
Katso tallenne webinaarista Rippikoulua etänä 1 - Miten ohjata 

rippikoulua siten, että nuoret tekevät tehtäviä itselleen sopivina 

aikoina? 

Webinaarissa koulutussuunnittelija Sanna Jattu antaa välineitä 

oppimistehtävien laatimiseen ja yhteisölliseen työstämiseen 

nuorten kanssa.
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sopivina aikoina?
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Webinaarin kulku

1. Aloitus

2. Keitä koolla?

3. Miten rakentaa mielekkäitä ja 

merkityksellisiä tehtäviä?

4. Tauko

5. Mitä välineitä ja materiaaleja voi 
hyödyntää? 

6. Miten lähden liikkeelle?

7. Päätös
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Vaikka kokoontumiset ovat tauolla, 

yhteisöllisyyden ei tarvitse olla tauolla.
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Tavoite

Osallistuja osaa aloittaa rippikoulun 
etäohjaamisen niin, että nuoret 

osallistuvat omassa tahdissaan 
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Rippikoulun etätoteutus

Rippikoululainen työskentelee 

itsenäisesti omassa 

tahdissaan

Rippikoululaiset 

työskentelevät reaaliaikaisesti 

yhdessä

• Tehtäväksiannot, aineistot ja 
palaute

• Yhteisöllisyys = eriaikaisesta 
ajatusten jakamisesta 
samojen aineistojen äärellä

• Vaikea kokea 
yhteenkuuluvuutta

• Helppo teknisesti ja 
aikataulullisesti

• Verkkokokoontumiset
• Yhteisöllisyys = yhteistä 

ajattelua, puhetta ja tekemistä 
reaaliaikaisesti

• Teknisiä ja aikataulullisia 
haasteita

• Paras mahdollisuus oppia 
tuntemaan toisia ja rakentaa 
ryhmää etänä

25.3.2020
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• Oma nimi

• Työpaikkakunta

• Näytä sinulle viime 
päivinä tärkeä 
tavara.

• Yksi asia: 

miksi se on / on 
tullut sinulle 
tärkeäksi?
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Luo etätehtävillä 
rippikoulukokemusta!

25.3.2020
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1) Perehtyy 

tehtäväksiantoon

4) Saa 

palautetta ja 

arvioi 
oppimistaan

3) Työskentelee ja 

jakaa tuloksia

2) Tutustuu 

aineistoon
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Tehtäväksianto

Oppimistehtävän tehtäväksiannon jäsennys - sovellettu 

Koli, H. 2017. Innoita oppimaan. Miten luoda oppimiselle 

mahdollisuuksia ja tehdä oppimisesta 

mukaansatempaavaa. s. 28-31

9

1) Kiinnostava otsikko

• Viritä kohti teemaa ja kerro, mistä on kyse

• Aktivoi ajattelua – mitä ihmettä tämä tarkoittaa?

• Miksi kirkossa halutaan auttaa ihmisiä?

• Kristuksen ruumis ja veri - Mitä ehtoollisella tapahtuu?

• Mitä ja ketä lähetystyössä lähetetään?

• Minun kasteeni?

• Millainen musiikki kuuluu kirkkoon?

25.3.2020
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2) Sanoita tavoitteet

• Kerro, mihin tehtävän tekemisellä pyritään

• Ohjaa rippikoululaisen työskentelyn suuntautumista

• Tarkoituksena on saada selville seurakunnan diakoniatyön 
tapoja auttaa hyvinkääläisiä.

• Tavoitteena on ymmärtää lisää ehtoollisesta pyhänä 
salaisuutena. 

• Tehtävän jälkeen hahmotat kristittyjen eri tapoja tukea kaukana 
ja lähellä olevia. 

• Tehtävässä pohdit kastetta omassa elämässäsi – tulossa 
olevana tai jo aiemmin tapahtuneena.

25.3.2020
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3) Vaiheista tehtävä
• Kuljeta työskentelyä eteenpäin: varmista kokemus etenemisestä 

ja onnistumisesta

• Montako vaihetta? Yksin vai yhdessä?

1. KATSO Emiliapapin video Ehtoollinen – näin toimit ehtoollisella 
(https://youtu.be/YU4NBmzV1qk) kesto 8:20 ja KIINNITÄ huomiota siihen, mitä videolla 
kerrotaan ehtoollisesta erityisenä, pyhänä ateriana.

2. VALITSE, mikä kotisi esine kertoo sinusta jotakin tärkeää ehtoollisen merkityksestä. 
OTA kuva esineestä.

3. LÄHETÄ kuva Padlet-seinälle (linkki.) 31.3. mennessä. KIRJOITA kuvan mukaan 
oma nimesi ja muutama sana siitä, miten kuva liittyy ehtoolliseen.

4. KOMMENTOI kuvaa, joka nosti sinusta jotain tärkeää ehtoollisesta esiin. MERKITSE 
nimesi kommenttiin.

25.3.2020
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Ohjaa oppimista

Havainnot – mihin kiinnitetään huomiota?

