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Rippikoulun arviointi- ja kehitystyö on 
tärkeää, että voimme jatkossakin tarjo-
ta tuhansille nuorille ainutlaatuisia, läpi 
elämän kantavia kokemuksia ympäri 
Suomea. Tulevaisuuden kannalta on 
oleellista kehittää työtämme niin, että 
otamme huomioon nuorten toiveet 
ja ajatukset. Tämä lähestymistapa on 
myös on kirjattu yhdeksi rippikoulu-
suunnitelman tavoitteeksi. Siinä sinun-
kin panoksesi rippikoulutyön ammatti-
laisena on korvaamaton.

”Nuoret ovat osallisia, 
tulevat kuulluiksi
ja saavat vaikuttaa”
Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017

Nuorten osallisuus keskiössä
Tämä materiaali antaa rippikouluam-
mattilaisille välineitä ottaa nuorten 
toiveet ja tavoitteet entistä paremmin 
huomioon.  Parhaimmillaan seura-

Sinulla on käsissäsi virikemateriaa-
li rippikoulun arviointia ja kehit-
tämistä varten. Suuri Ihme - Rip-

pikoulusuunnitelma 2017 kannustaa 
ottamaan nuoret mukaan tavoitteiden 
asettamiseen ja niiden arviointiin. Arvi-
oinnin tarkoitus on kehittää ja kehittyä. 
Voidaksemme tehdä arviota tarvitsem-
me tavoitteita, joihin voimme toimin-
taamme verrata. Tällaista lähestymista-
paa, jossa tavoitteet, jatkuva arviointi, 
palautteen keruu, ja näiden pohjalta 
tehtävä kehitystyö nivoutuvat yhteen, 
kutsutaan kehittäväksi arvioinniksi.

Kehittävä arviointi on rippikoulun 
aikainen prosessi, jossa yhdessä mieti-
tään, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä 
vielä pitäisi tehdä, jotta yhdessä asete-
tut tavoitteet pääsevät toteutumaan. 
Työntekijästä voi tuntua vaikealta 
lähteä kuuntelemaan nuorten omia 
tavoitteita. Miten ne suhtautuvat rip-
pikoulusuunnitelman tai rippikoulun 
paikallissuunnitelman tavoitteisiin? 

Vaikka tällainen lähestymistapa voi 
tuntua haastavalta, parhaimmillaan se 
lisää nuorten sitoutumista rippikou-
luun.

Arviointia tehdään useammalla tasolla: 
yksittäinen rippikoululainen arvioi omia 
tavoitteitaan, koko rippikouluryhmä ar-
vioi yhteisiä tavoitteita ja ohjaajatiimi 
kehittää ja arvioi tavoitteita koko rippi-
koulun ajan. Kaikki näin saatu tieto on 
paikallisseurakunnan rippikoulutyönte-
kijöiden käytettävissä, kun he arvioivat 
koko seurakunnan rippikouluprosessin 
onnistumista. Sen pohjalta kehitetään 
tulevia rippikouluja.

Tämä materiaali keskittyy yksittäisen 
rippikoulun ja paikallisseurakunnan 
rippikouluarvioinnin kehittämiseen. 
Materiaali sisältää erilaisia työskente-
lyjä, joita voidaan käyttää prosessin 
kaikissa vaiheissa. Se tarjoaa käytännön 
työkaluja yhdessä tehtävään tavoittei-
den asettamiseen ja arviointiin. 

Materiaali sisältää 10 työskentelyä
sekä liitteet näiden tueksi.

Arvioinnin tarkoituksena 
on kehittää ja kehittyä.

kunnat saavat arvokasta tietoa rippi-
koulun kehittämisen tueksi lisäämällä 
nuorten osallisuutta arvioinnissa. Se 
auttaa yksittäistä työntekijää huomaa-
maan onnistumiset ja kehittämishaas-
teet omassa työssään. Arviointia emme 
tee vain me työntekijät, vaan tarkoi-
tuksena on saada jatkuvaa palautetta 
nuorilta, jotta voimme arvioida yhdes-
sä tekemistämme.

Voit käyttää itsellesi mieluisia työsken-
telyjä rippikoulun eri vaiheissa suun-
nitteluvaiheesta yhteisten tavoitteiden 
valitsemiseen ja lopulta arviointiin. 
Materiaali sisältää kymmenen työs-
kentelyä sekä lopussa olevat liitteet 
näiden tueksi. Voit vapaasti käyttää 
näitä työssäsi. 

MIkÄ 
IhMEEn 
ArvIOInTI?
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Melko usein palaute kerätään 
prosessin loppuessa tai loput-
tua, jolloin katse suunnataan 

menneeseen. Palaute on usein yksi-
suuntaista, eikä sen kautta ole mah-
dollista tehdä enää muutoksia käsillä 
olevaan toimintaan. Palautteen etuna 
on se, että sen avulla arvioidaan koko-
naisuutta ja nähdään, mikä toimi tai ei 
toiminut osana tuota kokonaisuutta.

Palaute on yksittäinen mielipide. Arvi-
ointi taas selvittää sitä, miten yksittäi-
seen tavoitteeseen on päästy. Kehittä-
vä arviointi tuo mukaan näkökulman 
siitä, miten kehitämme toimintaamme, 
jotta tavoitteeseen on mahdollista pääs-
tä. Siinä missä palaute katsoo taakse-
päin, kehittävä arviointi katsoo eteen-
päin ja kysyy: Mikä on hyvää tässä ja 
nyt? Mikä on mahdollistanut sen? Mi-
ten jatkamme tästä?

Kehittävä arviointi on jatkuvaa pro-
sessia, se on dialogia eri toimijoiden 

välillä ja vahvasti vuorovaikutukseen 
perustuvaa. Arviointi tehdään aina 
suhteessa tavoitteisiin. Se, että tavoit-
teet ovat selkeitä ja tunnistettavia ja 
että ne asetettu yhdessä, on ensiarvoi-
sen tärkeää. Vain siten kaikki voivat 
päästä osallisiksi toimintaa kehittäväs-
tä vuorovaikutuksesta. Kehittävässä 
arvioinnissa tavoitteet nousevat kes-
keiseen rooliin.

Arviointia varten tarvitaan mittareita, 
joiden avulla tavoitteiden saavutta-
mista tarkkaillaan. Tavoitteet ohjaavat 
parhaimmillaan kaikkea toimintaa, 
ja konkreettisten, yhdessä asetettujen 
tavoitteiden sekä mittareiden avulla 
voimme arvioida, miten hyvin rippi-
koulu sujuu. Näiden avulla voidaan 
myös kesken prosessin tehdä muutok-
sia toimintaan. Siinä missä tavoitteiden 
asettamisessa korostuu rippikoululai-
sen rooli, työntekijän ammattitaitoa on 
konkretisoida nuo tavoitteet tunnistet-
tavien mittarien avulla.

TAvOITTEISTA
ArvIOInTIIn

Miten kehitämme toimintaamme, 
jotta tavoitteeseen 

on mahdollista päästä?
Kehittävässä arvioinnissa tavoitteet 

nousevat keskeiseen rooliin.

TavoiTTeisTa arvioinTiin
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Eritasoiset tavoitteet eivät ole irti toisis-
taan. Yllä olevassa kaaviossa esitetään, 
kuinka tavoitteet nivoutuvat yhteen ja 
kuinka mittareiden, seurannan ja arvi-
oinnin kautta rippikoulua voidaan ke-
hittää seurakunnan tasolla.

