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LUKIJALLE

Tämä opas on laadittu kirkon työntekijöiden tueksi sateenkaarinuorten eli 
seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamiseen 
rippikoulussa. Oppaaseen on koottu sanastoa ja ohjeita rippikoulun 
järjestelyihin. Jokaisen teeman lopussa on pohdintakysymyksiä, jotka voivat 
avata uusia näkökulmia. Opas on osa Diakoniaammattikorkeakoulun 
opinnäytetyötä.

Rippikoulun käy vuosittain edelleen valtaosa ikäluokasta. Nuoret ovat yhä 
avoimempia omasta identiteetistään. Kaikki eivät kerro omasta seksuaalisesta 
suuntautumisestaan tai sukupuoliidentiteetistään, mutta siitä 
huolimatta kirkon työntekijänä kohtaat varmasti sateenkaarinuoria.

Opas on koottu 7 eri puolilla Suomea asuvien 15–21vuotiaiden nuorten 
haastattelujen pohjalta. Oppaan lopussa on heidän kehittämisehdotuksiaan ja 
ajatuksiaan kirkosta ja seurakunnasta nykypäivänä.

Nuorten haastattelujen lisäksi myös kirkon työntekijät ovat päässeet 
vaikuttamaan oppaan sisältöön ja teemoihin.
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MIKÄ IHMEEN SATEENKAARINUORI?

Hetero
kiinnostus kohdistuu eri sukupuoleen 

Homo
kiinnostus kohdistuu samaan sukupuoleen; homoseksuaalisesta naisesta 

voidaan käyttää myös sanaa lesbo 

Bi tai panseksuaali 
kiinnostus kohdistuu kahteen tai useampaan sukupuoleen, termit ovat osittain 

päällekkäisiä 

Aseksuaali 
ei tunne lainkaan tai tuntee hyvin vähän seksuaalista kiinnostusta mihinkään 

sukupuoleen

   Demiseksuaali
kiinnostus kohdistuu henkilöön, johon on vahva tunneside; yksi 

aseksuaalisuuden muoto

Androseksuaali 
kiinnostus kohdistuu maskuliinisuuteen, termi ei määrittele henkilön omaa eikä 

kiinnostuksen kohteen sukupuolta

Femiseksuaali
kiinnostus kohdistuu feminiinisyyteen, termi ei määrittele henkilön omaa eikä 

kiinnostuksen kohteen sukupuolta 

Queer 
 kattotermi, joka kertoo, että henkilö kuuluu seksuaali ja/tai 
sukupuolivähemmistöön, muttei määrittele sitä tarkemmin 

Seksuaalinen suuntautuminen:
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Cis 
syntymässä määritelty sukupuoli vastaa henkilön omaa kokemusta 

sukupuolestaan 

Trans, transihminen tai transsukupuolinen
 syntymässä määritelty sukupuoli ei vastaa henkilön omaa kokemusta 

sukupuolestaan, käytetään myös kattoterminä sukupuolen moninaisuudelle, 
vrt. queer

Intersukupuolinen
 henkilö, jonka sukupuolta ei voida yksiselitteisesti määritellä fyysisten 

ominaisuuksien kautta, noin 2% väestöstä on syntyessään intersukupuolisia

Muunsukupuolinen tai nonbinary 
henkilö, joka ei koe olevansa nainen tai mies, vaan molempia tai jotain 

binäärisen eli kaksijakoisen sukupuolikäsityksen väliltä. 
Joskus muunsukupuolisiin viitataan kolmantena sukupuolena.

Sukupuoleton, agender
henkilö ei identifioi itseään mihinkään sukupuoleen eli sukupuoliidentiteetti 

puuttuu; joillekin sukupuolettomuus on sukupuoliidentiteetti 

Sukupuoliidentiteetti:

Seksuaalisuus ja romanttisuus voivat olla toisistaan erillään.

Esimerkiksi henkilö voi identifioitua homoromanttiseksi aseksuaaliksi eli 
olla romanttisesti kiinnostunut samasta sukupuolesta, muttei koe 
seksuaalista vetoa mihinkään sukupuoleen tai aromanttinen biseksuaali eli 
ei koe romanttisia tunteita ketään kohtaan, mutta seksuaalista vetoa kahta 
tai useampaa sukupuolta kohtaan. 
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Sateenkaarinuori 
nuori, joka kuuluu seksuaali ja/tai sukupuolivähemmistöön

Kaapista ulostuleminen 
henkilö kertoo ensimmäistä kertaa kuuluvansa seksuaali ja/tai 

sukupuolivähemmistöön 

Poly, polyamoria eli monisuhteisuus 
henkilöllä voi olla seksuaalisia ja/tai romanttisia suhteita, joissa on useampi 

kuin kaksi osapuolta

Hetero/normatiivisuus 
oletus siitä, että sukupuolia on kaksi ja heteroseksuaalisuus on normi

Sukupuolittaminen 
toisen ihmisen tekemä oletus sukupuolesta

Sukupuolisensitiivisyys tai sukupuolitietoisuus 
sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon ja pyritään poistamaan perinteisiä 

ja rajoittavia sukupuolirooleja

Sukupuolineutraalius 
sukupuolen olemassaoloa ei oteta huomioon lainkaan, ei ole enää käytössä 

oleva kasvatusmalli

Kehodysforia 
transihminen voi kokea ahdistusta tai tyytymättömyyttä omaan kehoonsa, joka 
ei vastaa hänen sukupuolikokemustaan. Kaikilla transihmisillä ei kuitenkaan 

ole kehodysforiaa. 

Muita keskeisiä käsitteitä:
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Osallisuudella tarkoitetaan kokemusta tasavertaisuudesta, luottamuksesta ja 
arvostuksesta. Osallisuutta on myös se, että ihminen pääsee vaikuttamaan 
asioihin. Osallisuuden kokemisella on ennaltaehkäisevä vaikutus muun 
muassa syrjäytymiselle. 

