
 

 
Teksti: Ulla Akso ja Sari Sorsa 

 
 

 

  
  
  

 

 

 

Rippileiri vai Prometheus-leiri – vai molemmat? 
 
Karri ja Bella juttelevat syyskuisena viikonloppuna keskenään siitä, miltä tuntuu kuunnella 
kavereiden rippileirijuttuja. Bellasta tuntuu vähän oudolta, että skootterin voi saada pel-
kästään sillä, että käy rippikoulun ja pääsee ripille. Onko kovin kristillistä ajaa skootterilla, 
ja pitäisikö ainakin käyttää jotakin ekopolttoainetta? Karria naurattaa ajatus rippilahjasta, 
johon liittyisi ehto tankata vain tiettyä polttoainetta. Karri ja Bella päättävät kysyä Sasulta 
ja Roopelta, mistä oikein on kysymys. Karri nauraa Bellalle, että pitikin mennä hommaa-
maan se skootteri itse omilla säästöillä heti tammikuussa, kun oli täyttänyt 15 vuotta. Jos 
olisi vähän miettinyt näitä leirijuttuja etukäteen, olisi voinut tehdä toisenlaisia ratkaisuja... 
 
Ulkona on kaunis ja aurinkoinen syyspäivä, joten nuoret päättävät tavata pihakeinussa. 
Juttelun lomassa käy ilmi, että Sasu ja Roope ovat kesän ja alkusyksyn aikana käyneet 
peräti kolmissa rippijuhlissa. Ensimmäiset juhlat pidettiin jo toukokuussa, koska heidän 
pikkuserkkunsa oli käynyt rippikoululeirin talvilomalla. Rippileiri oli ollut lasketteluteemai-
nen, ja pikkuserkku, joka olisi muutenkin lomallaan lasketellut, oli suorittanut samalla rip-
pikoulun. 
 

 Oletko sinä käynyt konfirmaatiotilaisuudessa? Millaista siellä oli? Mitä eroa siinä oli 

tavalliseen jumalanpalvelukseen verrattuna? 

 Oletko ollut rippijuhlissa? Mitä erilaista niissä oli muihin juhliin verrattuna? 

Karri ja Bella ihmettelevät, miksi konfirmaatiota ja rippijuhlaa on joutunut odottamaan tou-
kokuuhun asti, vaikka on jo helmikuussa ollut rippileirillä. Roope selittää, että rippikoulu 
kestää oikeastaan puoli vuotta ja että rippileiri ja konfirmaatio ovat vain kaksi osaa – toki 
kaksi tärkeää osaa – rippikoulusta. 
 
Sasu oli ihmetellyt pikkuserkkunsa rippijuhlissa, miten seurakunnalla on ollut varaa lähet-
tää koko ryhmä rippikoululaisia viikoksi Kainuuseen laskettelemaan. Pikkuserkku oli ker-
tonut, ettei rippileiri olekaan ilmainen. Halvin tapa käydä ripari olisi ollut osallistua kaupun-
kirippikouluun, jonka aikana asutaan kotona ja käydään vain päivisin seurakunnan tiloissa 
opiskelemassa rippikouluun kuuluvia asioita. Leirimuotoisesta rippikoulusta muodostuu 
aina enemmän kuluja, tietysti! Majoitus, ruokailu, matkat… Tämän Sasu ja Roope toki 
ymmärsivät, samoin Karri ja Bella. 
 

 Millaisilla leireillä sinä olet ollut? Onko jokin niistä ollut seurakunnan järjestämä? 

Onko seurakunnan järjestämillä leireillä tapoja ja perinteitä, jotka ovat erilaisia kuin 

muiden järjestäjien leireillä? 