Eri tasoiset tavoitteet ovat tärkeitä
On selvää, että yli kahdenkymmenen 
rippikoululaisen, 5-10 isosen ja usean 
aikuisen ryhmässä kaikki tavoitteet ei-
vät ole yhteisiä. Miten ne suhteutuvat 
vaikkapa rippikoulusuunnitelman tai 
paikallissuunnitelman tavoitteisiin? 
Tavoitteita on myös kovin erilaisia: 
on tiedollisia, hengellisiä ja sosiaalisiin 
taitoihin liittyviä tavoitteita, yksilön 
ja ryhmän tavoitteita, nuoren, työn-
tekijän tai työyhteisön tavoitteita. On 
myös arvokasta, jos nuori tulee rippi-
kouluun ilman pohdittuja tavoitteita.

”Nuorilla on oikeus myös 
osallistua rippikouluun ilman 
omia erityisiä tavoitteita. 
Osallisuus on paitsi tekemistä 
myös olemista ja 
vastaanottamista.”
Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017

kAAvIO Saila Tykkyläinen

Tavoitteet eivät yksin riitä. Niiden 
tueksi on valittava ne konkreettiset 
mittarit, joiden avulla tavoitteiden 
saavuttamista voidaan arvioida. Ta-
voitteena voi olla esimerkiksi se, että 
kaikkien on hyvä olla rippikoulussa. 
On hyvä haastaa ryhmä pohtimaan, 
mitä pitää tapahtua, että tavoite täyt-
tyy. Tässä rippikoulun ohjaajien rooli 
on keskeinen: hyvien mittarien avulla 
teemme näkyväksi odotukset tavoit-
teiden saavuttamiseksi.

Konkreettiseen toimintaan on hel-
pompi sitoutua kuin abstraktiin ta-
voitteeseen. Ohjaajan rooli on myös 
etsiä siltoja rippikoulusuunnitelman 
ja nuorten omien tavoitteiden välille. 
Emme voi kumpaakaan niistä jättää 
huomiotta. 

Työntekijän ammattitaitoa on 
konkretisoida tavoitteet 

tunnistettavien mittarien avulla.

rippikouluntoteutukseen sidottu
arvioinnin kehittäminen
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TavoiTTeisTa arvioinTiin

Tavoitteet

Mittarit

Seuranta

Arviointi
Kehittäminen

Malli
Miten toimien 

päämäärään
päästään?

Rippikoulu-
lainen

Ripari-
yhteisö

Arvot ja 
päämäärä

Rippikoulu-
suunnitelma



12 I Ihmetoimintaa Arviointimenetelmiä rippikouluun I 13

Ohjaajien rooli tavoitteiden 
asettamisessa
Ohjaajatiimin on hyvä keskustella kes-
kenään siitä, mitkä ovat rippikoulun 
tavoitteet. Kun tiimillä on selkeä näky 
siitä, mihin toiminta rippikoulun ai-
kana tähtää, on helpompaa kokoontua 
nuorten kanssa pohtimaan tavoitteita. 
Rippikoulusuunnitelma, paikallissuun-
nitelma ja ohjaajatiimin tavoitteet anta-
vat kehykset nuorten kanssa tehtävään 
työskentelyyn, mutta se ei saa ohjata 
nuorten tavoitteita. Nuorten äänen on 
annettava aidosti kuulua tavoitteita ase-
tettaessa.

Henkilökohtaiset tavoitteet avaavat 
tien nuorten osallisuudelle. Ryhmän 
tavoitteet ohjaavat yhteistä toimintaa. 
Valtakunnallinen ja paikallinen rippi-
koulusuunnitelma luovat kehyksiä koko 
seurakunnan rippikoulun tavoitteille.

Tavoitteet liittyvät yhteen
Tavoitteiden työstämisen tarkoitus on, 
että erilaiset tavoitteet nivoutuvat yh-
deksi kokonaisuudeksi. Ohjaajien on 
hyvä uskaltaa itsekin asettaa ja puhua 
auki omia henkilökohtaisia tavoittei-
taan. Esimerkillä on valtava merkitys.

Yhteisiä tavoitteita voi myös joutua 
rajaamaan. Yleisesti ajatellaan, että 
tavoitteita olisi hyvä olla kolme – vii-

Samalla omat henkilökohtaiset tavoit-
teet saavat luontevan kehyksen. Rip-
pikoululaisen, isosen tai työntekijän 
mahdollisuus arvioida omaa toimintaa 
on myös arvokas. Rippikoululaisen 
kohdalla arvioinnin olisi hyvä keskittyä 
muuhun kuin tiedollisiin tavoitteisiin.

Seurakunnan rippikoulutyöstä vastaa-
vat henkilöt saavat arvioinnin kautta 
arvokasta tietoa tulevaisuuden rippi-

si kappaletta. Jos tavoitteita on kovin 
paljon enemmän, se hajauttaa ryhmän 
työskentelyä. Tavoitteiden olisi myös 
hyvä olla mahdollisimman kattavia. 
Karkeaa jaottelua hengellisiin, tiedolli-
siin ja sosiaalisiin tavoitteisiin voi hyvin 
käyttää. Jokaiseen kohtaan riittää yksi-
kin tavoite. 

Hengelliset tavoitteet voi mieltää luon-
tevasti taidolliseksi tavoitteeksi: Mitä 
nuoren pitäisi tietää ja osata, että hän 
voi hoitaa omaa hengellistä elämää ar-
jessaan? Sosiaaliset tavoitteet taas liit-
tyvät läheisesti ryhmädynamiikkaan, 
ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. Tie-
dolliset tavoitteet antavat mahdollisuu-
den kristillisen uskon ymmärtämiseen.

Jatkuvaa työtä
On mahdollista, että eritasoiset ta-
voitteet toteutuvat ennen rippikoulun 
loppua. Tällöin voidaan asettaa uusia 
tavoitteita tai tarkentaa olemassa ole-
via tavoitteita. Myös mittareita voidaan 
tarkentaa. Kehittävä arviointi on jatku-
va prosessi, jonka avulla yhteistä koke-
musta tehdään näkyväksi. Siksi on tär-
keä muistaa rippikoulua suunnitellessa 
varata aikaa arviointityöskentelylle.

Mihin arviointi tähtää?
Kun tavoitteista tulee koko rippikoulun 
yhteisiä, se tiivistää rippikouluryhmää. 

koulujen kehittämiseen. Tärkein on 
kuitenkin yksittäinen nuori, jolle rippi-
koulu tarjoaa merkityksellisiä ja kenties 
ainutlaatuisia kokemuksia, joilla voi olla 
kauaskantoisia vaikutuksia.

Vuonna 2019 on tulossa käyttöön rip-
pikoululaisille ja isosille tarkoitettu val-
takunnallinen sähköisesti täytettävä it-
searviointilomake. Näin kerätty tieto on 
myös paikallisesti käytettävissä.

Nuorten äänen on annettava 
aidosti kuulua 

tavoitteita asetettaessa.

Ohjaajan rooli on myös etsiä siltoja 
rippikoulusuunnitelman 

ja nuorten omien tavoitteiden välille.

TavoiTTeisTa arvioinTiin

Arviointimenetelmiä rippikouluun I 13
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Tästä osasta löydät erilaisia työs-
kentelyjä rippikoulun eri vai-
heisiin. Työskentelyjä on rip-

pikoululaiselle, rippikouluryhmälle, 
ohjaajatiimille ja seurakunnalle. Tun-
nistat työskentelyt seuraavista symbo-
leista. 