Osallisuus on enemmän kuin osallistumista, mutta se usein vaatii 
osallistumista ja halua olla mukana yhteisön toiminnassa. Jos ihminen kokee 
turvattomuutta, vihamielisyyttä tai ulkopuolelle jättämistä, hän tuskin on 
motivoitunut osallistumaan eikä kokemus osallisuudestakaan ole kovin hyvä, 
päinvastoin.

Hyväksyvä ilmapiiri, turvallisuus ja kannustaminen sen sijaan voivat motivoida 
myös hiljaisempaa ihmistä tuomaan ajatuksiaan esiin ja pääsemään osaksi 
yhteisöä. Osallisuuden kokemukseen liittyy vahvasti se, että nuori kokee 
olevansa tärkeä ja arvokas. Hän kokee, että hänen mielipiteillään ja 
ajatuksillaan on väliä, ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan ihmisenä.

OSALLISUUS

Kuva: Suvi Mikkanen
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Työntekijän tehtävänä on olla mahdollistaja ja nuoria tulisi kannustaa 
aktiivisuuteen toiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa eli tukea nuorten 
omaa toimijuutta. Rippikoulussa osallisuutta voidaan lisätä ottamalla nuoret 
mukaan jo rippikoulun suunnitteluvaiheessa. 

Nuorilta voidaan esimerkiksi kysyä, millaisia aiheita he haluaisivat rippikoulun 
aikana käsiteltävän ja millä tavalla. Tätä kyselyä voidaan toteuttaa monin eri 
tavoin, kuten anonyymeillä lapuilla tai yhteisellä keskustelulla.
Työntekijöiden tulisi ottaa nuorten ajatukset ja ehdotukset vakavasti, ja pyrkiä 
toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Kaikkia toiveita ei voida täyttää, 
mutta on hyvä tuoda esiin se, että mielipiteet ja kehittämisehdotukset on kuultu 
ja otettu huomioon.

kuva: Salla Rajala

Miten voisin parantaa nuorten osallisuutta rippikoulussa? 
Miten ja mihin asioihin nuoret ovat päässeet vaikuttamaan? 
Miten kaikkien nuorten ääni saadaan kuuluviin?
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Rippikoulussa vuorovaikutus on suuressa roolissa. Nuorella on tarve tulla 
nähdyksi, kuulluksi ja sitä kautta myös hyväksytyksi omana itsenään. 
Erityisesti leirimuotoisessa rippikoulussa ollaan hyvin tiiviisti 
yhdessä intensiivijakson aikana.

Kohtelun tulee olla tasavertaista ja sääntöjen lähtökohtaisesti samat kaikille. 
Erityisjärjestelyt esimerkiksi oppimiseen liittyvien haasteiden tai terveydellisten 
syiden takia ovat tietysti poikkeus. Työntekijän vastuulla on, että kaikkia nuoria 
kohdellaan samalla tavalla arvostavasti ja kunnioittavasti, eikä ketään oteta 
silmätikuksi tai suosikiksi.

KOHTAAMINEN

Työntekijän ja nuoren välisessä kohtaamisessa kuunteleminen nousee 
tärkeämmäksi kuin puhuminen. Kuunteleminen on ennen kaikkea toisen 
kuulemista ja ymmärtämistä. Ymmärtämistä tukevat tarkentavat kysymykset ja 
tarkistaminen, onko varmasti ymmärtänyt oikein sen, mitä toinen on kertonut. 

Aito kiinnostus ja työntekijän oma aktiivisuus vuorovaikutuksessa ovat viesti 
nuorelle siitä, että hänet on huomattu ja huomioitu. Kaikki nuoret eivät osaa 
itse hakeutua keskustelemaan, vaikka haluaisivatkin. Työntekijä voi omalla 
toiminnallaan olla madaltamassa kynnystä.
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“Mulla ois jotain kerrottavaa..”

Sateenkaarinuoren kertoessa työntekijälle omasta seksuaalisesta 
suuntautumisestaan tai sukupuoliidentiteetistään, on nuoren kertoma otettava 
tosissaan. Nuori saattaa kertoa asiasta ensimmäistä kertaa luotettavaksi 
kokemalleen aikuiselle. Kielteinen suhtautuminen nuoren kertomaan voi 
vaikuttaa syvästi nuoren itsetuntoon ja elämään. Nuori saattaa vetäytyä 
syvemmälle kaappiin, jos hän ei koe tulleensa hyväksytyksi omana itsenään.

Kuva: Salla Rajala
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Nuoren kanssa voi keskustella aiheesta, mikäli hän itse niin haluaa. Voi olla, 
että nuorelle asia on arka ja vaikea, eikä hän halua puhua siitä enempää. 
Usein taustalla on kuitenkin toive siitä, että aikuinen huomioisi asian jollain 
tapaa. Nuorelle voi sanoa olevansa käytettävissä, kun nuori on siihen valmis ja 
häneltä voi kysyä, mitä hän toivoisi työntekijältä.

“[…] yks nuorisotyöntekijä esimerkiks oli sillee 
vähän hankala. Mä siis olin kertonu […] ohjaajille 
ja työntekijöille tän tota sukupuoliasian, ku siis 
sillon en vielä ollu niinkun todellakaan ns. 
“läpimenevä” poikana niin olin kertonut asiasta 
mutta yks nuorisotyöntekijä ei vaan ottanut 
ollenkaan tosissaan ja sen ne oppitunnit oli ehkä 
vähän raskaita, koska se […] teki selväks sen 
niinku että olet tyttö.”
 transmies, 20

“Työntekijöistä mieleen on eniten jäänyt se, kun 
ilmaisin sen aikaiselle nuorisotyönohjaajallemme 
seurustelevani tytön kanssa, nuorisotyönohjaaja 
otti minut heti jollain tavalla "silmätikukseen" ja 
koko rippileirin ajan kohteli mua eri tavalla kuin 
muita rippikoululaisia. […] Ongelmia on 
kuitenkin tullut paljon vastaan vanhempien 
seurakunnan työntekijöiden kanssa juuri niistä 
syistä, että satun kuulumaan seksuaali
vähemmistöihin. Esimerkiksi meidän 
seurakunnan pappi ei päästänyt minua enää 
rippileireille isoseksi, koska hän sai tietää 
seksuaalisesta suuntautumisestani.” 
 lesbo, 19

