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1. Esiteltiin tuoretta rippikoulua koskevaa tutkimustietoa
Arto Köykkä esitteli aihetta. Esiin nousseita asioita olivat esimerkiksi seuraavat:
Kirkon jäsenten väestöstä on laskemassa. Jonkin verran on laskenut myös valtakunnallinen
rippikouluprosentti (87,6 % > 84,6 %). Negatiivinen kehitys liittyy ennen muuta Helsingin seutuun, joka
yleensä näyttää suuntaa koko Suomelle. Yleinen ilmapiiri näyttäytyy entistä kirkkokriittisempänä useissa
tutkimuksissa, eikä myöskään lähtöasennoituminen rippikoulua kohtaan ole itsestään selvä
Uskonto on väistymässä kouluista, eikä myöskään kodeissa ei opeteta entiseen tapaan iltarukousta. Tämä
kaikki vaikuttaa rippikoululaisten lähtötasoon. Positiivinen kodin ilmapiiri ja seurakunnan rippikoulua
edeltävä kasvatustyö vaikuttavat myönteisesti rippikoulukokemukseen.
Kysymystavasta riippuen noin 80 % suomalaisista nuorista suhtautuu rippikouluun jälkikäteenkin selkeän
myönteisesti, 5 - 10 % kielteisesti. Pettymyksiä rippikoulussa aiheuttavat autoritatiivinen opetus, kokemus
pakkopullasta, Jumalan tyrkyttäminen, ryhmähengen puute ja se, että nuoria ei kuunnella ja arvosteta.
Rippikoululla arvioidaan olevan tärkeä vaikutus omaan uskonnolliseen ajatteluun vielä 10 vuotta
rippikoulun jälkeen.
Rippikoulun käyneistä on eronnut kirkosta 20-vuotiaina 7 % ja 25-vuotiaina 22 %. Uskon puute vahvasti
erojen taustalla. Eronneista 79 % ei usko Jumalan olemassaoloon. Isosena toimiminen vahvistaa
merkittävästi kirkkosuhdetta.
Oheiset tutkimustulokset ovat kaikki valtakunnallisia, eivät siis suoraan kerro Pirkkalasta. Meillä
rippikoulun käyntiprosentti on pysynyt vakaana, mutta valtakunnalliset trendit voivat pian näkyä
Pirkkalassakin.

2. Pirkkalaa koskevat johtopäätökset
Pirkkalan rippikoululaisten määrä on lisääntymässä vuonna 2019 rippikoulumäärät nousevat vuoden 2017
kahdeksasta rippikoulusta kymmeneen. Sen jälkeen rippikoululaisten määrä hetkeksi laskee, mutta palaa
pian nousukäyrälle.
Uusi seurakuntapastorin virka on tuonut voimavaroja ja intoa kouluikäisten työhön. Siellä olisi tarvetta
lisätä Pappilan kesäleirien määrää. Tällä on välillinen vaikutus rippikouluihin siltä osin, että näiden leirien
lisääminen vähentää kouluikäistyöntekijöiden mahdollisuuksia osallistua rippikouluihin.
Rippikoululeirien lisääminen tuottaa puolestaan sellaisen ongelman, että entistä harvemmalla leirillä on
mahdollisuus nuorisotyöntekijään, joka on ottamassa nuoria vastaan myös syksyn ja talven nuortenilloissa.
Tällaisella linkillä on Pirkkalassa todettu olevan merkittävä vaikutus rippikoulun jälkeiseen aktiivisuuteen.
Nuorisotyön ohjausryhmä esittää, että
a) Seurakunta ryhtyy viipymättä toimiin sen hyväksi, että seurakuntapastori Reetta Mäkinen saa
varmistuksen työnsä jatkumisesta Pirkkalassa.
b) Seurakunta avaa uuden nuorisotyönohjaajan viran rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön tammikuussa
2019.
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