Joihinkin työskentelyihin liittyy erilai-
sia materiaaleja. Ne löydät materiaalin 
lopusta liiteosasta.

rippikouluryhmä koostuu yksi-
löistä. Rippikoulun alkajaisiksi 
työntekijän tehtävänä on tutustua 

nuoriin. Oheista esitietolomaketta voi 
käyttää rippikoulun ensimmäisessä ta-
paamisessa. Sitä voi käyttää sellaisenaan 
tai muokata mielensä mukaiseksi omia 
kysymyksiä lisäämällä tai turhaksi ko-

ettuja poistamalla. Näin kerätyt tiedot 
voivat olla pohjana esimerkiksi opetuk-
sen suunnittelulle. Esitietolomakkeen 
avulla ohjaajat saavat myös tietoa siitä, 
millaisia vahvuuksia rippikoululaisilla 
on ja millaisia tavoitteita heillä on. Täl-
laiset tavoitteet ovat alustavia ja niitä on 
syytä tarkentaa rippikoulun edetessä.

Nimi:
Ikä:
Perheeseeni kuuluvat:
Harrastan:

Minua kiinnostaa:
Minun vahvuuteni: 
En pidä:

Tunnen tästä ripariryhmästä:
Tulin riparille, koska:
Odotan riparilta:
Rippikoulu on mielestäni onnistunut, jos…:
Mitä aion itse tehdä, että tässä onnistutaan:
Oma tavoitteeni riparille on: 

Opin parhaiten:
Haluan kertoa vielä luottamuksellisesti ohjaajille:
Haluan kertoa ilman nimeäni/nimelläni koko ryhmälle:
ympyröi mieleinen vaihtoehto

TYöSkEnTELYT Esitietolomake

Rippikoulun alkajaisiksi 
työntekijän tehtävänä 
on tutustua nuoriin.

TyösKenTelyT 
Esitietolomake

Seurakunta

Työntekijät Yksilö

Ryhmä
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rippikoulun ohjaajat tapaavat 
keskenään ennen rippikoulu-
laisten tapaamista. Aikatauluista 

sopiminen ja vastuiden selvittäminen 
on tärkeää työn sujuvuuden kannalta. 
Hyvin suunniteltuun rakenteeseen on 
rippikoululaisenkin helpompi tulla mu-
kaan. Ohjaajatiimin on hyvä keskenään 
miettiä omia tavoitteitaan, sekä niitä 
seikkoja, jotka tukevat tai haittaavat nii-
hin pääsyä. Ohjaajien tavoitteet eivät saa 
määrätä nuorten omia ja ryhmän tavoit-
teita. Tämän työskentelyn ensimmäises-
sä vaiheessa luodaan sitä pohjaa, jolle 
ryhmän yhteiset tavoitteet rakentuvat. 
Ohjaajien on kuitenkin hyvä keskustella 
omista tavoitteistaan ja lähtökohdistaan.

Työskentely etenee vaiheittain:
1. Ohjaajatiimin tavoitteiden  

pohtiminen
2. Ohjaajatiimin ja ryhmän  

tavoitteiden tarkastelu
3. Arvioinnin tekeminen  

tavoitteiden pohjalta

Tiimin ensimmäisessä tapaamisessa 
pohditaan lähtökohtia. Työskentelyssä 
otetaan huomioon rippikoulusuunni-
telman 2017 tavoitteet, paikallissuun-
nitelman vuosikohtaiset painotukset 
ja ryhmän tiedossa olevat erityispiir-
teet. Samalla pohditaan, miten näihin 

Nuoret ovat osallisi
a, 

tulevat kuulluiksi ja
 

saavat vaikuttaa.

Nuoret ta
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Nuoret kokevat yhteyttä, 

turvallisuutta, 

pyhyyttä ja iloa.

Nuoret löytävät 

merkityksiä kristinuskon 

keskeisten sisältöjen ja 

oman elämänsä välillä.

tavoitteisiin pääsemistä voidaan mi-
tata. Tavoitteena voi olla vaikka, että 
nuorilla on turvallista olla. Arvioinnin 
tueksi etsitään sellaiset mittarit, joilla 
tuon tavoitteen saavuttamista voidaan 
mitata. Ajatukset kirjataan oheiseen 
lomakkeeseen.

rippikoulun 
tavoitteiden 
arvioiminen

Kehittävä arviointi 
jatkuu koko 

rippikoulun ajan.

TyösKenTelyT 
rippikoulun tavoitteiden arvioiminen

kAAvIO 
Rippikoulun tavoitteet. Suuri Ihme –rippikoulusuunnitelma 2017 
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Myöhemmin rippikoululaiset pääsevät 
asettamaan omat tavoitteensa yksilöi-
nä ja ryhmänä. Näihin työskentelyi-
hin löytyy työskentelyjä tästä materi-
aalista. Kaikki tavoitetasot vaikuttavat 
rippikoulun kulkuun. Ohjaajatiimin 
työskentely toimii pohjana tälle. 

Osaa kaksi käytetään, kun arvioi-
daan tavoitteita ennen rippikoulun 
intensiivijakson alkua. Sen voi täyt-
tää uudelleen intensiivijakson alku-
puolella. 

Tähän lomakkeeseen täytetään tar-
kennetut tavoitteet, jotka on päätetty 
rippikouluryhmän kanssa.

Lomakkeen osa kolme on arviointia 
varten. Mikä toimi? Mikä ei? Päästiin-
kö tavoitteisiin? Miten havainnot ote-
taan osaksi rippikoulujen kehitystyötä 
seurakunnassa?

Tässä työskentelyssä käytettävä lomake 
löytyy materiaalin liiteosasta tulostetta-
vana ja muokattavana versiona. 

Nuorten 
kysymykset

 ja elämä

Rippikoulun 
toteutus

Kirkon usko 
ja yhteiset 
tavoitteet

Ohjaajien 
tavoitteet 

ja tapa toimia

Osa 1 
Täytetään ennen rippikoulua

Ohjaajatiimiin kuuluvat (koko rippikoulun/ osan rippikoulun ajan):

Tämän ohjaajatiimin vahvuudet:

Tämän ohjaajatiimin kehityskohteet:

Tiedossa olevat rippikouluryhmän erityispiirteet 
(esim. oppimisen tuen tarve, sosiaaliset haasteet, ryhmäkoko…):

Seurakunnan rippikoulun Paikallis-/toimintasuunnitelman avaintavoitteet 
tälle toimintakaudelle:

Tämän rippikoulun ohjaajatiimin yhteiset arvioitavissa olevat tavoitteet 
tälle rippikoululle

1. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy?

2. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy?

3. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy? 

Rippikoululaiset pääsevät asettamaan 
omat tavoitteensa yksilöinä ja ryhmänä.

TyösKenTelyT 
rippikoulun tavoitteiden arvioiminen

kAAvIO
Rippikoulun toteutus. Suuri Ihme –rippikoulusuunnitelma 2017 
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Osa 2 
Täytetään ennen intensiivijaksoa

Miten rippikoulun tavoitteet ovat muuttuneet: Mitkä ta-
voitteet on valittu yhdessä nuorten kanssa? Näitä tavoit-
teita käytetään arvioinnissa rippikoulun aikana ja lopuksi. Aarrekartta-työskentely on me-

netelmä koko seurakunnan rip-
pikoulutyön arviointiin ja ke-

hittämiseen. Arvioinnin keskiössä ovat 
seurakunnassa yhdessä määritellyt tavoit-
teet ja arvioinnin mittarit. Työskentelyn 
pohjana toimivat Suuri Ihme - Rippi-
koulusuunnitelma 2017 tavoitteet. Ne 
on hyvä käydä läpi yhdessä rippikouluun 
ohjaajatiimin kesken. Tavoitteet asetetaan 
kutakin rippikouluvuotta varten erikseen.