Onko minulla riittävästi aikaa kuunnella ja kohdata nuoria?
Kohtelenko kaikkia tasavertaisesti – onko minulla suosikkeja tai silmätikkuja? 
Miten kohtaan nuoren, joka kertoo minulle seksuaalisesta 
suuntautumisestaan tai sukupuoliidentiteetistään?
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TURVALLINEN RYHMÄ

Turvallinen ryhmä tarkoittaa sitä, että jokaisella on turvallinen olo ryhmässä ja 
kaikkien rajoja kunnioitetaan. Näitä rajoja ovat fyysinen, henkinen, 
hengellinen, sosiaalinen ja seksuaalinen raja. Näitä rajoja voidaan rikkoa 
loukkaavalla puheella ja teoilla, jotka satuttavat. 

Työntekijät ovat vastuussa rippikoulun yleisestä turvallisuudesta, ja viime 
kädessä vastuussa myös ryhmän sisäisestä turvallisuudesta. Työntekijä voi 
tukea ryhmää esimerkiksi rohkaisemalla nuoria positiivisiin rooleihin ja sitä 
kautta lisätä luottamuksen syntymistä ryhmän jäsenten välille.

Turvallisessa ryhmässä 
jokainen saa olla oma 
itsensä ja ilmaista 
ajatuksiaan ja mielipiteitään.
 
Turvallisessa ryhmässä 
ihminen voi luottaa siihen, 
että häntä kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja 
kunnioittavasti ilman 
ennakkoluuloja tai syrjintää.

Kuva: Salla Rajala
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Jokaisella on vastuu turvallisen ryhmän luomisessa. Turvallista ilmapiiriä 
voidaan luoda pienillä teoilla, kuten hymyllä ja toisten huomioonottamisella. 
Rippikoulun alussa voidaan laatia yhteiset pelisäännöt nuorten kanssa, joihin 
kaikkien odotetaan sitoutuvan. Minkäänlainen kiusaaminen tai muu epäsopiva 
käytös ei ole hyväksyttävää ja siihen tulee puuttua heti. Nykyään monissa 
seurakunnissa on erikseen valittu henkilö tai henkilöt, joihin voi olla 
yhteydessä erilaisissa ongelmatilanteissa, joita ei pystytä ratkaisemaan itse.

“[…] mul siel riparil jos niinku miettii 
suuntautumista ja identiteettii tai sukupuoli
identiteettii niin ei silleen ollu niinku isosten tai 
ohjaajien kaa silleen mitään ongelmaa et 
enemmän oli muitten riparilaisten kaa.” 
 bi, transmies, 19

“Meiän pappi nii se oli aik vahvasti 
homovastanen tai se muun muassa sano eräällä 
tunnilla, että hän loukkaantuu, jos näkee kaksi 
miestä kävelemässä käsi kädessä […] mut se 
ei ollu mulle sillee hirveen negatiivinen 
kokemus, koska kaikki niinku muut 
riparilaiset […] oli tosi niinku itse suivaantuneita 
siitä niinku kommentista […] nii musta ei  
tuntunu siltä et mä oisin jotenki ollut 
turvattomassa tilanteessa.” 
 homo, transmies, 21 

Isosten vetämät iltaohjelmat saattavat joskus sisältää leikkejä tai sketsejä, 
jotka eivät täytä turvallisen ryhmän periaatteita. Isoskoulutuksessa 
moninaisuuden käsittely voisi olla tarpeellinen aihe. Isosten kanssa on hyvä 
käydä läpi sitä, millaisille asioille saa nauraa ja mitkä asiat on parempi jättää 
kokonaan pois. Leikeissä tulee ottaa huomioon rippikoululaiset ja 
ryhmäytymisen vaihe.
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“Työntekijöiden toiminta isoskoulutuksen aikana 
näkyy suoraan rippileirien turvallisuudessa. Jos 
isoskoulutusta ja nuorisotyötä toteutetaan siten, 
että se validoi moninaisuutta ja pyrkii aktiivisesti 
vähentämään vähemmistöstressiä/toiseutta, 
isoset pystyvät välittämään turvallisuuden 
ilmapiiriä myös leireillä.” 
 työntekijä 

“Sateenkaariihmisten turvallisuus on asia, joka 
kuuluu jokaisen seurakunnan työntekijän, 
luottamushenkilön ja vapaaehtoisen 
vastuualueeseen.” 
 työntekijä 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Turvallinen seurakunta –julkaisun 
mukaan seurakunnan toiminnassa ihmisten kohtaamisen tulisi perustua 
kunnioitukseen ja itsemääräämisoikeuteen. Seurakunnassa ihminen nähdään 
kokonaisuutena ottaen huomioon fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja 
hengelliset tarpeet. 

Mitä voisin tehdä turvallisuuden edistämiseksi? 
Miten ongelmatilanteissa toimitaan? 
Millaisia keinoja työntekijöillä on puuttua kiusaamiseen? 
Olenko käynyt isosten kanssa läpi turvallisen ryhmän periaatteita? 
Mitä jos joku ylittää minun rajani tai jos itse toimin väärin? 
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PERHE

Rippikoulu koskee nuoren lisäksi koko perhettä. Seurakunnissa on erilaisia 
käytäntöjä perheiden kohtaamiseen. Vanhempainilta ja vanhempainvartit ovat 
hyviä tapoja tutustua nuoreen ja hänen perheeseensä paremmin.

Kaikki perheet ovat erilaisia ja nuorella voi olla omaan perheeseensä 
vaikeatkin välit. Rippikoululla saattaa olla korjaava vaikutus. Jos työntekijälle 
kuitenkin nousee huoli nuoresta, on hänellä lakisääteinen velvollisuus tehdä 
lastensuojeluilmoitus.

