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Suuri ihme -rippikoulusuunnitelma kannustaa 

ohjaamaan nuorten oppimista ilmiöiden kaut-

ta. Nuorten elämän kokemukset ja kysymykset 

pitäisi tuoda yhteen kristinuskon ja kristitty-

nä elämisen keskeisten oppien ja käsitteiden 

kanssa. 

Ilmiötyöskentelyissä ohjaajat antavat tilaa 

nuorten omille kysymyksille, ajattelulle ja työs-

kentelylle. Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman 

mukaisesti merkityksellinen oppiminen, nuor-

ten osallistuminen ja yhdessä tekemisen ilo 

vahvistuvat ilmiötyöskentelyjen kautta.

ILMIÖIDEN KAUTTA YTIMEEN

MIKÄ IHMEEN ILMIÖ?

Rippikoulussa tarkastellaan yhdessä nuorten kans-
sa sellaisia ilmiöitä, jotka liittävät yhteen nuorten 
elämää ja kristillisen uskon sisältöjä. Ilmiönä voi 
olla esimerkiksi ongelma, yhteinen ilon aihe, aistein 
havaittava asia tai käsitemaailmaan kuuluva abst-
raktio. Rippikoulun ilmiöitä voivat olla esimerkiksi 
usko, Raamattu, luottamus, rakkaus, ehtoollinen 
tai ihmissuhteet. Lähes kaikkia rippikoulun oppi-
missisältöjä voi lähestyä ilmiöinä.

Ilmiötyöskentelyt tuovat yhteen nuorten aidon, 
arkisen elämän sekä kristinuskon ja kristittynä 
elämisen keskeiset opit, periaatteet ja käsitteet. 
Nuoret vaikuttavat itse siihen, miten ja mistä näkö-
kulmista ilmiötä tarkastellaan. Oppimisesta tulee 
elävää ja yhteistä.
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ILMIÖTYÖSKENTELYT

Ilmiötyöskentelyissä nuoret ovat valitsemassa näkökulmia, työskentelytapoja ja oppimisen polkuja. Rip-

pikoulun ohjaaja mahdollistaa ja ohjaa nuorten oppimisprosessia, jossa nuoret itse ovat keskiössä. Il-

miötyöskentelyjen laajuus vaihtelee ilmiön ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Muutamassa tunnissa 

ennättää paneutua moniin ilmiöihin jo mukavasti. Tarvittaessa voi toteuttaa lyhyemmässä ajassa tiiviim-

män ilmiötyöskentelyn. Halutessaan laajaan ilmiöön voi paneutua koko päivänkin ajan tai pidempään. 

Ilmiötyöskentelyissä tarvitaan tila yhteiselle työskentelylle ja seinäpintaa, johon voi kiinnittää yhteisiä 

kysymyksiä ja oivalluksia papereilla. Ilmiön äärellä työskennellään myös pienissä ryhmissä. Jos tiedon et-

simiselle ja tuotoksen suunnittelulle on varattu enemmän aikaa, kannattaa järjestää tiloja, joissa ryhmät 

voivat työskennellä rauhassa. Ohjaajan on kuitenkin tarpeen tavoittaa jokainen ryhmä varmistaakseen 

työskentelyä ilmiön äärellä. 

Ilmiötyöskentely voi alkaa ohjaajien valitsemaan ilmiöön orientoitumisella. Toinen vaihtoehto on aloittaa 

ilmiön valitseminen yhdessä nuorten kanssa. 

Sen jälkeen ilmiötyöskentely etenee kolmen vaiheen kautta

1
2
3

TARKASTELUNÄKÖKULMIEN 
VALITSEMINEN JA RAJAAMINEN
TYÖSKENTELY 
ILMIÖN ÄÄRELLÄ
KOKOAMINEN 
JA ARVIOINTI
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1 OHJAAJAN AVARILLA 
KYSYMYKSILLÄ NUORTEN 
UTELIAISUUS LIIKKEELLE

Mitä kaikkea tähän teemaan liittyy?

Liittyykö tähän vielä jotain muuta?

Mitä uusia näkökulmia voisi vielä tulla mieleen?

Mitä olette kuulleet tästä teemasta muualla?

Mitä meidän pitäisi oppia tästä ilmiöstä, kun nyt ollaan rippikoulussa?

Mihin kysymyksiin pitäisi saada vastaus,

 jotta ymmärtäisimme, mistä tässä [ilmiössä] on kyse?

Mitä meidän kannattaisi ottaa huomion, 
että saisimme mahdollisimman laajan kuvan tästä teemasta?