Tulkinta – mistä näkökulmasta tarkastellaan?

Tiedon prosessointi – miten tehdään ajattelua näkyväksi?

25.3.2020
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Luo toimintaa verbeillä
Ohjaa havaitsemista Tutustu

Katsele

Tarkastele

Silmäile

Kuuntele

Aisti

Lue

Perehdy

Kiinnitä 
huomiota

Ohjaa näkökulman 

valitsemista

Vastaa

Pohdi

Kerro

Kuvaile

Valitse

Keskustele

Nimeä

Ohjaa tiedon prosessointia ja 

ajattelun näkyväksi 

tekemistä

Vertaa

Selitä

Neuvo
Kiteytä

Etsi

Päättele

Laadi
Esitä kysymyksiä

Piirrä

Videoi

Keskustele
Kuvaa

Lähde: Koli, H. 2017. Innoita oppimaan. Miten luoda oppimiselle mahdollisuuksia ja tehdä oppimisesta 

mukaansatempaavaa. s. 2425.3.2020
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4) Ohjaus ja palaute

• Rohkaise kysymään tarvittaessa apua

• Kerro, miten tehtäviä kommentoidaan

• Voit lähettää minulle WhatsApp-viestin numeroon XXX.

• Tavoitat minut parhaiten puhelimitse arkipäivisin ennen kello 18.

• Muut rippikoululaiset ja ohjaajat käyvät kommentoimassa kuvia 
Padletissa. Saat viestin, kun kommentit ovat valmiina. Ilmaise 
lukeneesi kommentin tykkäämällä siitä.

• Lähetän sinulle lyhyet terveiset tehtävästäsi WhatsApp-viestinä 
viikolla 16.

25.3.2020

15

16



30.3.2020

9

Tie
do
sto
sta 

Välineitä ja 
materiaaleja 
tehtäväksiantoihin

17

Tehtäväksianto

Teksti – viesti samaa kanavaa pitkin kuin muut viestit nuorille

Lisäksi tieto vanhemmille siitä, missä aikataulussa ja 
millä tavalla tehtäviä on tulossa

Video – samat ohjeet puhuttuna ja henkilökohtaisemmin

Kuvaa puhelimella matalalla kynnyksellä ja liitä viestiin

25.3.2020
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Aineistot: Hyödynnä videoita

• Koottua materiaalia rippikouluun
• https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/

etaopetuksen-materiaalia

• Hartauksia verkossa

• https://evl.fi/uutishuone/pinnalla-

nyt/koronavirus/hartauksia-verkossa
• Verkkokirkko

• https://evl.fi/verkkokirkko

• Tee itse tietoiskuja, pyydä työkavereilta

• Isosten tuotanto

25.3.2020
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Aineistot: Ohjaa verkkomateriaalin ääreen

• Raamattu

• https://raamattu.fi/
• Katekismus

• https://katekismus.fi/
• Tietoa kirkosta

• https://evl.fi/

• Oman seurakunnan nettisivut

• Vanhemmat
• Kummit
• Kaverit
• Uutiset
• Media
• YouTube

25.3.2020
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Millaisia tuotoksia voi tehdä?

• Teksti
• Ääniklippi

• Kuva
• Video

• Piirros
• Sarjakuva

• Käsitekartta
• …

Mitä 
rippikoululainen 

voi valita itse?

25.3.2020
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Miten tuotokset jaetaan?

Nuorelta ohjaajalle Nuorelta koko ryhmälle

• Viesti, esim. WhatsApp, 
tekstiviesti, sähköposti

• Jaettu tiedosto, esim. Google Docs

• Kysely, esim. Webropol, Google 
Forms, Microsoft Forms
• voidaan katsoa tulokset ryhmän 

kanssa myöhemmin

• Puhelu

• Viesti rippikouluryhmään esim. 
Telegram [WhatsApp]

• Videopalvelu Flipgrid 

https://info.flipgrid.com/

• Ohje https://youtu.be/-aZ523-HHBg

• Yhteisen ajattelun seinä esim. 

Padlet https://fi.padlet.com/

• Ohje: https://youtu.be/EeXTc_CGzr0

25.3.2020
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Miten antaa palautetta?

Nuorelle henkilökohtaisesti Ryhmän nähden / ryhmälle

• Viesti tekstinä, äänenä tai videona, 
esim. WhatsApp, tekstiviesti, 
sähköposti

• Kommentit nuoren jakamaan 
tiedostoon, esim. Google Docs

• Puhelu

• Kommentit videopalveluun tai 

yhteisen ajattelun seinälle

• Viesti rippikouluryhmään esim. 

Telegram

25.3.2020
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• Klikkaa Join –
pääset pienryhmään

• Keskustele 
ryhmässä

• Mitä aiot kokeilla?

• Valitkaa 1-2 ideaa, 
jotka kirjoitatte 
ryhmän yhteiseen 
chattiin keskustelun 
jälkeen
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