Rippikoulu on nuoren oma juttu. Hän saa olla samanikäisten kanssa ja pohtia 
elämän pieniä ja suuria kysymyksiä. Nuori alkaa irtautua vanhemmistaan ja 
itsenäistyä ja muodostaa omaa maailmankuvaansa.

kuva: Ida Reimann
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Sateenkaarinuori saattaa olla kaapissa vanhemmilleen. 
Sukupuolivähemmistöön kuuluva nuori voi esimerkiksi käyttää eri nimeä 
kotona ja kavereiden kanssa tai piilotella samaa sukupuolta olevaa 
seurustelukumppaniaan. Perheenjäsenten reaktiot saattavat pelottaa ja 
nuorella voi olla turvallisempi olo kaapissa. Pahimmillaan salailu aiheuttaa 
nuorelle ahdistusta ja masennusta sekä vaikuttaa muihinkin ihmissuhteisiin 
kielteisesti.

Nuori kaapissa, mitä teen?

Työntekijä voi olla nuoren tukena ja 
rohkaista häntä kertomaan 
vanhemmilleen tai jopa olla nuoren 
mukana tilanteessa. Työntekijän 
tehtävänä on tällöin olla tukena, eikä 
puhua nuoren puolesta. Nuoren omaa 
tahtoa on aina kunnioitettava, mikäli hän 
haluaa olla kertomatta asiasta muille, 
eikä työntekijällä ole oikeutta ilmaista 
hänelle luottamuksella kerrottua asiaa.

Setan nettisivuilta löytyy vanhemmille 
tarkoitettuja tietopaketteja, joista voi 
tarvittaessa mainita nuorelle tai hänen 
vanhemmilleen. Löydät ne osoitteesta 
https.//nuoret.seta.fi/vanhemmille/

Kuinka perhe otetaan huomioon rippikoulun aikana? 
Miten nuoren asioista puhutaan perheen kesken? 
Miten työntekijä voi tukea perhettä, jossa on sateenkaarinuori? 

Kuva: Ida Reimann

https://nuoret.seta.fi/vanhemmille/
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MAJOITUS

Leirimuotoisessa rippikoulussa majoitutaan yleensä vähintään kahden hengen 
huoneissa, joissa huonekaverit ovat samaa sukupuolta. 
Sukupuolivähemmistöön kuuluva nuori saattaa haluta itselleen oman 
huoneen, jossa voi rauhassa vaihtaa vaatteet. 

Tällainen järjestely ei aina ole mahdollista leirikeskusten majoitustilojen 
rajallisen määrän vuoksi. Toisena vaihtoehtona voisi olla, että nuori saisi valita 
huonekaverinsa sukupuolesta riippumatta. Nuoren kanssa olisi hyvä 
keskustella asiasta ja pyrkiä löytämään olosuhteisiin nähden sopivin ratkaisu.

“Se tais olla isosleiri millä mä sit olin 
niin mä toivoin niinku et mä oisin saanu niinku 
oman huoneen missä mä oisin voinu olla yksin 
ja tähän niinku sillon ei niinku suostuttu 
sen takii että ei haluttu että kukaan ns. “joutuis” 
olemaan yksin. Mä en kuitenkaan ite kokenu  
sitä niinku joutumiseks vaan se oli ihan vaan 
toive, että se olis niinku helpompaa ja et 
mulla ois niinku mukavampi ja rennompi 
olla, ku mä tiedän vaikka että pääsee vaihtaa 
vaatteet rauhassa […] koska vaikka koen itseni 
pojaksi niin ei olis ollu niin niinku kuitenkaan 
mielekästä sitte olla niinku muiden poikien 
kanssa samassa huoneessa koska 
se olis myös ollu sit inhottavaa.” 
 transmies, 20

“Mun mielest vois niinku järkkää 
just mahollisuuksii tieks mennä sillee yksin 
tai sit niinku joittenki tiettyjen 
kavereiden kaa kenen kaa pystyy.” 
 bi, transmies, 19
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SAUNOMINEN

Majoituksen lisäksi saunominen voi aiheuttaa lisäjärjestelyjä. Joissain 
leirikeskuksissa on vain yksi sauna, jossa tytöt ja pojat saunovat omilla 
vuoroillaan ja joissain taas kaksi tai useampi sauna, joita voidaan käyttää 
samanaikaisesti. Saunavuorojen suhteen voidaan toimia samalla tavoin kuin 
majoittumisen kanssa. Nuorelta itseltään olisi hyvä kysyä, mitä hän itse 
asiasta ajattelee ja onko hänellä ehdotusta miten toimitaan.

“[…] mä ite satuin olee vaellusriparilla niin se oli 
hankala juttu sen takiiki, että se saunavuoro oli 
tavallaan ainoo mahdollisuus niinku peseytyä 
koko sen viikon aikana ja mä sitte en oikee  
voinu mennä tyttöjen vuorolla enkä poikien 
vuorolla saunaan niin sitte mä yksin vaan 
päädyin siihen  ratkasuun, et mä en sit niinku 
menny ollenkaan saunaan enkä peseytyny 
ollenkaan sen riparin aikana, koska mä en 
myöskään uskaltanu mennä puhumaan 
[uudestaan] näille ohjaajille täst ongelmasta.” 
 transmies, 20

