
 
 

 
Kuopion hiippakunnan seurakunnille ja kirkkoherroille  9.4.2021 
 

Ohje rippikoulun ja rippileirien järjestämisestä Kuopion hiippakunnassa kesällä 2021 

 

Hyvä kirkkoherra, työtoveri Kristuksessa, 

Rippikoulun järjestäminen on seurakunnalle säädetty tehtävä (KL 4:1 §; KJ 3:3 §). Se on 
kasteopetuksena uskonnonharjoitusta ja nauttii siten Perustuslain 11 §:ssä turvattua 
uskonnonvapautta. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat tiettyjä oikeuksia, ja seurakunnan on 
huolehdittava näiden oikeuksien toteutumisesta myös poikkeavina aikoina. 

Rippikoulu ei ole kokoontumislaissa mainittu yleisötilaisuus tai yleinen kokous. 
Kokoontumislain nojalla annetut rajoitusmääräykset eivät koske oikeudellisesti rippikoulun 
järjestämistä. Viranomainen voi antaa tartuntatautilain 58 c ja d §:ien (voimassa 30.6. saakka) 
nojalla määräyksiä esimerkiksi leirikeskuksen terveysturvallisuudesta. Ne koskevat myös 
seurakuntia. Tartuntatautilaki ei estä rippileirin järjestämistä. 

Rippikoulun järjestämistä terveysturvallisesti on käsitelty muun muassa piispojen neuvottelussa 
26.3.2021, kirkkoherrojen ja nuorisotyönohjaajien neuvottelussa 18.3.2021, jossa kuultiin myös 
IS-AVI:n aluehallintoylilääkäriä sekä kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden neuvottelussa 8.4.2021. 
Näiden keskustelujen pohjalta annan KJ 18:1 §:n 1 mom. nojalla seuraavan ohjeen 

1. Kesän 2021 rippikoulu järjestetään seurakunnissa piispainkokouksen hyväksymän 
valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” mukaisesti.  

2. Sekä pedagogisista että pandemiasta johtuvista terveyssyistä on hyvä suosia 
mahdollisimman pieniä opetusryhmiä. Toisaalta seurakunnan työntekijöiden määrä 
asettaa rajat sille, kuinka pieni ryhmä on mahdollinen. 

3. Rippikoulusuunnitelman mukaan ”rippikoululaisten määrän opetusryhmää kohden tulee 
olla enintään 25 nuorta” (Suuri ihme, s 57). Seurakunnan työntekijöitä, isosia tai keittiö- ja 
kiinteistöhenkilökuntaa ei sisällytetä tuohon lukuun.  

4. Vaikka rippikoulussa voidaan käyttää etäyhteyksiä, niillä ei voi kokonaan suorittaa 
rippikoulua. Leiri tai päiväleiri intensiivijakson osana on välttämätön (Suuri ihme, s. 59) 

5. Terveyssyistä on perusteltua suosia leirimuotoista rippikoulua. Näin opetusryhmä voidaan 
eristää tehokkaasti katkaisemalla tosiasialliset kontaktit ulkopuolisiin. Leirin tulee olla 
vähintään 7 päivän mittainen (Suuri ihme, s. 60).  

6. Leirin turvallisuussuunnitelmaan sisällytetään tarkka ohje mahdolliseen tilanteeseen, jossa 
leiriläisellä ilmenee hengitystieinfektion oireita (testaus, eristys, konsultaatio 
terveysviranomaiseen sekä päätöksenteko leirin jatkamisesta). Ohjeen tarkoituksena on 
ehkäistä ja katkaista mahdolliset tartuntaketjut. 

7. Päiväkoulu tai yksityisrippikoulu voi olla perusteltua esimerkiksi riskiryhmään kuuluville 
nuorille. Riskiryhmään kuuluminen on hyvä todeta lääkärintodistuksella, ellei asia ole 
muuten ilmeinen 
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8. Jos työntekijä arvioi kuuluvansa riskiryhmään, hänen on hyvä keskustella kirkkoherran 
kanssa, voiko hän osallistua rippikoulun toteuttamiseen. Riskiryhmään kuuluminen on 
parasta todeta lääkärintodistuksella. 

9. Koska tautilanne elää, seurakunnilla tulee olla varsinainen A-suunnitelma sekä 
varavaihtoehtona toimiva B-suunnitelma. Varsinainen A-suunnitelma ohjaa valmistelua ja 
leiri pyritään aina toteuttamaan sen mukaan. B-suunnitelma otetaan käyttöön 
kirkkoherran päätöksellä oikea-aikaisesti, mikäli alueen tautitilanne pahenee 
merkittävästi leirin alla. Ensisijaisesti suositaan opetusryhmien pienentämistä, 
toissijaisesti leirin siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan. 

10. Rippikoulun järjestämiseen liittyvissä asioissa on aina syytä viestiä aktiivisesti sekä 
nuorten että heidän vanhempien kanssa. Tämä tarve korostuu pandemia-aikana 
erityisesti. 

11. Konfirmaatio suunnitellaan normaalisti ja sen toteuttamisessa noudatetaan tuolloin 
voimassa olevia ohjeita rajoitusmääräyksineen. 

Se, voidaanko isossa leirikeskuksessa järjestää ns. kaksoisleiri, ratkaistaan seurakunnassa. Koska 
leirikeskusten tilat ja seurakuntien yleiset edellytykset vaihtelevat, hiippakunnallisesti ei ole 
tarkoituksenmukaista ratkaista asiaa. Mikäli seurakunta järjestää kaksoisleirin, tulee pyrkiä 
vähentämään opetusryhmien välisiä kontakteja minimiin: esimerkiksi järjestetään ruokailut 
porrastetusti, toteutetaan opetus, iltaohjelma ja hartauselämä erillään, lohkotaan majoitus, 
eriytetään työntekijät omaan opetusryhmään ja toimitaan vapaa-ajalla omina ryhminä. 

Mikäli seurakunta tarvitsee tautitilanteen takia nopeasti ”työntekijäreserviä”, toivon, että 
seurakunnat tukevat toisiaan mahdollisuuksiensa mukaan. Pappien osalta voi olla yhteydessä 
notaari Janne Bovellaniin, muiden työntekijäryhmien osalta myös lääninrovastiin, 
naapuriseurakuntaan tai hiippakuntasihteeri Juha Antikaiseen. Myös kirkon alan opiskelijoita ja 
eläkkeellä olevia työntekijöitä voi kiireellisissä tilanteissa käyttää reservinä. 

Lisätietoja antavat hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen (p. 0447050607) ja kasvatuksen 
hiippakuntasihteeri Juha Antikainen (p. 0447050609, tarvittaessa myös allekirjoittanut. 
Rohkaisen ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. 

Pyydän, että kirkkoherrat saattavat tämän ohjeen tiedoksi kaikille rippikoulun toteutukseen 
osallistuville työntekijöille. 

Toivon ja rukoilen, että kaikki menisi hyvin. Hyvä Jumala siunatkoon ja varjelkoon työtänne. 

Ylösnousemuksen iloa ja pääsiäisen valoa toivottaen, 
 

 

Jari Jolkkonen 

 

Tiedoksi: 

- Kuopion hiippakunnan seurakunnat 

- Kuopion hiippakunnan kirkkoherrat 

- Seurakuntayhtymien johtajat (Joensuu, Kuopio, Ylä-Savo) 