Laskettelu-, vaellus- ja muut liikuntarippikoulut ovat vielä kalliimpia kuin tavalliset rippi-
koulut, koska leiriosuuteen liittyy enemmän kuluja. Lasketteluriparin hinta ei silti sisällä 
hissilippuja, joten ne oli pitänyt maksaa vielä rippileirin lisäksi. 
– Entäs silloin, jos perheellä ei ole varaa maksaa lapsen rippileiriä? hämmästelee Bella. 

– Sitten perhe voi anoa seurakunnalta vapautusta rippikoulumaksuista, tietää Sasu.  

Se kuulostaa nuorista reilulta.  



 

 

– Mutta entäs ne rippilahjat sitten? kysyy Bella.  

Monet Bellan yhdeksäsluokkalaisista kavereista ovat alkaneet nyt käyttää kultaista tai ho-
peista ristikorua, vaikka heillä ei ole aiemmin ollut mitään näkyviä kirkkoon kuulumisen 
symboleja. 
– Vai voiko ussankirjan laskea symboliksi kirkkoon kuulumisesta? jatkaa Bella pohdin-

taansa. 

– No ei voi! huudahtavat Roope ja Karri yhteen ääneen.  

– Roopen ja Sasun luokalla on ainakin kaksi kirkkoon kuulumatonta oppilasta, jotka eivät 

kuitenkaan käy elämänkatsomustiedon tunneilla vaan osallistuvat samoille UE-tunneille 

kuin Roope ja Sasu, tietää Karri. 

– Ristikorun käyttäminen liittyy varmaan siihen, että rippikoulun aikana moni nuori alkaa 

ajatella uskontoon liittyviä asioita syvällisemmin kuin nuorempana, ja lisäksi kummeilta ja 

muilta sukulaisilta saatuja rippilahjoja on mukavaa ja kohteliasta käyttää, arvelee Sasu. 

 

 Tunnetko sinä jonkun, joka käyttää oman katsomuksensa symboleja päivittäin? 

Millaisia symboleja olet nähnyt? 

Sasu ja Roope kertovat, että rippikoulu alkaa itse asiassa jo silloin, kun nuori ilmoittautuu 
rippikouluun, ja viimeistään oman ryhmän aloitustapaamisen jälkeen tietää olevansa rip-
pikoululainen. Alkujaksolla tutustutaan omaan rippikouluryhmään, ja sen jälkeen on tehtä-
vänä osallistua seurakunnan toimintaan. Sasun ja Roopen pikkuserkun ryhmälle oli pappi 
luvannut aloitustapaamisessa, että mikäli joku rippikoululaisista haluaisi tulla lukemaan 
Raamatun tekstiä jumalanpalvelukseen, piirtäisi hän kukkasen ja hymynaaman rippikou-
lupassiin.  
 

 Oletko sinä joskus osallistunut jumalanpalveluksen toteuttamiseen koulussa tai va-

paa-ajallasi? 

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn, on Sasulle ja Roo-
pelle opetettu uskontotunneilla. Rippikoulun tarkoituksena on vahvistaa nuoren uskoa Ju-
malaan ja opettaa elämään kristittynä. 
– Onko rippikoulu teille siis pakollinen? kysyy Karri ja toteaa, että onneksi häntä ei ole 

velvoitettu sellaiseen. 

– Ei rippikoulu mikään pakollinen ole kirkkoon kuuluvallekaan nuorelle, rauhoittelee Sasu. 

– Rippikoulun ja konfirmaation jälkeen voi kuitenkin päästä kummiksi ja mennä kirkossa 

naimisiin, muistuttaa Roope. 

– Ai! Naimisiinko olet menossa? Kenen kanssa? kiusoittelee Bella nyt jo punastuvaa 

Roopea. 

– Nyt, Bella, hei! Ei ole ihan asiallista, huomauttaa Karri. 

– Joo, ei ollutkaan, myöntää Bella ja pyytää samalla Roopelta anteeksi. 