“Nuoria tulisi kuulla asiasta henkilökohtaisesti. 
Jotakuta toista saattaa ahdistaa muiden kanssa 
samassa huoneessa nukkuminen, toinen 
saattaa olla asian kanssa täysin ok, 
sukupuolesta riippumatta. Mikäli 
transsukupuolinen poika haluaa majoittua 
muiden poikien kanssa, hänelle olisi siihen 
tarjottava mahdollisuus, eikä ängettävä tyttöjen 
kanssa samoihin tiloihin. Sauna ja 
suihkumahdollisuus olisi hyvä olla myös 
yksityisenä, jotta nuoret, jotka eivät halua/
kykene peseytymään muiden nuorten kanssa 
samaan aikaan samoissa tiloissa muun muassa 
kehodysforian takia, kykenisivät huolehtimaan 
hygieniastaan yhtä lailla kuin muutkin nuoret.” 
 transmies, 18
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“Itse en olisi voinut mennä muiden kanssa 
samoihin suihkutiloihin, en tyttöjen tai poikien 
kanssa. Onnekseni omalla rippileirillä oli 4 
suihkua, jotka olivat omissa tiloissaan, jolloin 
kaikkien piti mennä yksin suihkuun.” 
 homo, transmies, 17 

Kuva: Salla Rajala

Olenko ottanut huomioon sukupuolen moninaisuuden rippikoulun 
käytännönjärjestelyissä? 
Miten huonejako ja saunominen järjestetään, jos leirillä on transnuori? 
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RIPPIKOULUOPETUS

Rippikoulun opetukseen kuuluu teemana rakkaus ja ihmissuhteet. Näiden 
aiheiden yhteydessä käsitellään muun muassa seurustelua, seksuaalisuutta, 
perhettä ja ystävyyttä. On erittäin tärkeää, että aiheen käsittelyssä 
huomioidaan moninaisuutta ja erilaisia elämäntilanteita. Kaikki nuoret eivät elä 
ydinperheessä tai ole heteroita.

Kuva: Ida Reimann
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Opetuksessa pohditaan nuoren suhdetta omaan itseensä ja muihin ihmisiin ja 
painotetaan vastuullisuutta ihmissuhteissa. Tämä käsittelee myös 
rakkaussuhteita, jotka voivat olla vaikeita, varsinkin murrosiässä oleville 
nuorille. Näitä aiheita käsitellessä työntekijän sensitiivinen ote korostuu. 
Työntekijän tehtävänä ei ole tuomita, vaan ymmärtää ja olla läsnä.

“Rippikouluoppitunteja, niin kuin kaikkea 
muutakin ohjelmaa, on toteutettava 
sensitiivisellä otteella. […] Hyväksynnän, toivon 
ja turvallisuuden täytyy näkyä rippikoulun 
arjessa ja kohtaamisissa läpi koko puolen 
vuoden matkan.” 
– työntekijä

Sensitiivisyys ja moninaisuuden huomioiminen eivät rajoitu vain yhden teeman 
käsittelyyn, vaan niiden tulisi olla läsnä kaikessa toiminnassa. Rippikoulun 
opetuksessa käsitellään muun muassa armoa, anteeksiantoa, syntiä, 
kärsimystä ja kuolemaa. Opetuksen ytimessä on nuoren suhde itseensä, 
muihin ihmisiin, luomakuntaan ja Jumalaan. 

Miten otan sateenkaarinuoret huomioon rippikouluopetuksessa? 
Miten sensitiivinen ote näkyy rippikoulutyössä?
Miten isosia on ohjattu sensitiivisyyteen?

 
Lähes jokaisessa rippikoulussa nuoria mietityttää kirkon kanta seksuaali ja 
sukupuolivähemmistöihin. Kysymystä lähestyessä on huomioitava se 
mahdollisuus, että ryhmässä voi olla yksi tai useampi vähemmistöön kuuluva 
nuori. 
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Suurin yksittäinen vaikutus rippikoulun ilmapiirille on sanavalinnoilla. 
Työntekijän olisi hyvä pyrkiä välttämään sellaista kieltä, joka sulkee 
ulkopuolelle.

Rippikoulussa käsitellään ihmissuhteita ja seurustelua, jolloin saatetaan 
käyttää sukupuolittavia sanoja, kuten tyttöystävä. Sukupuolittavat sanat voivat 
luoda tarpeettomia oletuksia nuorten seksuaalisuudesta. Korvaavia sanoja 
ovat muun muassa puoliso tai kumppani. 

SANAVALINNAT JA SUKUPUOLITTAMINEN

“Itseasiassa mä muistan et siel puhuttiin 
et millanen ois ihannekumppani, siel ei siis 
puhuttu vaimosta eikä miehestä vaan puhuttiin 
unelmakumppanista, koska siin oli sekä tyttöi ja 
poikii silloin.” 
 biseksuaali, nainen, 18 

“No tota sateenkaarinuorii vois ottaa paremmin 
huomioon ehkä  sillä, ettei niinku olettais 
 sitä niinku esim. heteroutta vaik siitä puhutaan 
aina silleen “noniin nyt tänään on et pojat vastaa 
tyttöjen kysymyksiin”, niinku tommosii juttuja 
vähä ehk sillee niinku kiusallisesti jopa 
tai sillee. Mut tottakai niis on jotain ideaa 
taustalla, mut sit se aihe helposti menee siihen 
et keskitytään siihen et mikä on 
erilaista ku mun mielestä pitäis keskittyy siihen 
mikä on samanlaista tai tällee jotenki yhteistä.” 
 homo, transmies, 21
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Kuva: Salla Rajala

Sukupuolittaminen tarkoittaa sitä, että toinen ihminen tekee oletuksia jonkun 
toisen sukupuolesta. Väärin sukupuolittaminen voi olla ahdistavaa ja 
loukkaavaa sen kohteelle. Useinkaan emme tule ajatelleeksi, että meidän 
käsityksemme voisi olla väärä ja on hyvinkin mahdollista, että 
tahattomasti loukkaamme toista ihmistä. Näistä tilanteista on kuitenkin 
mahdollisuus oppia ja jatkossa pyrkiä toimimaan toisin. Anteeksipyytäminen ja 
oman vajavaisuuden myöntäminen voivat avata ovia molemminpuoliselle 
kunnioittavalle keskustelulle.

Nuori etsii vielä itseään ja muottiin asettaminen voi olla nuorelle haitallista. Se 
voi vaikeuttaa nuoren oman identiteetin ymmärtämistä ja vaikuttaa siihen, 
miten nuori ilmaisee itseään tulevaisuudessa.

