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Korona-ajan rippikouluohje seurakunnille 27.4.2021 
 
 
 
Nuorten fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä niitä turvaavat viranomaismääräykset ovat lähtökohta 
valmistautuessamme tulevaan rippikoulukesään. Tavoitteena on varmistaa nuorille hyvä ja turvallinen 
rippikoulukokemus. Viime viikkoina pandemiatilanne on kehittynyt rippikoulujen pitoa silmällä pitäen 
positiiviseen suuntaan. Tällä hetkellä emme kuitenkaan varmuudella tiedä, millainen tilanne on kesän 
alussa. Varautuminen vaihtoehtoisiin rippikoulutoteutuksiin on tarpeen käynnistää viimeistään nyt. 
Monissa seurakunnissa on näin jo tehtykin. Vallitsevassa tilanteessa ei tule ryhtyä perumaan rippileirejä 
tai muuttamaan leirimuotoisia toteutuksia päiväkouluiksi.  
  
Piispojen keväällä 2020 antama ohje, jonka mukaan jokaisessa rippikoulussa tulee olla lähiopetusjakso, 
on edelleen voimassa. Etäopetusta voidaan käyttää tarvittaessa rippikouluopetuksen tukitoimena.  
Rippikouluun tulee kuitenkin sisältyä kaikissa vaihtoehdoissa leirimuotoinen tai päivärippikouluna 
toteutettava intensiivijakso. Kokoontumiset korvaava etäopetus tulee suunnitella ja sen toteuttamisesta 
tulee sopia paikallisesti.  
  
Tuomiokapituli kehottaa seurakuntia laatimaan yhden tai useamman vaihtoehtoisen suunnitelman 
rippikoulujen toteuttamiseksi kesällä 2021. Lähtökohtina ovat:  
 

• Maksimiosallistujamäärä leirillä on normaalin rippikoulusuunnitelman mukaisesti 25 henkeä. 
Henkilölukuun eivät sisälly isoset ja työntekijät.   

• Olennaista on noudattaa terveysturvallisuusohjeita (turvavälit, käsihygienia, maskit). Leiristä 
tulee muodostaa mahdollisimman pysyvä ja kiinteä ryhmä. Kontaktit leirin ulkopuolisiin on 
minimoitava.  

• Nuoria ja heidän perheitään tulee etukäteen informoida siitä, miten mahdollisissa 
tartuntatapauksissa toimitaan. Samassa yhteydessä tulee muistuttaa myös siitä, että rippikoulujen 
toteutuksessa seurataan viranomaisten ohjeita.  

  
Leirijakson pituudella on tutkimusten mukaan positiivinen vaikutus ja vahva merkitys rippikoululaisen 
myönteisen rippikoulukokemuksen syntymiseen, kaverisuhteiden vahvistumiseen sekä hengellisen 
elämän syventymiseen. Ryhmäkokoja muutettaessa ja/tai intensiivijaksoja järjesteltäessä tulee edelleen 
huolehtia riittävästä (5–8 yötä) intensiivijakson pituudesta.  
  
Rippikoulun intensiivijakson toteuttamisessa voidaan noudattaa kaupunkien/kuntien antamia nuorten 
harrastustoiminnan linjauksia ja ohjeita. Rippikoulujen suunnittelussa on syytä tehdä yhteistyötä 
terveydenhuollon kanssa, esimerkiksi konsultoimalla paikallista tartuntatautilääkäriä.  
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Toukokuun aikana tulee pitää aktiivisesti yhteyttä rippikoululaisiin, huoltajiin ja isosiin. Heidän 
näkemystensä ja toiveidensa kuunteleminen tukee rippikoulun onnistumista. Viime kädessä 
seurakunnan kirkkoherra tekee rippikoulua koskevat päätökset.  
  
 
Lisätietoja ohjeesta antavat vt. lakimiesasessori Aappo Laitinen, aappo.laitinen@evl.fi, p. 050 348 4183, 
ja asiantuntija Mika Nurmi, mika.nurmi@evl.fi, p. 050 351 0171. 

 

 