1. Tavoitteiden kartoitus
Yhteisen tavoitteen tai tavoitteiden 
muodostaminen tehdään vaiheittain:
a) Pohditaan yhdessä nuorten kanssa, 
mikä rippikoulussa on kaikkein tär-
keintä. Luontevia paikkoja tälle ovat 
isoskoulutus, nuortenillat tai leirit. Mitä 
rippikoulussa olisi hyvä oppia? Millaisia 
muita kuin oppimiseen liittyviä tavoit-
teita rippikoulussa olisi hyvä olla?
b) Pohditaan yhdessä työntekijöiden 
kanssa samoja kysymyksiä kuin nuor-
ten kanssa.

2. Tavoitteiden asettaminen
Kun nuoret ja työntekijät ovat saaneet 
kertoa ajatuksistaan, työtä jatketaan esi-
merkiksi rippikoulusta vastaavan työn-
tekijän johdolla. Rippikoulutyöryhmä 
tai varta vasten tätä tehtävää varten 
muodostettu työryhmä tiivistää kaikis-
ta saaduista toiveista kolme keskeistä 
aarretta, jotka ovat seurakunnan rippi-
koulutyön tavoitteet. Nämä tavoitteet 
tuodaan vielä yhteiseen keskusteluun 
tarkennettavaksi ja muokattavaksi.

3. Mittariston luominen tavoitteille 
(kuinka pääsemme aarteiden luo?)
Nyt seurakunnan rippikoulutyölle on 
määritelty yhteiset aarteet eli tavoit-
teet. Seuraavaksi valitaan lähtöpisteet 
eli mittarit. Näiden avulla tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan. Yksi hahmot-
tamista helpottava tapa on tehdä mitta-
risto kysymysten muotoon.

tavoitteiden 
kartoitus

tavoitteiden 
asettaminen

mittariston luominen 
tavoitteisiin pääsemiseksi

loppuarviointi ja 
johtopäätökset

1

2

3

4

TyöskenTely 
eTenee 

neljässä 
vaiheessa

Tavoitteita 
arvioidaan 
tulevalla 
rippikoulussa/
rippikoulun 
jälkeen 
seuraavasti.

1. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy?

2. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy?

3. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy? 

Mitä voimme tehdä tai mitä toimintatapaa pitää muuttaa saavuttaaksemme tavoitteet?

Miten otetaan huomioon rippikouluryhmän erityispiirteet?
(Esitietolomakkeen tietojen ja muiden ryhmän kanssa tehtyjen 
tavoitetyöskentelyjen huomioiminen)

Osa 3 
Rippikoulun jälkeen

1. tavoite:
Saavutettiinko tavoite?

2. tavoite:
Saavutettiinko tavoite?

3. tavoite:
Saavutettiinko tavoite?

Mikä tuki tavoitteisiin pääsemistä? Mikä haittasi tätä?
Miten tietoa tavoitteiden saavuttamisesta kerättiin ja arvioitiin rippikoulun aikana?
Tärkeimmät havainnot, jotka jaetaan seurakunnan rippikoulun kehittämistyöhön?
Työntekijöiden omat kehitystarpeet?

Aarrekartta

TyösKenTelyT 
Aarrekartta
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esimeRkki 
Yksi tavoitteista eli aarteista on ”Seura-
kunnan jumalanpalveluselämässä näkyy 
nuorten kädenjälki”. Arvioinnin mitta-
reiksi on valittu neljä peruslähtökohtaa/
kysymystä: 

1) Kuinka seurakunnan jumalanpal-
veluselämä mahdollistaa tavoitteiden 
toteutumisen? 

2) Kuinka nuorisotoiminta mahdol-
listaa tavoitteiden toteutumisen? 

3) Kuinka isostoiminta palvelee ta-
voitteiden toteutumista? 

4) Kuinka rippikouluryhmät kokevat 
osallisuutta seurakunnan jumalan-
palveluselämässä? Jokaiseen mittarin 
peruskysymykseen tehdään tarkentavia 
kysymyksiä. Esimerkiksi mittarin “Kuin-
ka seurakunnan jumalanpalveluselämä 
mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen” 
tarkentavia kysymyksiä voisivat olla: Mitä 
tehtäviä nuorille on tarjolla seurakunnan 
jumalanpalveluksissa? Mikä on nuorten 
oma arvio osallisuudesta seurakunnan ju-
malanpalveluselämään? Kuinka ymmär-
rettävää on puhe jumalanpalveluksissa? 
Mitkä asiat estävät nuorten osallisuutta 
seurakunnan jumalanpalveluksissa?

 

Kuinka seuraknnnan
jumalanpalveluselämä 

mahdollistaa
tavoitteiden toteuttamisen?

Kuinka
isostoiminta palvelee

tavotteiden 
toteutumista?

TavOiTe 1
seurakunnan 

jumalanpalveluselämässä 
näkyy nuorten kädenjälki

TavOiTe 2

TavOiTe 3

Kuinka
seurakunnan isostoiminta
mahdollistaa tavoitteiden 

toteutumisen?

Yksittäisten
rippikoulujen 

arviot 
rippikoulusta

4. Arviointi ja johtopäätökset
Aarrekartan loppuarviointi tehdään rip-
pikoulujen päätyttyä. Arvioinnin poh-
jaksi kerätään tietoa ja tehdään jatkuvaa 
arviointia yhdessä sovitulla tavalla jo 
rippikoulujen alkuvaiheesta asti.  Näin 
kerätty tieto voi auttaa työntekijöitä 
kehittämään seurakunnan rippikoulu-
työtä. Aarrekartta-työskentelyä varten 
voi koota tietoa esimerkiksi sivulta XX 
löytyvän Rippikoulun tavoitteiden 
arvioiminen –työskentelyn avulla tai 
jollain muulla yhdessä sovitulla tavalla.

Loppuarvioinnin yhteydessä kootaan 
onnistumiset ja kehittämistarpeet. Niitä 
tarkastellaan suhteessa asetettuihin ta-
voitteisiin. Yhdessä asetetut konkreettiset 
tavoitteet sekä niihin liittyvä arvioinnin 
mittaristo luovat parhaat edellytykset 
Aarrekartta-työskentelyn onnistumiselle.

Saatujen havaintojen pohjalta kehite-
tään seuraavan vuoden rippikouluja.

viereinen sivu
Aarrekartta, jossa näkyy seurakunnan 
rippikoulutyön tavoitteet ja arvioinnin 
mittarit voi näyttää vaikka tältä:

Saatujen havaintojen pohjalta kehitetään 
seuraavan vuoden rippikouluja.

Arviointimenetelmiä rippikouluun I 23
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kehittävä arviointi ei koske vain 
työntekijöitä. Tämän työskente-
lyn tarkoituksena on työstää 1-3 

ryhmän määrittelemää tavoitetta ja 
miettiä yhdessä, millaisin mittarein ku-
takin tavoitetta voidaan arvioida. Työs-
kentelyn voi jakaa useampaan tapaa-
miseen, jos ohjaajat haluavat rauhassa 
tutustua nuorten ajatuksiin.

Tämä työskentely tukee rippikoulu-
laisten ja isosten osallisuutta rippi-
koulusta. On helpompaa sitoutua ta-
voitteisiin, joiden muodostamiseen on 
itse voinut vaikuttaa. Työskentelyssä 
löytyneet tavoitteet täydentävät Suuri 
Ihme – Rippikoulusuunnitelman 2017 
ja rippikoulun paikallissuunnitelman 
tavoitteita.

Tähän työskentelyyn tarvittavat mate-
riaalit (puun,  lehdet ja hedelmät) löy-
dät liiteosasta sivulta 47 alkaen. 

