ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö 235/3

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2013 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulutyön tehtävänä on antaa rippikouluun osallistuville nuorille kristinopin perusopetusta, sekä tutustuttaa heitä
oman alueseurakunnan toimintaan. Tehtävänä on myös tukea nuoria kristillisessä kasvussa ja vahvistaa heidän
uskoaan.

TAVOITTEET 2013:
1. TAVOITE

Oman alueseurakunnan toiminnan tutuksi tekeminen rippikoululaisille.

Toteutumiseen Monipuolinen rippikoulupassi, joka tutustuttaa nuoren alueseurakunnan eri työmuotoihin.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät, joissa nuoret tutustuvat alueseurakunnan jumalanpalveluskäytäntöihin.
tähtäävä keino 2
Rippikoulupassi on monipuolinen. Alueemme rippikoululaiset tutustuvat etukäteisjaksolla
diakoniaan, perhe- ja lähetystyöhön, sekä hengelliseen musiikkiin erillisinä opetuspäivinä. Lisäksi
osallistutaan nuorteniltoihin, joissa tavataan myös jo rippikoulun käyneitä nuoria.
Rippikoulupyhät aloittavat rippikouluvuoden. Yhdistämällä kuvia ja kerrontaa messuun on saatu
Arviointi:
luotua toimiva kokonaisuus, joka avaa alueseurakuntamme messukäytäntöjä niin nuorille kuin
aikuisillekin. Alueellamme kehitetty powerpoint-esitys messusta on haluttu käyttöön myös muille
alueille.

2. TAVOITE

Rippikoululaisten vanhempien aktivoiminen.

Toteutumiseen Alueseurakunnan yhteinen vanhempainilta, jonne kutsutaan rippikoululaisten vanhemmat.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteydenpito rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana. Rohkaisemme vanhempia
tähtäävä keino 2 osallistumaan esim jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle nuoren kanssa.
Kirjurin käyttöönotosta johtuen emme voineet järjestää yhteistä vanhempainiltaa. Osoitteiden
käsinpoiminta koko ikäluokasta olisi ollut liian paljon aikaavievä tehtävä.
Rippikoululaisten koteihin on oltu yhteydessä kirjeiden ja sähköpostien muodossa. Lisäksi on
pidetty leirikohtaisia vanhempainiltoja. Jonkun verran vanhemmat ovat uskaltautuneet messuihin
Arviointi:
lastensa mukana. Kaikissa koteihin lähetetyissä tiedotteissa on kehotettu vanhempia olemaan
rohkeasti yhteydessä rippikoulutyöntekijöihin mieltä askarruttavissa asioissa.

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2

Arviointi:

Rippikouluinfot
.Hyvissä ajoin keväällä otetaan yhteys kouluun ja sovitaan luokkakohtaisesti pidettävistä
rippikouluinfoista.
Rippikoulupyhät syksyllä, joissa nuorille jaetaan rippikoulupassit. Annetaan ohjeet passien
täyttämisestä ja myös mahdollisista korvaamisista.
Rippikoulupappi on ollut keväällä alustavasti yhteydessä kouluun ja syksyllä heti koulujen alettua
on sovittu rippikouluinfojen ajankohdasta. Infot (7 kpl) pidettiin Kilpisen koulussa luokkakohtaisesti
syyskuun alussa. Käytäntö on koettu hyväksi ja selkeäksi. Se antaa myös nuorille mahdollisuuden
kysymyksiin ja tutustuttaa rippikoulun työntekijöihin.
Rippikoulupyhät (3 kpl)
pidettiin loka-marraskuussa. Messuun sisältyy jumalanpalvelusopetus, jonka jälkeen on annettu
ohjeet merkkipassiin liittyen.

4. TAVOITE

Alueseurakunna työyhteisön ajan tasalla pitäminen rippikouluvuoden kuluessa.

Toteutumiseen Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulutyön pappi tuo säännöllisesti terveiset rippikoulupappien kokouksista ja pitää työyhteisön
tähtäävä keino 2 ajan tasalla päivämääristä, esim. ilmoittautumiset, ryhmäjaot jne.
Suunnittelupalaveri pidettiin 25.4. Käytiin lävitse tulevan kesän asioita, varmistettiin leirimiehitykset
jne. Palautepalaveri pidettiin 19.9. Nimensä mukaisesti palaverissa käytiin lävitse mennyttä kesää
ja kokemuksia leireistä. Näihin palavereihin on kutsuttu aina kaikki rippikoulutyöntekijät.
Rippikoulupappi on pyrkinyt pitämään työyhteisön ajantasalla rippikouluvuoden kuluessa.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2013
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysnäkökulman ylläpitäminen opetuksessa, sekä
materiaalihankinnoissa. Hankintojen keskittäminen.
Olemme pyrkineet vähentämään turhaa monistamista. Käytämme viestinnässä mahdollisuuksien
mukaan sähköpostia, e-kirjeitä jne. Hankinnat on keskitetty suurimmalta osin.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2014 - 2015
Oman alueseurakunnan identiteetin vahvistaminen, sekä toimintatapojen huomioiminen rippileireillä (esim. Taizehartaudet). Erilaisten oppijoiden entistä parempi huomioiminen opetustavoissa. Vanhempien aktivoiminen ja
huomioiminen rippikouluissa.

