ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ

Kuokkalan alueseurakunta

TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO

rippikoulutyö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Rippikoulusuunnitelman mukaisen rippikoulutyön sekä perusisoskoulutuksen toteuttaminen Kuokkalan
alueseurakunnassa.

TAVOITTEET 2017:
1. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Arviointi:

Olemme rohkeasti hengellisiä - lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme
Yhteisopettajuuden toteuttaminen rippileirillä (useampia vetäjiä ja isosia entistä enemmän
opetushetkien toteuttajina - vielä vahvemmin yksittäisistä opetusjaksoista prosessiin)
Tietoinen kehittäminen alueen vuosikalenteriin: Rippikoulun koulutus/yhteinen aluesuunnittelu
toukokuussa ja palautekeskustelu ja siitä johtopäätösten tekeminen syyskuussa.
Tavoitteena on, että rippikoulun käy alueelta suurempi osa nuorista kuin ennen rippikouluvuotta
kuuluu kirkkoon
Rippikoulun palaute- ja kehittämisehdotusten lisääntyminen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin
lisääntyminen toimien kehittämiseksi.
Rippikouluihin osallistui vuonna 2017 isompi prosentti kuin kirkkoon kuuluneita ikäryhmän jäseniä.
Uusi rippikoulusuunnitelma on ollut vahvasti esillä ja yksi alueen nuorisotyön ohjaajista on mukana
osana rippikoulu uudistuksen innostajatiimiä. Uusi suunnitelma kannustaa myös itse- ja
vartaisarviointiin, mutta vuonna 2017 ei palautteen keräämisessä ollut kehittymistä aiempiin
vuosiin. Työntekijöiltä palautteen keruu on hyvällä mallilla ja vaikuttaa seuraaviin vuosiin.
Osallistuimme alueen rippikoulutyöntekijöiden kanssa yhteiseen palautepäivään.

Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden
vähentämiseksi
Toteutumiseen Rippikouluryhmien pitäminen suositusten mukaisena (maks. 25/opetusryhmä) ja pienryhmien
tähtäävä keino 1 monipuolinen käyttö.
Toteutumiseen Pyrimme huomioimaan rippikoululaisten yksilölliset tarpeet ja tuemme ryhmistä tippumassa olevia
tähtäävä keino 2 niin, että rippikoulun keskeyttää harva.
Rippikoulujen arvioiminen jälkikäteen yhteisöllisyyden näkökulmasta ja tämän arvion lyhyt
Arviointitapa ja liittäminen toimintakertomukseen.
mittarit:
Rippikoulun keskeyttäneitä ilmoittautumisen ja konfirmaation välillä alle 5 Kuokkalan alueella.
2. TAVOITE

Arviointi:

3. TAVOITE
Toteutumiseen
tähtäävä keino 1
Toteutumiseen
tähtäävä keino 2
Arviointitapa ja
mittarit:

Rippikouluryhmät pysyivät suositusten mukaisena ja isosryhmätoimintaa on kehitetty viime vuosina
niin, että isosryhmät toimivat leireillä kokonaisvaltaisemmin. Tavoitteesta toteutui se, että leirille
tulevat tulivat kohdatuksi ja todennäköisesti kutakuinkin kaikkien rippikouluun tulleiden kokemukset
Kuokkalan alueen leireillä 2017 olivat myönteiset. Yksi haastekohta on rippikouluun
ilmoittautumisen ja rippikouluun tulemisen taitekohta: vuonna 2017 37 nuorta jyväskylässä tippui
rippikoulusta tällä välin. Valitettavasti ei ole enää tietoja, joista voisi katsoa, kuinka moni näistä oli
Kuokkalasta. Aktiivisia tukitoimia ei Kuokkalassa vuonna 2017 kehitetty – jos nuori ei tullut leirille,
hän ei tullut.
Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta
Isostoiminta rakennetaan sen varaan, että seurakuntalaisia varustetaan käyttämään lahjojaan
toisia varten. Edellinen ikäluokka kertoo seuraavalle tehtävän mielekkyydestä.
Isostoiminnassa hengellisesti syventävät sisällöt ja käytännön taitojen oppimiset nivoutetaan
toisiinsa -rippikoulussakin leikit ja draama palvelemaan oppimista.
vähintään 35% rippikoulun käyneestä ikäluokasta aloittaa isoskoulutuksen
korkeintaan 20% isoskoulutuksen aloittaneesta keskeyttää sen ja mahdollisimman monelle
pystytään tarjoamaan paikka toimia isosena.

Vuonna 2017 Kuokkalan alueen rippikoululaisten määrä oli 119, joista isoskoulutukseen syksyllä
ilmoittautui 35 nuorta eli ei aivan 35%. Näistä 35 nuoresta 5 jätti isoskoulutuksen kesken. Vuonna
2017 vanhempia isosia oli aktiivisesti toiminnassa n. 57 nuorta. Isosikäluokka on siis edellisiä
pienempi, mutta toisaalta se mahdollistaa koulutuksen käyvien pääsemisen leireille vuonna 2018.
Arviointi:

Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä
tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa.
Toteutumiseen Rippikoulun juurruttaminen paikallisseurakuntaan isoskoulutusvaiheessa viikkomessuilla ja leirien
tähtäävä keino 1 päättymisellä messuun.
Toteutumiseen Nuorten edustajien valitseminen alueneuvostoon (nuorten kuuleminen nuoria koskevissa asioissa)
tähtäävä keino 2
Nuoret mieltävät seurakunnan ja kirkon ihmisistä muodostuvaksi lähiyhteisöksi eikä itsensä
Arviointitapa ja ulkopuoliseksi instituutioksi. Tämän toteutumista arvioidaan kirjallisesti toim.kertomuksessa.
mittarit:
Vähintään yksi nuorten ehdottama aloite tulee käytännöksi vuoden 2017 aikana.
4. TAVOITE

Nuorten viikkomessut vakiintuivat vuoden aikana nuorisotyön suunnitelmaan. Nuoret olivat mukana
messujen suunnittelussa ja toteutuksessa, lähinnä musiikin osalta. Varsinaisesti isompia aloitteita
ei tullut, mutta pienimmissä asioissa yritimme kuunnella ja huomioida nuorten toiveet.
Arviointi:

Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017
Vihreät rippikoulut. Ympäristötyön kalenterin huomioiminen leiritoiminnassa. Reilun kaupan esilläpitäminen
rippikouluissa ja isoskoulutuksessa.

Arviointi:

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019
Rippikoulu säilyy Kuokkalassa nuorten rakastamana osana nuorisokulttuuria. Seurakunta on merkittävä yhteisö ja
hengellinen koti nuorille ikävaiheessa, jossa he muodostavat maailmankatsomustaan. Yhteisopettajuuden juurtuminen
alueen toimintamalliksi.