Tavoitteiden metsä

tavoitteiden 
muodostaminen

mittareiden
muodostaminen

arviointi

1

2

3

TyöskenTely 
eTenee 

vaiheiTTain

On helpompaa sitoutua tavoitteisiin, 
joiden muodostamiseen on itse voinut vaikuttaa.

Tavoitteiden muodostaminen
Aluksi nuoret, sekä rippikoululaiset 
että isoset, miettivät yksittäin seuraavia 
kysymyksiä: 
•	 Mitä hyvää rippikoulu voisi 

elämääni antaa?
•	 Mikä olisi parasta, mitä riparista 

voisi seurata omassa elämässäni?

Nuoret kirjoittavat ajatuksensa puun 
lehtiin, yhden lehteä kohti. Ohjaaja ke-
rää lehdet, sekoittaa ne ja lukee lehtiin 
kirjatut ajatukset ääneen. Mikäli mah-
dollista, lehdet jaotellaan teemoittain, 
esimerkiksi sosiaaliseen, tiedolliseen ja 
hengelliseen sisältöön liittyviin lehtiin. 

Jos lehdistä nousee selkeästi yksi tai 
useampi teema, pohditaan seuraavaksi 
ryhmän kanssa, miten tämän voisi sa-
noittaa rippikoulun yhteiseksi tavoit-
teeksi. Nuoret voi haastaa pohtimaan 
itse teemaan sopivaa tavoitetta tai oh-
jaaja voi auttaa ryhmää tavoitteen luo-
misessa kysymyksin ja ehdotuksin. Jos 
esimerkiksi useampi nuori on kirjoit-
tanut lehteen ”uudet kaverit”, ohjaaja 
voi ehdottaa tavoitteeksi uusiin ihmi-
siin tutustumista. Kun tavoite on löy-
tynyt, se kirjoitetaan puun runkoon.
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Mittareiden muodostaminen
Tämän jälkeen pohditaan yhdessä asi-
oita, jotka auttavat tavoitteeseen pää-
syä. Asiaa voi lähestyä seuraavan ky-
symyksen avulla: Mitkä konkreettiset 
asiat auttavat tavoitteeseen pääsemistä? 
Esimerkiksi uusiin ihmisiin tutustumi-
nen vaatii ennakkoluulottomuutta ja 
mahdollisuutta olla toisten kanssa vuo-
rovaikutuksessa. On hyvä, jos suurin 
osa näistä asioista on mahdollisimman 
konkreettisia ja nuorten itsensä löytä-
miä. Ohjaaja voi selkeyttää ajatuksia 
kysymysten kautta. Ajatukset kirjoite-
taan lopuksi puun juuriin.

Seuraavaksi, esimerkiksi seuraavalla 
tapaamiskerralla, mietitään, millaisia 
vaikutuksia tavoitteen toteutumisella 
on ryhmässä tai yksittäisessä ryhmän 
jäsenessä. Näitä asioita kirjataan puun 
lehvästöön. Ne toimivat mittareina ta-
voitteen arviointiin. Esimerkiksi uusiin 
ihmisiin tutustumisen kautta voi löytää 
uusia hyviä ystäviä, kenenkään ei tarvitse 
olla yksin, yhdessäolo on hauskaa jne.

Jos ryhmästä on noussut useampia ta-
voitteita, tehdään jokaisesta tavoitteesta 
oma puu. Puut laitetaan esille näkyvälle 
paikalle. Lopuksi puiden ympärille voi-
daan liimata lehdet, jotka nuoret teki-
vät työskentelyn alussa. Ne muistutta-
vat yksilöllisistä toiveista ja odotuksista. 

Arviointi
Intensiivijakson aikana, esimerkiksi sen 
puolivälissä, sekä rippikoulun lopussa 
tarkastellaan tehtyä tavoitteiden met-
sää. Ryhmän kanssa voidaan keskus-
tella tavoitteista esimerkiksi seuraavien 
kysymysten avulla: 
•	 Onko johonkin tavoitteeseen jo 

päästy? Tarvitaanko uusia tavoit-
teita?

•	 Onko ryhmä kulkemassa kohti 
tavoitteen toteutumista? 

•	 Mikä on mahdollisesti tullut 
esteeksi tai hidasteeksi? 

•	 Haluammeko lisätä juuristoon 
jotain keinoja, joilla tavoitteeseen 
pääsyä voidaan tukea?

Millaisia vaikutuksia 
tavoitteen 
toteutumisella on?

Jokainen kirjoittaa, 
mitä ovat saaneet 
rippikoululta.

Rippikoulun lopussa tehdään vielä vii-
meinen työskentely tavoitteiden met-
sässä. Nuoret miettivät kaikkia yhdessä 
muodostettuja tavoitteita oman henki-
lökohtaisen rippikoulukokemuksensa 
kautta. Sitten jokainen kirjoittaa omaan 
hedelmään, mitä ovat saaneet rippikou-
lulta. Hedelmät voi kiinnittää puiden ok-
sille, ja niitä voidaan tarkastella yhdessä.
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Meidän ripari –työskentelyssä 
määritellään rippikouluryh-
män kanssa yhteiset tavoitteet 

Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitel-
ma 2017 pohjalta. Mukana tulisi olla 
rippikoululaiset, isoset, muut vapaa-
ehtoiset ja ohjaajat. Tavoitteiden aset-
taminen kannattaa tehdä, kun ryhmä 
on tavannut toisiaan muutamia kertoja 
ja kaikille on syntynyt alustava käsitys 
rippikoulusta. Tavoitteita on hyvä olla 
kolme - viisi kappaletta. On tärkeää, 
että tavoitteiden lisäksi myös arvioin-
nin mittarit laaditaan yhdessä. 

Tavoitteita arvioidaan intensiivijak-
son puolivälissä. Tällöin voidaan sopia 
myös tavoitteiden tarkentamisesta/li-
säämisestä. Tavoitteet kannattaa laittaa 
näkyviin jonnekin yhteiseen tilaan, jot-
ta niihin voidaan palata myöhemmin. 
Rippikoulun lopuksi arvioidaan yhdes-
sä tavoitteiden toteutumista.

1. yksittäisten tavoitteiden kerääminen
Ryhmä jaetaan 4-5 hengen pienryhmiin. Aluksi kerätään ajatuksia tavoitetyösken-
telyn pohjaksi. Avuksi voi antaa kysymyksen: Millaisia tavoitteita haluatte aset-
taa meidän rippikoululle? Tällaiseen kysymykseen saaduissa vastauksissa koros-
tuu usein sosiaalinen näkökulma, joka on nuorille tuttu. Siksi osalta ryhmistä voi 
kysyä esimerkiksi seuraavanlaisen kysymyksen: Millaisia asioita haluatte oppia 
rippikoulun aikana? Tällainen kysymys taas ohjaa ajatuksia enemmän tietojen ja 
taitojen suuntaan.

Vastaukset kootaan hyödyntäen esimerkiksi sähköisiä alustoja. Sähköisten alusto-
jen etu on siinä, että jokainen voi vastata kysymykseen anonyymisti ja vastaukset 
ovat kaikkien nähtävillä nopeasti.

2. Tavoitteiden muodostaminen
Seuraavaksi ohjaajat tekevät yhteenvedon saaduista vastauksista. Tämän jälkeen 
ohjaajat tekevät tarkentavia kysymyksiä, jolloin alkaa varsinainen tavoitteiden 
muodostus.

Esimerkki ”Moni teistä vastasi, että olisi kiva viihtyä rippikoulussa. Voisiko 
tavoite olla, että meillä on hyvä ryhmähenki?” Ohjaajat miettivät etukäteen 
muutamia tärkeitä kokonaisuuksia, joista olisi hyvä asettaa tavoitteita. 