Heteronormatiivisuus ohjaa edelleen monen ajattelua. Nuori tulisi kohdata 
kunnioittavasti ja ottaa hänet todesta. Itsemäärittelyoikeus tarkoittaa, että 
jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä itseään. Mikäli olet 
epävarma, kysy mitä termiä nuori haluaa itsestään käyttää.
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Sukupuolivähemmistöön kuuluva nuori voi haluta käyttää itsestään muuta kuin 
ristimänimeä eli ”dead namea” ja tätä toivetta tulee kunnioittaa. Haastatellut 
transnuoret olivat joutuneet ikäviin tilanteisiin, joissa heidän transtaustansa oli 
tullut esiin, kun työntekijä puhutteli heitä väärällä nimellä muiden kuullen. 
Väärän nimen käyttö on äärimmäisen loukkaavaa ja saattaa vaikuttaa 
sukupuolivähemmistöön kuuluvan nuoren itsetuntoon todella vahvasti.

“No just esimerkiks se, että […] 
nuorisotyöntekijä jatkuvasti kutsu mua mun  
niinku tyttönimellä ja toivoin, että ei kutsuis, ja 
aina kuitenki kutsui eikä kertaakaan 
kutsunu sillä nimellä, jolla toivoin, että kutsuttais, 
nii se oli […] inhottava juttu.” 
 transmies, 20

“Ihmiset katsoivat oudosti, eivätkä osanneet 
oikein käyttäytyä normaalisti enää seurassani. 
Harmitti, etteivät ihmiset uskaltaneet kysyä, jos 
olivat epävarmoja jostain, esim. mitä nimeä 
käyttää minusta.” 
 homo, transmies, 17

“Pahin uhka kaikessa rippikoulu ja 
nuorisotyössä on välinpitämättömyys. Pelkkä 
hyvä tahto ei riitä, päinvastoin. Usein kaikkein 
pahimmalta tuntuu, kun hyväntahtoiseksi 
arvelemani ihminen satuttaa vahingossa tai 
välinpitämättömyyttään.” 
 työntekijä 

Leikeissä ja muussa toiminnassa on usein tarpeetonta tyttöpoika
jaottelua. Nämä seikat tulisi ottaa huomioon jo toiminnan 
suunnitteluvaiheessa. Isosten kanssa on hyvä keskustella etukäteen sopivista 
leikeistä ja sketseistä sekä ohjata heitä sensitiivisyyteen.
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“Sellanen tosi vahva tytötpojat
jaottelu esimerkiks niinku just leikeissä, 
et onks se niinku välttämätöntä 
aina jakaa vaikka joukkueet et tytöt ja pojat, että 
just nyt jos joku vaikka on transsukupuolinen 
tai muunsukupuolinen ettei oikein niinku kuulu 
kumpaankaan ryhmään.” 
 transmies, 20 

• isosryhmät 
• numerojako, esim. 1, 2, 1, 2, jne. 
• arpominen 
• istumapaikan mukaan, esim. vasenoikea, eturivitakarivi 
• nimen mukaan (aakkoset) 
• syntymäpäivän mukaan 
• toiminnalliset ryhmänjakomenetelmät (leikit, pelit, ym.) 

Millaista kieltä käytän puheessani, ja voinko muuttaa sitä?
Mitä voisin tehdä, etten olettaisi?

Erilaisia tapoja jakaa ryhmiä
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MITÄ TEHDÄ ENNEN RIPARIA?

Rippikoulun ilmoittautumislomakkeeseen ja turvatietolomakkeeseen 
sukupuolen kohdalle voidaan lisätä vaihtoehdoiksi tyttö/poika/muu/en halua 
kertoa. Samaan yhteyteen voidaan liittää avoin kohta, jossa pyydetään 
kertomaan, jos nuorella on majoittumiseen tai saunomiseen liittyviä 
erityistarpeita.

Turvatietolomakkeet ovat seurakunnasta riippuen hyvin erilaisia. Joissain on 
perusteellisesti kohdat mahdollisille nuoren elämään ja rippikouluun 
vaikuttaville asioille, kuten esimerkiksi mielenterveydenhäiriöt, 
oppimisvaikeudet ja kiusaaminen. Kaikki eivät täytä turvatietolomakkeisiin 
kaikkia tarpeellisia tietoja, joten on lähes mahdotonta varautua kaikkiin 
tilanteisiin.

Rippikoulun ennakkotapaamisten aikana olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan 
keskustella jokaisen rippikoululaisen kanssa kahden kesken ja kartoittaa 
toiveita, odotuksia ja pelkoja tulevaan rippikouluun liittyen. Näissä 
keskusteluissa voi tulla ilmi sellaisia asioita, joita nuori ei ole syystä tai toisesta 
halunnut kertoa vanhemmilleen tai huoltajilleen.

Mitä asioita kysytään ilmoittautumislomakkeessa ja turvatietolomakkeessa? 
Onko seurakunnan rippikoulutyöntekijöillä resursseja keskustella nuorten 
kanssa ennen rippikoulun intensiivijaksoa?

Rippikouluilmoittautuminen 

Turvatietolomake 

Rippikoululaisten haastattelut 

Majoittautuminen

Saunominen

Sukupuolittamattomat wctilat

Käytännön järjestelyjen tarkistuslista
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Työntekijällä on vastuu nuoren vielä muotoaan etsivän identiteetin 
tukemisessa. Rippikoulu on noin puoli vuotta kestävä kokonaisuus, josta jää 
muistoja jopa loppuelämäksi. Siitäkin syystä on tärkeää, että työntekijällä on 
riittävästi tietoa seksuaali ja sukupuolivähemmistöistä. Jos ei tiedä tai 
ymmärrä jotain, voi aina kysyä.

Työntekijän on tunnistettava omat ennakkokäsityksensä. Meillä jokaisella on 
omat arvomme, jotka ovat suhteellisen pysyviä. Vaikka olisimme joistain 
asioista eri mieltä, voimme silti kunnioittaa toisiamme ihmisinä ja pyrkiä 
olemaan loukkaamatta toisiamme sanoin ja teoin.

