpeen mukaan.
Kehitysvammaisten rippikoulussa tehdään yhteistyötä hiippakunnan kehitysvammaistyön kanssa.
Koronaviruksen arvioidaan vaikuttavan taloudellisena taantumana globaalisti. Tästä johtuen
rippikoulujen kustannuksia pyritään vähentämään lyhentämällä rippikoulujen leirijaksojen pituutta
keskimäärin kuuden päivän mittaiseksi vuonna 2021. Vuonna 2022 pyritään palaamaan
piispainkokouksen suosittelemaan vähintään seitsemän päivän mittaiseen leirijaksoon. Tavoite on,
että viimeistään vuonna 2023 kaikkien rippikoulujen leirijaksot ovat viikon mittaisia.
Kaikkien rippikoulujen sisällöllistä toimivuutta kehitetään edelleen. Rippikoulujen toteuttamista
kehitettäessä huomioidaan erityisesti a) nuoria parhaalla toteutettavissa olevalla tavalla palveleva
rippikoulu sekä b) seurakunnan resurssien huomioiminen rippikouluja toteutettaessa. Rippikoulujen
monimuotoisuus ja uusien toteutustapojen mahdollisuus pyritään säilyttämään. Vakiintuneista
rippikoulumuodoista uskalletaan myös luopua, mutta toimivat toteutusmallit pyritään säilyttämään
jatkuvuuden turvaamiseksi. Tarvittaessa yksi rippikoulu pidetään vuosittain koulujen talviloman
aikana. Rippikoulut toteutetaan niin, että Rippikoulusuunnitelma 2017 edellyttämät reunaehdot
toteutuvat, mutta rippikoulutyötä eniten tekevät viranhaltijat eivät ylikuormitu rippikouluista, vaan
heillä säilyy riittävästi aikaa myös varhaisnuoriso- ja nuorisotyön laadukkaaseen toteuttamiseen.
Rippikoulutyön visio 2022
Ruskon seurakunnan rippikoulutyön visio on, että vuonna 2022 a) jokainen Ruskon seurakunnan
alueella asuva nuori käy rippikoulun sekä b) vahvistuu rippikoulun aikana uskossa kolmiyhteiseen
Jumalaan ja kokee itsensä arvokkaaksi.
Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa
Rippikoulujen toteutukseen sisällytetään mahdollisuus yhteistyöstä rovastikunnan muiden
seurakuntien kanssa. Yhteistyön ei tule aiheuttaa lisäkustannuksia Ruskon seurakunnalle, vaan
kukin toteutukseen osallistuva seurakunta vastaa aiheuttamistaan kustannuksista.
Suunnitellut painopisteen vuosille 2022–2023
- Rippikoulun kehittäminen yhdessä nuorten ja kaikkien seurakunnan työalojen kanssa.
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- Kirkkoon kuulumattomien 15-vuotta täyttävien osallistuminen rippikouluun yhdessä oman
ikäluokkansa kanssa
- Kesän rippileirien jaksottaminen niin, että seurakunnassa on aina leirien aikaan kaksi pappia
töissä.
- Kesän rippileirien jaksottaminen niin, että alku- ja loppukesään saadaan ryhmät. Tämä helpottaa
vakituisten viranhaltijoiden osallistumista leirityöhön.
- Rippikoulujen ryhmäkokojen arviointi ja tarvittaessa muuttaminen normaalin (25 rippikoululaista)
suuruisiksi.
- Rippikoulujen leirijaksojen palauttaminen seitsemän päivän mittaisiksi jo vuonna 2022 tai
viimeistään vuonna 2023.
Ruskolla 23.4.2020

Waltteri Hämäläinen
Seurakuntapastori
Ruskon seurakunta