Ryhmän työskentelyilmapiiristä riippuen tavoitteita voidaan pohtia yhdessä koko 
ryhmän kanssa tai vaihtoehtoisesti työskennellä pienemmissä ryhmissä. Kukin 
pienempi ryhmä voi työstää omaa tavoitettaan. Kun jokainen ryhmä on saanut 
muotoilla tavoitteensa valmiiksi, voidaan koko ryhmän kanssa keskustella esite-
tystä tavoitteesta ja tarvittaessa muokata sitä.

Meidän ripari

yksittäisten tavoitteiden 
kerääminen

tavoitteiden 
muodostaminen

mittariston 
asettaminen

tavoitteiden toteutumisen 
arvioiminen

1

2

3

4

TyöskenTely 
eTenee 

neljässä 
vaiheessa

TyösKenTelyT 
Meidän ripari

On tärkeää, 
että tavoitteiden lisäksi 

myös arvioinnin mittarit 
laaditaan yhdessä.

Sähköisten alustojen etu on siinä, 
että jokainen voi vastata kysymykseen 

anonyymisti ja vastaukset 
ovat kaikkien nähtävillä nopeasti.
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3. mittariston asettaminen
Kun ryhmän kanssa on yhdessä asetettu tavoitteet, luodaan mittaristo tavoitteiden 
tarkastelulle. Peruskysymys on: Miten asetettuihin tavoitteisiin päästään? Näi-
den mittareiden tulisi nousta ryhmän keskusteluista, jotta kaikki tietävät, miten 
toimintaa tullaan arvioimaan. Ohjaajien tehtävänä on konkretisoida mittarit hel-
posti ymmärrettäväksi.

Esimerkki Tavoite 1: Rippikoulussa on hyvä ryhmähenki.
Mittariston luomiselle voisi esittää seuraavanlaisia kysymyksiä: 
•	 Millainen ilmapiiri rippikoulussa on, jotta tavoite toteutuu? 
•	 Millaisia asioita pitää ottaa huomioon, jotta tavoite toteutuu? 
•	 Mistä tiedämme, että ryhmähenki on hyvä? 
•	 Mikä on jokaisen oma vastuu tavoitteen toteutumiselle? 
•	 Miten tulee toimia, jos huomaa, ettei itsellä tai jollain muulla 
•	 tässä ryhmässä ole hyvä olla riparilla?

Vastaamalla tavoitetta jäsentäviin kysymyksiin, päästään luomaan mittaristoa ta-
voitteiden tarkastelulle. Tavoitetta voi arvioida esimerkiksi seuraavilla mittareilla:

mittari 1
Kaikki arvioivat itse yhdessä sovitulla asteikolla, onko rippikoulussa hyvä ryhmä-
henki. Mittarina voivat olla hymiöt, numeraalinen arvio, värit jne.

mittari 2
Pienryhmissä keskustellaan ja kootaan yhteen millaisia asioita riparin aikana tähän 
mennessä on tehty hyvän ilmapiirin luomiseksi 

4. Tavoitteiden toteutumisen arvioiminen ja jatkotoimenpiteet
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä asetettuihin mittareihin peilaamalla 
intensiivijakson puolivälissä ja lopussa. Intensiivijakson aikana tehdyn arvioinnin 
jälkeen sovitaan, kuinka jatketaan eteenpäin. Tässä muutamia kysymyksiä, joiden 
avulla voi sopia jatkotoimenpiteistä: 
•	 Pitääkö tavoitetta/tavoitteita muuttaa tai tarkentaa? 
•	 Mitä voisimme tehdä toisin? 
•	 Millaisia konkreettisia tekoja tarvitaan, jotta asetettu tavoite/tavoitteet  

saavutetaan?

Loppuarvioinnissa voidaan pohtia, saavutettiinko asetetut tavoitteet. 
Seuraavilla kysymyksillä voi arvioida rippikoulun kulkua: 
•	 Mitä yhteinen rippikoulu antoi? 
•	 Miksi johonkin tavoitteeseen ei päästy? 
•	 Mitä siitä saattoi kuitenkin oppia?

TyösKenTelyT 
Meidän ripari

Ohjaajien tehtävänä 
on konkretisoida 
mittarit helposti 

ymmärrettäväksi.
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rippikoulussa on lukuisia tapoja 
saada käistystä siitä, mitä ryh-
mässä tapahtuu. Myös näille no-

peammille tunnusteluille on paikkan-
sa! Niiden avulla ohjaajat saavat kuvan 
rippikouluryhmän yleisestä ilmapiiristä. 
Usein sovittua työskentelyä käytetään 
intensiivijakson aikana päivittäin. Välillä 
tällaisissa työskentelyissä voi olla vaikeaa 
saada kiinni siitä, mistä erilaiset tunneti-
lat johtuvat. Silti on hyvä käyttää myös 
sellaisia työskentelytapoja, joiden avul-
la yksilöt saavat jakaa henkilökohtaisia 
tuntojaan, sillä ryhmä koostuu aina yk-
silöistä. Epäselväksi jääneistä asioista voi 
hyvin kysyä kahden kesken tai ryhmässä.

Näihinkin työskentelyihin voi kytkeä 
yksittäisiä tavoitteita, joiden toteutu-

mista voi arvioida. Näin toimien voi-
daan myös löytää yhdessä asioita, jot-
ka vaativat huomiota ja joita ei osattu 
ennakoida. Osa palautteesta voi hyvin 
olla anonyymia, sillä kaikille ajatusten 
julkituominen ääneen ei ole helppoa. 
Esimerkiksi sähköiset alustat mahdol-
listavat ajatusten keräämisen anonyy-
misti. Ohjaajien on selkeyden vuoksi 
hyvä miettiä etukäteen, mitä sähköistä 
alustaa rippikoulussa käytetään.

värikortit
Jokainen valitsee mieleisensä värisen kortin, 
joka kuvaa sen hetkistä tunnelmaa. Halutes-
saan voi kertoa muutamalla sanalla, miksi va-
litsi juuri sen värin.

liikennevalot
Liikennevalojen väriset suuret paperit tai kar-
tongtit laitetaan seinälle: Kartonkeihin käy-
dään kirjoittamassa tunnelmia. Punaiseen 
kirjoitetaan, mikä harmittaa, keltaiseen, mikä 
päivässä ollut ok ja vihreään, mikä päivässä on 
ollut erityisen kivaa.

Päivän hymiö
Rippikoululaiset valitsevat päivän fiilistä ku-
vastavan hymiön ja piirtävät sen esimerkiksi 
oppimispäiväkirjaan tai lähettävät sen sähköi-
seen alustaan.

säätila
Ryhmässä tehdään kierros, jonka aikana kukin 
kertoo, mikä säätila kuvaa fiilistä.

aamun kuulumiset ja päivän tavoite
Usein aamuisin käytetään aikaa pieneen kuu-
lumiskierrokseen. Kuulumisiin voi hyvin yh-
distää yksittäisiä tavoitteita pyytämällä rip-
pikoululaisia asettamaan tavoitteen kullekin 
päivälle. Tavoitteet voi kerätä myös sähköiselle 
alustalle.

hyvänyön kierros
Illalla ennen nukkumaanmenoa käydään jo-
kaisessa huoneessa kyselemässä, miten päivä 
on mennyt. Tämä kierros voi linkittyä myös 
aamun tavoitteisiin. Ohjaaja voi sen yhteydes-
sä kysellä tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirja on melko vakiintunut tapa 
seurata ryhmää. Kysymyksiä kannattaa pohtia 
tarkkaan: toiminnan peilaaminen yhdessä so-
vittuihin tavoitteisiin antaa enemmän tietoa 
kuin yleinen kysymys ”Mitä opit tänään?” 
Näin oppimispäiväkirjasta voi parhaimmil-
laan tulla rippikoululaisen omien tavoitteiden 
arvioinnin eikä pelkän oppimisen seurannan, 
väline.