TYÖNTEKIJÄN VASTUU NUOREN IDENTITEETIN 
MUODOSTUMISESSA

Suuri Ihme – rippikoulusuunnitelma 2017 sanotaan näin: “Kirkkoa ja sen 
toimintaa peilatessa on nähtävä rehellisesti, että kirkko on moniääninen, 
monikasvoinen, monitapainen ja ristiriitainen. Monenlaisille, kaikenlaisille 
yksilöille on tilaa. On tärkeää voida puhua eroavaisuuksista, mutta myös 
keskittyä yhteiseen. On monta kokemisen ja ilmaisun tapaa, mutta yhteinen 
Jumala ja yhteinen usko.” 

Kuva: Jonna Koskinen
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Suuri Ihme – rippikoulusuunnitelma 2017 sanotaan näin: “Rippikoulussa 
autetaan nuorta vahvistamaan tai peilaamaan identiteettiään kristittynä, 
seurakuntalaisena ja kirkon jäsenenä. Identiteetti on henkilökohtainen, 
suhteessa yhteisöön muokkautuva käsitys itsestä ja omasta minuudesta: kuka 
ja millainen minä olen, mihin yhteisöihin minä kuulu ja haluan kuulua?”

“[…] niinku kun mä toivoisin sellasta et tavallaan 
seurakunnan työntekijät ymmärtäis oman 
etuoikeutetun asemansa tavallaan sil kannalla 
niinku et niil on allaan paljon ihmisiä, jotka 
kuuntelee sitä mitä just ne sanoo eli niil voi olla 
tosi paljon valtaa niinku nuorten ihmisten 
identiteettiin ja siihen mitä ne ajattelee 
ittestään.” 
 homo, transmies, 21 

“Sellaisen pointin voisin sanoa, että 
työntekijöiden on hyvä tajuta, että tässä on kyse 
oikeista ihmisistä. Sateenkaariihmisten 
huomioiminen seurakunnassa voi pelastaa 
henkiä. […] jokainen homovitsi, transihmisille 
naureskelu ja oppitunneilla tapahtuva 
ulossulkeminen menee todella syvälle ihon alle.”
 työntekijä 

Mikä on oma suhtautumiseni seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin? 
Mitkä arvot ohjaavat elämääni ja miten ne näkyvät työssäni?
Miten voin tukea kirkon moniäänisyyttä?
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Etuoikeus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että ihminen on vähemmän syrjitty 
kuin toinen. Vähemmistöryhmiin kuuluminen vaikeuttaa ihmisen elämää eri 
tavoin. Etuoikeutettu ihminen ei useinkaan tule ajatelleeksi asioita niiden 
näkökulmasta, jotka eivät syystä tai toisesta voi elää samanlaista elämää. 
Vähemmistöryhmillä tarkoitetaan esimerkiksi sukupuolta, ikää, kieltä, etnistä 
taustaa, uskontoa, vammaisuutta, koulutustaustaa ja seksuaali ja 
sukupuolivähemmistöjä. Mitä useampaan vähemmistöön ihminen kuuluu, sitä 
enemmän etuoikeuksiin liittyviä haasteita hän kohtaa.

ETUOIKEUDET

Etuoikeus ei myöskään ole ihmisestä itsestään kiinni, eikä ihmisen omaa 
syytä. Ihminen ei voi tehdä mitään ollakseen enemmän tai vähemmän 
etuoikeutettu. Etuoikeus on ympäristöllinen tekijä ja syntyy siitä, kun tietty 
ympäristö on lähtökohtaisesti suunniteltu tiettyjä ihmisryhmiä huomioimatta. 

Etuoikeusbingo

MIES
KORKEAKOULU
TUTKINTO

HYVÄ 
TUKIVERKOSTO

LÄNSIMAA
LAINEN

EI SAIRAUKSIA KIELITAITO CIS
SUKUPUOLINEN

EI 
RIKOSTAUSTAA

KRISTITTY
TALOUDELLI

SESTI 
PÄRJÄÄVÄ

TURVALLINEN 
ASUINPAIKKA

ÄÄNIOIKEU
TETTU

VAKITUINEN 
TYÖ

HETERO
SEKSUAALINEN

VALKOINEN VAMMATON

Missä asioissa olen etuoikeutettu? 
Millä tavoin voisin tukea vähemmistöihin kuuluvia? 
Miten voin luoda rippikouluympäristöstä tasavertaisen sateenkaarinuorille? 
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NUORTEN KOKEMUKSIA RIPPIKOULUN JÄLKEISESTÄ 
NUORISOTYÖSTÄ JA HENGELLISYYDESTÄ

Seurakunnan toiminnassa mukana olleiden nuorten kokemuksista välittyy se, 
kuinka tärkeäksi he ovat kokeneet työntekijöiden myönteisen ja kannustavan 
asenteen seksuaali ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Kaikki haastatellut 
olivat rippikoulun jälkeen osallistuneet isoskoulutukseen ja suurin osa myös 
muuhun seurakunnan nuorten toimintaan. Haastatelluista kolme koki 
hengellisyyden erittäin tärkeäksi osaksi elämäänsä, loput kuvailivat itseään 
nykyisin agnostikoiksi tai ateisteiksi. 