Sasu jatkaa, että riparilla heidän pikkuserkkunsa oli saanut laskettelun lisäksi miettiä mo-
nia sellaisia asioita, joita ei arjessa kavereiden kanssa yleensä tule puhuneeksi. Leirillä oli 
pohdittu erilaisissa ryhmissä kaikenlaisia elämässä eteen tulevia tilanteita. Hyvään elä-
mään liittyviä asioita oli mietitty nimenomaan kristillisen uskon näkökulmasta.  
Vauvana kastettu lapsi ei ole voinut ottaa kasteeseen mitään kantaa, ja uskontotunnit 
koulussa kahdeksan vuoden aikana ovat perustuneet opetussuunnitelmaan, joten niillä 
on käsitelty monenlaisia ja monentasoisia asioita. Eikä se oma opetusryhmä koulussa ole 
aina helpoin paikka alkaa miettiä syvällisiä näkemyksiä, ainakaan ääneen. Tämän kaikki 



 

 

ymmärsivät. Joku saattaa koulussa nauraa toisen ajatuksille, ja siitä voi tulla paha mieli. 
Sitten ei tee mieli sanoa ääneen enää mitään henkilökohtaista. Rippikoulu on paikka, 
jossa näitä asioita voi turvallisesti miettiä yhdessä ohjaajien kanssa. 
 

 Oletko miettinyt, kenen kanssa olisi turvallista ja mukavaa pohtia hyvää elämää ja 

myös elämään liittyviä vaikeita asioita? 

Sasun ja Roopen pikkuserkun konfirmaatiotilaisuudessa kirkossa pappi oli puhunut paljon 
siitä, miten rippikoulun aikana oli rukoiltu yhdessä ja vietetty hartaushetkiä sekä leirin 
omia jumalanpalveluksia. Välillä oli tuntunut siltä, että oltaisiin kuin millä tahansa leirillä: 
oli saunottu, pelailtu, laulettu, syöty hyvin – ja usein! – juteltu, kirjoitettu omia ajatuksia, 
piirretty ja vietetty mukavaa vapaa-aikaa. Laulut olivat liittyneet joko nuorten elämään 
yleisesti tai olleet hengellisiä lauluja tai tuttuja virsiä. Erityisesti lauluista ja keskusteluista 
oli muistunut mieleen se, että oltiin rippikoululeirillä. 
– Ja rippikouluun voi osallistua, vaikkei olisikaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jä-

sen, muistuttaa Sasu. 

– Kirkon jäseneksi voi liittyä eli ottaa vastaan kasteen myös rippikoulun aikana, tarkentaa 

Roope ja kertoo, että pikkuserkun kanssa lasketteluriparilla oli ollut luokkakaveri, joka oli 

rippikoulun aikana miettinyt, haluaako liittyä kirkkoon ja tulla kastetuksi ja konfirmoiduksi. 

Rippikoulusta saa kyllä todistuksen, jonka perusteella voi liittyä kirkkoon myöhemminkin, 

vaikka sitten halutessaan päästä kummiksi – tai sitten halutessaan mennä siellä kirkossa 

naimisiin. – Etkä naura nyt, Bella! lisää Roope ja mulkaisee Bellaan. 

 
Ennen kuin on aika lähteä kotiin syömään, Sasu muistaa kuulleensa myös Prometheus-
leiristä. Hän kysyy vielä lähtiessään, tietävätkö Karri ja Bella siitä enemmän. Yksi koulun 
yhdeksäsluokkalaisista on nimittäin kertonut käyneensä kesällä rippileirin lisäksi myös 
Prometheus-leirin. Karri ja Bella lupaavat kysellä asiasta lisää lounaan yhteydessä, koska 
he arvelevat, että Karrin äiti voisi tietää asiasta enemmän. Nuoret lupaavat tavata pihalla 
uudestaan myöhemmin iltapäivällä ja jatkaa keskustelua Prometheus-leireistä silloin. 
 

 Tunnetko sinä jonkun, joka on käynyt Prometheus-leirin? Mitä hän on kertonut si-

nulle leiristä? 

 
 

 

 