Ilmiötyöskentely perustuu nuorten uteliaisuuteen, kiinnostukseen ja kysymyksiin. Nuorten kannattaa 

miettiä ilmiöön liittyviä kysymyksiä pareittain tai pienissä ryhmissä. Kysymykset kirjoitetaan lapuille. 

Houkuttele omilla kysymyksilläsi nuoret tekemään ihmettelykysymyksiä ilmiöstä.

Kun kysymyksiä on koottu riittävän laajasti, on aika valita nuorten kanssa, minkä ihmettelykysymysten 

kanssa jatketaan työskentelyä eteenpäin. Varmista, että nuorten valitsemat ihmettelykysymykset ovat 

sellaisia, joihin 

a) on mahdollista löytää vastaus 

b) vastaus ei löydy liian helposti.
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2 OHJAUS PITÄÄ PIENRYHMÄN 
TYÖSKENTELYN YTIMESSÄ

VALMISTELE

nuorille valmiita vinkkejä 
erilaisista tiedon lähteistä 

työskentelyn avuksi.

Millä nettisivuilla 
kannattaa käydä?

Mitä näkökulmia omaan 
ihmettelykysymykseen 

olette löytäneet?

Mitä on tarkoitus 
kertoa?

Millainen esitys on 
tulossa?

Tarvitaanko 
materiaaleja?

Entä ajankäyttö?

Mistä olette hakeneet 
tietoa?

Miten työskentely 
sujuu?

Missä katekismuksen 
kohdissa tätä teemaa 

käsitellään?

KIERRÄ

nuorten pienryhmissä 
kysymässä, millainen 

meininki täällä on.

KUULOSTELE

miten löydetyt näkö-
kulmat aiotaan esitellä 

muille.

Rippikoululaisten pienryhmät työskentelevät itse valitsemansa ihmettelykysymyksen äärellä.

Isoset voivat tukea tiedon etsimistä, jäsentämistä ja keskustelua.
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3TUOTOSTEN TARJOTTIMELLA 
NUORET JAKAVAT 

OPPIMAANSA TOISILLEEN

Koko rippikouluryhmä palaa ih-

mettelykysymyksiin löytyneisiin 

vastauksiin pienryhmien tuotos-

ten avulla. Tuotosten tarjottimelta 

pienryhmät valitsevat omien nä-

kökulmiensa esittelyyn sopivim-

man tavan. Miten muut voisivat 

saada mahdollisimman paljon sii-

tä, mitä me olemme saaneet sel-

ville? 

Varaa aikaa lyhyelle keskustelulle 

kunkin pienryhmän tuotoksen jäl-

keen.

Mitä opit? 

Mitä näkemästäsi tulee mieleen? 

Vedä yhteen ryhmän kanssa se, mitä uutta opittiin ilmiön suhteen. 

Millaisia vastauksia ihmettelykysymyksiin saatiin? 

Miten kiteyttäisit oppimasi? 

Hiljenny yhdessä ryhmän kanssa vastausten ja ehkä uusien heränneiden kysymysten kanssa Jumalan 

eteen.

TARINA

MIND MAP

SARJAKUVA

VIDEOVALOKUVAT DRAAMA

LUOKITTELU

MAINOSKAMPANJA

LEHTIJUTTU

MUSIIKKI

TANSSIESITYS

LEIKKI

KUVATAIDE



Tule ottamaan selvää, miten voit vahvistaa rippikoululaisten osallisuutta ja merkityksellistä oppimista! 
Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun -koulutuksessa opit ohjaamaan ilmiötyöskentelyjä, hahmotat työsken-
telytavan pedagogista taustaa ja saat vinkkejä työskentelyyn nuorten kanssa.

LAPUAN 
HIIPPAKUNTA

30.1. - 31.1. &
3.10.

HELSINGIN
HIIPPAKUNTA

4.2. - 5.2. &
10.9.

TAMPEREEN 
HIIPPAKUNTA

28.3. - 29.3. &
19.9.

KUOPION & MIKKELIN 
HIIPPAKUNTA

3.4. - 4.4. &
26.9.

ESPOON
HIIPPAKUNTA

20.3. - 21.3. &
10.10.

KIINNOSTUITKO ILMIÖTYÖSKENTELYISTÄ?

KOULUTUKSET VUONNA 2019

TAI TILAA KOULUTUS SEURAKUNTAASI!

LUE LISÄÄ ILMIÖLÄHTÖISYYDESTÄ:
OHJAAJAN RIPARIKIRJA

KIRJAPAJA 2018

Lisätiedot:

Sanna Jattu, koulutussuunnittelija
sanna.jattu@nuorikirkko.fi
0400 105 072
koulutukset.nuorikirkko.fi
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