“Isostoiminnassa mä olin muistaakseni 
olinkohan mä siinä puoltoist vuotta […] et mä olin
niinku yhellä leirillä ite isosena. Mä jäin siihen 
toimintaan koska siel oli paljon niinku kivoja 
kavereita ja esimerkiks meiän pappi oli mun  
mielestä tosi mukava ja siis hän esimerkiks otti 
tän sukupuoliidentiteettiasian niinku tosissaan 
ja niinku musta tuntu että se  ymmärs  mun 
tilanteen ja sen takii mä tavallaan uskalsin  
lähteeki siihen toimintaan mukaan.” 
 transmies, 20 

“Meillä vaihtui [vuosiluku] nuorisotyönohjaaja, 
jolle kerroin ensimmäistä kertaa ikinä kokevani 
olevani jotain muuta, kuin hetero. Hän otti asian 
hyvin, kannusti mua myöhemmin kertomaan 
nuortenillan hartaudessa kokemuksistani ja 
siitä, että on ihan ok olla uskossa, vaikka 
olisikin seksuaali/sukupuolivähemmistöön 
kuuluva. Tuon hartauden jälkeen oon kokenut 
jotenkin vain palavammin kuuluvani 
seurakuntaan. Tällä hetkellä koen 
hengellisyyden olevan melkein mun koko 
elämä. En voisi enää kuvitellakaan elämää 
ilman seurakuntaa ja uskoa.” 
 lesbo, 19 



28

“En pidä itseäni suuremmin hengellisenä 
ihmisenä, joitain piirteitä kuitenkin on. Kuljen 
rippiristi kaulassa, soittolistoilta löytyy gospel
musiikkia ja osallistun mielelläni rippileireille ja 
lasten leireille sekä tapahtumiin. Sukulaislasten 
kanssa luetaan iltaisin iltarukous ja käydään 
mm. kummikirkossa." 
 transmies, 18

“Mä koen itteni aika hengelliseks ja 
uskonnolliseks ihmiseks. En ihan  hirveesti oo 
käyny kirkossa, ehkä sen takii ku ei oo nyt sit 
taas löytäny niinku semmosta hengellist kotii 
vielä oikee. Kristinusko on mulle tärkein nii kyl 
mä sillee oon tosi kiinnostunu myös muista 
uskonnoista ja niistä tulee luettuu.” 
– homo, transmies, 21

Kuva: Ida Reimann
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KEHITTÄMISEHDOTUKSIA NUORILTA

Haastatteluissa nuoret toivat esille omia kehittämisehdotuksiaan liittyen 
rippikouluun ja sen jälkeiseen toimintaan. Jotkut näistä olivat yksittäisiä 
huomioita ja jotkut olivat konkreettisia ideoita. Yksi keskeisistä 
kehittämisehdotuksista liittyi työntekijöiden avoimuuteen rippikoulun 
jälkeisessä nuorisotyössä. Usean haastateltavan mukaan työntekijät eivät 
osanneet avata omia näkemyksiään tai puhua niistä sensitiivisesti.

“[…] olis kyllä tosi hienoo, jos […] näistä asioista 
voitas jotenki puhua avoimemmin siellä ja 
silleen, että niinku lisättäis vaan niinku 
tietämystä […] nuorisotyöhön osallistuvien 
keskuuteen niinku just esimerkiks sukupuoli
identiteetistä tai tällasesta. Ehkä niinku lähinnä 
just varmaan se tietoisuuden lisääminen kyllä  
niinku auttais jo tosi paljon.” 
 transmies, 20 

Toiset kokivat, että työntekijät eivät välttämättä osanneet kohdella 
sateenkaarinuoria samoin, kuin muita nuoria. Sateenkaarinuorten kohtelun ei 
tarvitse olla millään lailla erityistä. Tavoitteena on aina kohdella kaikkia 
yhdenvertaisesti ja luoda ympäristö, jossa kaikilla on hyvä olla. Ongelma ei ole 
siinä, että jotkut nuorista vaativat erityistä huomiota, ongelma on se, että 
useassa tapauksessa lähtökohdat eivät ole tasavertaisia. 

“Olkaa niinku ihan ihmisten kanssa, 
ei tarvii niinku sillee point out sitä ihmisen 
seksuaalista suuntautumista, mutta jos hän 
haluaa, että se  point  outataan ni sitte fine, mut 
jos joku on silleen, että hei mä tiiän et toi niinku 
tykkää tytöistä ja sit  sitä aletaa sillee niinku  
kohtelee sillee että “sinä olet erityislapsi ja koska 
sinä olet seksuaaliselta suuntautumiseltasi 
erilainen kuin muut niinku valtaosa.  
Mut mun mielestä se vaan pitäs olla et on vaan 
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“Mä niinku jossain vaiheessa mun omia 
identiteettipohdintoja onnistuin ymmärtämään 
sen että esimerkiksi niinku Jumala ei oo 
tämmösii asioita vastaan, niin se oli mulle tosi 
iso juttu. […] Toivoisin vaan, että seurakunnassa 
ja kirkossa voitaisiin tehdä sitä vahvemmin et 
siin ei menis niin kauan et se ei ois niin yksilön 
vastuulla hyväksyä itsensä vaan sitä tulis niinku 
ympäriltäkin.” 
 homo, transmies, 21 

Yksi keskeisistä kehittämishuomioista koski työntekijöiden tiedon puutetta. 
Eräs haastateltavista mainitsi, että jos terveystiedon opetuksessakin 
tiedostetaan sukupuolivähemmistöt, niin seurakunnassa voitaisiin myös. 
Asioista oppii niistä puhumalla, mutta haastateltava koki, ettei seurakunnassa 
käydä näitä keskusteluita laisinkaan. 

“No konkreettisena asiana toi minkä mä oon jo 
muutamaan otteeseen tässä maininnuki, nii 
toi niinku tietosuuden lisääminen. Että, niinku, 
jos tavallaan jotenki riparillaki esimerkiks 
puhuttiin ihan niinku siel sivuttiin jotain seksiä ja 
jotain tällasiiki asioita, niin tavallaan että jos 
siellä niinku sit vaan puhuttaisiin ihan niinku 
tavallaan? Vähän niinku nykyään lukion 
terveystietoonki on ilmaantunu enemmän vaikka
sukupuolivähemmistöist puhumista, niin se, 
tavallaan siitä puhuttais myös seurakunnas.” 
transmies, 20 

osa sitä ihmistä, se ei oo sen ihmisen identiteetti 
eikä mikää persoonallisuus.” 
 biseksuaali, nainen, 18 
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