TyösKenTelyT 
Matalan kynnyksen työskentelyjä

Matalan kynnyksen työskentelyjä

Ryhmä koostuu 
aina yksilöistä.
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Minun rippikoulutarina on yksi-
löarviointiin keskittyvä mene-
telmä. Rippikoululaiset, isoset 

ja ohjaajat asettavat itselleen tavoitteet 
ja myös arvioivat niitä itsenäisesti. Ta-
voitteita voi hyvin tarkentaa, muuttaa 
tai lisätä rippikoulun aikana. Arviointia 
tehdään 3-4 kertaa rippikoulun aikana. 
Arvioinnissa toimintaa peilataan asetet-
tuihin tavoitteisiin.

1. Rippikoulun alkupuolella jokainen 
asettaa 3-5 omaa tavoitetta rippikoulul-
le. Tavoitteiden asettelu kannattaa tehdä 
siinä vaiheessa, kun ryhmä on tavannut 
muutamia kertoja ja rippikoululaisille 
on muodostunut alustava käsitys rippi-
koulusta ja mitä siltä voi odottaa.
2. Ensimmäinen arviointi tehdään 
juuri ennen intensiivijakson alkua, esi-
merkiksi ryhmän tapaamisessa. Tässä 
vaiheessa voidaan tarkentaa, muuttaa ja 
lisätä asetettuja tavoitteita saatujen ko-
kemusten perusteella.
3. Intensiivijaksolla arvioidaan asetettu-
ja tavoitteita 2-3 kertaa. Tänäkin aikana 
tavoitteita voidaan muokata ja lisätä.
4. Intensiivijakson lopuksi tehdään lop-
puarviointi. Mikäli rippikouluryhmä 
tapaa vielä intensiivijakson jälkeen, voi 
loppuarviointi olla viimeisen tapaami-
sen yhteydessä ennen konfirmaatiota.

Arviointi voidaan suorittaa esimerkiksi 
videona tai oppimispäiväkirjana. Oh-
jaajat voivat rajata arvioinnissa käytet-
täviä menetelmiä. Tärkeää on kuitenkin 
se, että kaikki saavat itse valita käytet-
tävistä menetelmistä mieluisimman. 
Nuorille voi myös antaa kysymyksiä 

stillkuvat
Stillkuvat on toiminnallinen kehittävän 
arvioinnin työskentely. Siinä tarkkail-
laan jo tapahtunutta ja ryhmän toimin-
taa suhteessa tavoitteisiin. Se tehdään 
intensiivijakson aikana. Näin rippi-
kouluryhmä voi tarkastella tavoitteiden 
saavuttamista ja miettiä yhdessä, mitä 
pitäisi vielä tehdä tai mitä muuttaa, että 
ne voidaan saavuttaa.

Tehdään esimerkiksi isosryhmissä pan-
tomiimina kolmen stillkuvan sarja rip-
pikoulun tavoitteiden onnistumisesta. 
Ryhmän tehtävänä on ensin palauttaa 
mieleen, mitä yhteisiä tavoitteita rip-
pikouluun on asetettu. Ensimmäinen 
kuva esittää tunnelmaa riparin alku-
taipaleelta. Toinen kuva on nykyisestä 
hetkestä.  Viimeinen kuva on riparin 
loppuvaiheesta.  Ryhmä valitsee myös 
ohjaajan, esimerkiksi isosen, joka ker-
too, mitä kuvissa on.

Kuvat esitetään koko ryhmälle.  Kuvista 
voidaan keskustella yhdessä seuraavien 
kysymysten avulla: Mikä on muuttu-
nut? Onko yhteisiä tavoitteita saavu-
tettu? Miten voitaisiin toimia, jotta 
yhteisiin tavoitteisiin voitaisiin pääs-
tä? Ryhmää on hyvä muistuttaa, että 
vaikka kuvat poikkeavat tavoitteista, jo-
kainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa 
siihen, että tavoitteisiin voidaan päästä.

avuksi. Mikä mahdollisti tavoitteen 
saavuttamisen? Mikä haittasi tavoitteen 
saavuttamista? Miten tämän tavoitteen 
saavuttaminen näkyy elämässäni tule-
vaisuudessa? Miltä minusta tuntuu nyt, 
kun tavoite on/ei ole saavutettu?

Minun rippikoulutarinani 
-arvioinnista on mahdollis-
ta tehdä myös ryhmän yh-

teinen tarina. Kun jokainen osallistuja 
on asettanut omat tavoitteensa rippi-
koululle, tuodaan yhteiseen tarinako-
koelmaan ne tavoitteet, jotka halutaan 
jakaa kaikkien kuullen. Tarinakokoel-
ma on esillä koko rippikoulun ajan. 

Huomioitavaa stillkuva-työskentelyn 
käytössä on se, että kenenkään ei tarvit-
se puhua työskentelyn aikana.  Rippi-
koululaisia kannattaa kannustaa osallis-
tumaan rohkeasti kuviin ja muistuttaa, 
että roolin saa jokainen itse valita.

Stillkuvat voivat olla myös pohjana 
improvisaatiotyöskentelylle, joka alkaa 
kysymyksestä ”mitä sitten tapahtuu”. 
Silloin kuvassa paikallaan olevat näyt-
telijät alkavat esittää improvisoiden, 
mitä kuvan jälkeen tapahtuu. Ohjaaja 
päättää, milloin esitys loppuu. Tästä 
työskentelystä on hyvä sopia etukäteen.

vapaata ilmaisua
Tämän työskentelyn voi tehdä hyvin ly-
hyesti. Halutessaan aikaa voi käyttää pi-
dempäänkin työskentelyjaksoon. Aluksi 
palautetaan mieliin, mitä yhteisiä tavoit-
teita  on asetettu riparille. Nämä tavoit-
teet laitetaan näkyviin vaikka seinälle.

Jos tavoite on vaikkapa ”kaikilla on 
turvallista olla”, tehdään tästä 4-5 hen-
gen pienryhmissä koko ryhmälle esitys. 
Jokainen pienryhmä voi tehdä esityksen 
samasta tai eri tavoitteesta. Esitys voi 
olla kertomuksellinen, liikkuva patsas, 
video, laulu tai mikä vain, kunhan se kä-
sittelee ryhmälle annettua tavoitetta.

TyösKenTelyT 
Luovat menetelmät

Minun rippikoulutarinani Luovat menetelmät

yksittäisten tavoitteiden 
kerääminen

tavoitteiden muodostaminen

mittariston asettaminen

tavoitteiden toteutumisen 
arvioiminen

1

2

3

4

TyöskenTely 
eTenee neljässä 

vaiheessa

vinkki

Esitys voi olla kertomuksellinen, 
liikkuva patsas, video tai laulu.
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Esityksen jälkeen keskustellaan, miten 
tähän tavoitteeseen voidaan päästä ja 
mitä ajatuksia ryhmällä on siitä, mis-
sä nyt ollaan tavoitteen toteutumisen 
suhteen.  Helpoin tapa on keskustella 
vaikka pareittain tai pienissä ryhmissä. 
Pari tai ryhmä kirjaa esimerkiksi post it 
–lapuille tai sähköiselle alustalle, kuin-
ka tavoitteeseen päästään. Nämä aja-
tukset kerätään kunkin tavoitteen alle 
näkyviin. Työskentelyä ohjaava työnte-
kijä haastaa ryhmää pohtimaan, mitä 
jokainen voi itse tehdä tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Haluttaessa työskentelyä voidaan jat-
kaa. Kerättyjä ajatuksia voidaan käyt-
tää vaikka piirustusten pohjana. Niis-
tä voidaan myös tehdä ryhmissä omat 
esitykset. Jatkotyöskentelyssä ryhmät 
keskittyvät tavoitteeseen pääsemiseen 
tarvittaviin valintoihin ja tekoihin.

