Koronan vaikutukset rippikoulujen järjestämiseen
Ylöjärven seurakunnassa keväällä 2022
Ripari on tärkeä kokemus nuoren elämässä. Se on myös lakisääteistä jumalanpalveluksiin ja toimituksiin
rinnastettavaa seurakunnan toimintaa, joka voidaan ja pitää järjestää koronarajoituksista huolimatta.
Kysymykseksi jää miten se toteutetaan turvallisesti, mutta kuitenkin rippikoululle asetettuja tavoitteita
(ks. tarkemmin kirjeen toinen sivu) toteuttaen. Rippikoulun tapaamiset keväällä järjestetään tehdyn
suunnitelman mukaisesti lähitapaamisina muutamia poikkeuksia (mm. vierailut nuorisotilalla) lukuun
ottamatta.
Tapaamisiin käytetään tiloja, joissa suuretkin ryhmät voivat kokoontua riittävän väljästi.
Terveysturvallisuustoimenpiteet (maskit, käsidesi, istumapaikat riittävän väljästi) toteutetaan ohjatusti.
Toistaiseksi tapaamisissa ei tarjoilla välipalaa ja myös yhteislaulut jätetään pois. Kevään edetessä ja
säiden salliessa suositaan tapaamisia ulkona.
Keväällä pidettävien rippikoulujen (hiihtis, pääsiäinen ja pienryhmä) tavoitteena on suunnitelman
mukainen leirijakso leirikeskuksissa. Näiden osalta selvitys- ja suunnittelutyö on käynnissä. Päätökset
tehdään rippikoulukohtaisesti heti kun perusteet päätökselle on selvillä.
Toistaiseksi kahden pandemiavuoden aikana Ylöjärven seurakunnan rippikouluissa ei ole ollut yhtään
altistumisia tai koronatartuntoja. Pandemian aikana olemme huomanneet, että nopeat ja huomattavat
muutokset rajoituksissa ovat mahdollisia.
Rippikoulujen vastaavat ohjaajat lähettävät kevään ohjelman ensimmäiseen tapaamiseen mennessä tai se
jaetaan viimeistään tapaamisessa. Rippikoulujen toteuttamisessa noudatetaan viranomaisten ja
Tampereen hiippakunnan antamia ohjeita. Tiedotamme aina rippikouluja koskettavista muutoksista ja
uusista ohjeistuksista mahdollisimman nopeasti ryhmiä, joita ne koskevat.
Toivotamme lisääntyvää kevään valoa ja siunausta arkenne keskelle.
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Rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet
Rippikoulun toiminta-ajatus on: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja
varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulun tavoitteilla ilmaistaan, mihin rippikoulussa pyritään.
Rippikoulun toiminta-ajatus toteutuu kuuden tavoitteen suuntaisesti. Ne on kirjattu nuoren
näkökulmasta. Rippikoulu toteutuu useimmiten yhteisömuotoisena, joten ne on ilmaistu
monikkomuodossa. Tavoitteissa on otettu huomioon nuorten osallisuus ja oikeus, tunne ja kokemus,
hengellisyys, eettisyys, tietosisältö ja kirkon jäsenyys. Tavoitteet sanoittavat kirkon tahtotilan ja
suuntaviivat koko rippikoululle ja sen yksittäisille työskentelyille.
Rippikoulussa:
Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.
Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.
Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.
Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.
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