ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Keltinmäen alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

Rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2014 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 sekä vahvistaa heidän
uskoaan.

TAVOITTEET 2014:
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
Rippikoululaisilta saatu palaute etukäteisjaksosta.
Arviointitapa ja
mittarit:
Rippikoululaisilta saatu palaute rippikoulupyhän sisällöstä.

Arviointi:

2. TAVOITE

Alueseurakunnan rippikoulupassi tutustuttaa monipuolisesti eri työmuotoihin. Nuorten mielestä
käyntejä on varmasti aina liikaa, mutta määrä on linjassa kokoseurakunnallisesti. Kun eri
työmuodot ovat esittäytyneet omina päivinään, ei rippikoululeirillä ole tarvinnut niin paljon käyttää
aikaa esimerkiksi diakoniaan tai lähetystyöhön. Rippikoulupyhässä jumalanpalvelusopetus limittyy
messun kulkuun, jolloin rippikoulun aloituksen kesto ei myöskään veny. Tämä on koettu hyväksi.

Rippikoululaisten vanhempien tavoittaminen.

Toteutumiseen Leirikohtaiset vanhempainillat ja niihin panostaminen.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Yhteydenpito rippikoululaisten koteihin rippikouluvuoden aikana. Haluamme rohkaista vanhempia
tähtäävä keino 2 osallistumaan nuorten kanssa jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle.
Vanhemmilta saatu palaute vanhempainiltojen sisällöstä.
Arviointitapa ja
mittarit:
Vanhempien palaute seurakunnan yhteydenpidosta ja ohjeistuksesta rippikouluun liittyvissä
kysymyksissä.
Vanhempainiltoihin on osallistuttu aktiivisesti ja vanhemmat ovat kokeneet, että rippikoulun
työntekijöihin on helppo pitää yhteyttä. Vanhempiin on pidetty yhteyttä ja yhä enenevissä määrin
rippikoululaisille suunnattu posti pyritään lähettämään siten, että se tavoittaa myös huoltajat.
Vanhemmat ovat myös rohkaistuneet osallistumaan jumalanpalveluksiin ja tuomaan myös nuoria
ehtoolliselle tai siunattaviksi.
Arviointi:

3. TAVOITE

Rippikouluinfot.

Toteutumiseen Luokkakohtaisesti pidettävät rippikouluinfot syksyllä yläasteella.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Rippikoulupyhät, joissa nuoret saavat merkkipassin ja opastuksen sen käyttöön.
tähtäävä keino 2
Rippikouluinfot saadaan pidettyä suunnitellusti luokittain. Opettajien ja oppilaiden palaute.
Arviointitapa ja
mittarit:
Nuorten antama palaute saamistaan ohjeista.

Arviointi:

4. TAVOITE

Rippikouluinfot pidettiin suunnitellusti syyskuussa ennen ilmoittautumisen alkamista.
Luokkakohtaiset infot ovat ehdottomasti paras tapa. Myös monet paikalla olleet opettajat kokivat
saavansa uutta ja hyödyllistä tietoa rippikoulusta. Ohjeet rippikoulupassin käyttöön menevät
suurella osalla nuorista hyvin perille. Aina löytyy niitä, jotka eivät ole mielestään saaneet tarpeeksi
opastusta. Kaiken kaikkiaan palaute on kuitenkin ollut hyvää.

Alueseurakunnan muiden työmuotojen ajantasalla pitäminen rippikouluun liittyen.

Toteutumiseen Rippikoulun suunnittelupalaveri keväällä ja palautepalaveri syksyllä.
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen Säännölliset terveiset rippikoulupappien kokouksista. Työyhteisön ajan tasalla pitäminen
tähtäävä keino 2 rippikouluun liittyvien tärkeiden päivämäärien tms. suhteen.
Palaverit on pidetty onnistuneesti ja ne on koettu hyödyllisiksi.
Arviointitapa ja
mittarit:
Muiden työmuotojen antama palaute siitä, onko rippikoulutyötä onnistuttu tekemään riittävän
suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.
Rippikouluun liittyvät palaverit on pidetty suunnitellusti. Entistä enemmän nimenomaan kevään
suunnittelupalaveriin kaivattaisiin yhteisiä ohjeistuksia ja pelisääntöjä rippikoululeireihin liittyen.
Varsinaista palautetta muilta työmuodoilta rippikoulutyön suunnitelmallisuudesta ja
johdonmukaisuudesta ei ole tullut, mutta kaiken kaikkiaan asiat ovat toimineet hyvin.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2014
Eettisen kuluttamisen korostaminen. Kierrätysmateriaalien käyttäminen mahdollisuuksien mukaan.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2015-2016
Oman alueseurakunnan identiteetin vahvistaminen sekä toimintatapojen huomioiminen rippileireillä. Erilaisten
oppijoiden entistä parempi huomioiminen. Vanhempien kohtaaminen, jotta rippikoulu kaikkinensa koettaisiin entistä
paremmin koko perheen jutuksi.