Koko työskentely voidaan toteuttaa 
myös siten, että isoset valmistelevat 
ensimmäisen esityksen, jonka jälkeen 
keskusteluun ja mahdolliseen jatko-
työskentelyyn osallistuvat kaikki.

Lopuksi keskustellaan koko ryhmän 
kanssa yhteisten tavoitteiden saavut-
tamisesta. Apukysymyksiä ryhmäkes-
kusteluun: Onko ryhmällä yhteisiä 
havaintoja? Onko ryhmä edelleen 
kulkemassa kohti tavoitteita? Mistä 
johtuu jos havainnot eroavat toisis-
taan?

Lisätietoa 
kamerakynämenetelmästä 
löydät osoitteesta 
www.kamerakyna.fi

mikä tavoite on, ja toinen sitä, kuinka 
tavoitteeseen päästään. Ensin toinen 
parista ohjaa videon toisen kuvatessa 
sen kännykällä.  Ensimmäisen videon 
jälkeen tehtäviä vaihdetaan. Videon 
kesto on noin minuutin, eikä siinä saa 
käyttää puhetta. Video on hyvä kuvata 
yhdellä otoksella. Henkilöitä ei saa tun-
nistaa videoista.

Videot katsotaan yhdessä emoparien 
kesken, eli kaikki katsovat yhteensä 
neljä videota.

Tämän jälkeen keskustellaan emopa-
reittain videoiden herättämistä ajatuk-
sista. Havainnot voidaan kirjata ylös 
koko ryhmälle kertomista varten.

Apukysymyksiä pareille: Millaista oli 
tehdä videota? Millaisia havaintoja 
videot herättivät? Mitä mahdollisia 
yhtäläisyyksiä videoissa oli?

TyösKenTelyT 
Luovat menetelmät

kamerakynä 
Kamerakynätyöskentelyn nimi tu-
lee olemassa olevasta elokuvakas-
vatuksellisesta menetelmästä. Työs-
kentelyn tarkoituksena on käyttää 
elokuvaamista ajatusten ilmaisemi-
seen, ei tarinankerrontaan, johon 
sitä yleensä käytetään. Kameraky-
nätyöskentely tehdään parityönä. 
Se vaatii työntekijältä yhteisten 
sääntöjen läpikäymistä sekä niistä 
huolehtimista. Työskentelyn jäl-
keen kaikki videot poistetaan lait-
teiden muistista turvallisuussyistä.

Kamerakynätyöskentelyn aluksi 
muodostetaan parit ja emoparit.  
Emopareilla tarkoitetaan kahden 
parin muodostamaa ryhmää. Ku-
kin pari valmistaa kaksi videota. 
Kumpikin parista sekä ohjaa että 
kuvaa vuorollaan.

Pari valitsee aiheeksi yhden Rippi-
koulun yhteisistä tavoitteista. Toi-
nen parin videoista käsittelee sitä, 

Työskentelyn 
tarkoituksena 
on käyttää 
elokuvaamista 
ajatusten 
ilmaisemiseen.

Mitä jokainen 
voi itse tehdä 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi?

lue
lisää
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Nimi:   

Ikä:

Perheeseeni kuuluvat:

Harrastan:

Minua kiinnostaa:

Minun vahvuuteni: 

En pidä:

Tunnen tästä ripariryhmästä:

liiTTeeT
Esitietolomake 

Kuka olet?

Tulin riparille, koska:

Odotan riparilta:

Rippikoulu on 
onnistunut, jos…:

Mitä aion itse tehdä, 
että tässä onnistutaan:

Oma tavoitteeni 
riparille on: 

Opin parhaiten:

Haluan kertoa vielä 
luottamuksellisesti ohjaajille:

Haluan kertoa ilman 
nimeäni/nimelläni        Kyllä   Ei
koko ryhmälle:
ympyröi mieleinen 
vaihtoehto
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Työntekijätiimiin kuuluvat (koko rippikoulun/ osan rippikoulun ajan):

Tämän työntekijätiimin vahvuudet:

Tämän työntekijätiimin kehityskohteet:

Tiimin eka tapaaminen
OSA 1 täytetään ennen rippikoulua

liiTTeeT
rippikoulun tavoitteiden arvioiminen -lomake 

Tiedossa olevat rippikouluryhmän erityispiirteet 
(esim. oppimisen tuen tarve, sosiaaliset haasteet, ryhmäkoko…):

Seurakunnan rippikoulun Paikallis-/toimintasuunnitelman avaintavoitteet 
tälle toimintakaudelle:
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Tämän rippikoulun työntekijätiimin yhteiset arvioitavissa 
olevat tavoitteet tälle rippikoululle

1.tavoite:

Mistä tiedämme että tavoitteeseen on päästy?

2.tavoite:

Mistä tiedämme että tavoitteeseen on päästy?

3.tavoite:

Mistä tiedämme että tavoitteeseen on päästy? 

Miten rippikoulun tavoitteet ovat muuttuneet: Mitkä tavoitteet on valittu yh-
dessä nuorten kanssa? Näitä tavoitteita käytetään arvioinnissa rippikoulun aika-
na ja lopuksi.

1.tavoite:

Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy?

2.tavoite:

Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy?

liiTTeeT
rippikoulun tavoitteiden arvioiminen -lomake 

Tavoitteita arvioidaan tulevalla 
rippikoulussa/rippikoulun jälkeen seuraavasti
OSA 2 täytetään ennen intensiivijaksoa
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3. tavoite:
Mistä tiedämme, että tavoitteeseen on päästy? 

Mitä voimme tehdä tai mitä toimintatapaa pitää muuttaa saavuttaaksemme 
tavoitteet?

Miten otetaan huomioon rippikouluryhmän erityispiirteet?
(Esitietolomakkeen tietojen ja muiden ryhmän kanssa 
tehtyjen työskentelyjen huomioiminen)

liiTTeeT
rippikoulun tavoitteiden arvioiminen -lomake 

1. tavoite:

Saavutettiinko tavoite?

2. tavoite:

Saavutettiinko tavoite?

3. tavoite:

Saavutettiinko tavoite?

Mikä tuki tavoitteisiin pääsemistä? Mikä haittasi tätä?

Tavoitteita arvioidaan tulevalla 
rippikoulussa/rippikoulun jälkeen seuraavasti
OSA 3 rippikoulun jälkeen
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Miten tietoa tavoitteiden saavuttamisesta kerättiin ja 
arvioitiin rippikoulun aikana?

Tärkeimmät havainnot, jotka jaetaan seurakunnan rippikoulun 
kehittämistyöhön?

Työntekijöiden omat kehitystarpeet?

liiTTeeT
Tavoitteiden metsä 
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Neque porro quisquam est qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 

adipisci velit...”
”There is no one who loves pain itself, 

who seeks after it and wants to have it, 
simply because it is pain...”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Quisque sed elementum 

est. Donec ultrices felis sit amet 
fermentum tempus. Phasellus placerat 
ut velit nec faucibus. Duis sollicitudin 
nec enim in iaculis. Suspendisse tempor 
eros eu lorem sollicitudin consectetur. 
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