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Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa yhdessä yhteistyökumppanin Ruokolahden seurakunnan kanssa Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukainen
viikonloppurippikoulun opetuskokonaisuus kahdelle rippikouluryhmälle. Opinnäytetyössä kehitettiin viikonloppurippikoulun oppimistilanteet Seppo-pelialustalle.
Pelialustalla toteutuneiden oppimistilanteiden tarkoituksena oli saavuttaa kristinuskon peruskysymyksistä sama oppimistaso, joka saavutettaisiin viikonloppurippikoulussa.
Opinnäytetyöhön kehitettiin palautekysely. Palautekyselyn avulla kartoitettiin,
kuinka rippikoululaiset kokivat rippikouluopetuksen Seppo-pelillä ja suosittelevatko he tämän kaltaista opetustapaa käytettäväksi tulevaisuudessa. Palautekysely toteutettiin puolistrukturoitujen kysymysten avulla ryhmähaastattelutilanteissa päivärippikoulujen aloitusten yhteydessä. Aineisto litteroitiin ja aineiston sisällön analyysillä saatiin tulokset.
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Seppoa voi käyttää osana rippikoululeirin opetuksia. Vastauksien perusteella
Seppo opetusvideoiden tulee olla lyhyitä ja suuria tehtäviä tulee välttää. Käyttömukavuutta saadaan pilkkomalla tehtävät pieniin kokonaisuuksiin. Pelin toivottiin
oleva koko ajan auki, jotta kesken jääneet vastaukset eivät katoa.
Seppo-pelialustaa tullaan käyttämään Ruokolahden seurakunnan rippikouluopetuksen osana tulevaisuudessakin. Diakonian opetus tullaan toteuttamaan Seppopelillä. Mikäli koronatilanne jatkuu sellaisena, että yli kahdenkymmenen ihmisen
kokoontumiset ovat kiellettyjä, myös viikonloppurippikoulujen oppimistilanteet toteutetaan Seppo-pelillä huomioiden palautekyselyn palautteet.
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The aim of our thesis was to plan and carry out the Confirmation Training Scheme
2017 in collaboration with Ruokolahti Parish. That included a teaching unit intended for two confirmation training groups during a weekend. In our thesis we
created the weekend teaching unit of confirmation training with a Seppo educational game. The Seppo game was to teach the essential questions in Christianity
in the same way as the weekend confirmation training does.
There was a feedback form with the help of which we found out how the confirmands experienced the teaching with the Seppo game and if they recommend this
kind of a teaching method to be used in the future. The confirmands were asked
to give the feedback by the method of a semi-structured interview in a group situation when they first gathered for the daytime confirmation class. The material
was transcribed and the results were obtained with the help of a content analysis.
Based on the interviews the youngsters considered the learning method mainly
to be good. When studying by a mobile game you are not able to make new
friends. The Seppo game can be used as a teaching method in confirmation training. Based on the responses the Seppo teaching videos should be short and the
exercises should not be too comprehensive. Comfort of use can be obtained if
the exercises are divided into small units. The respondents wished the game to
be available at all times in order not to lose the answers that they have yet to
finish.
The Seppo virtual learning environment will be used as part of the instruction in
Ruokolahti parish confirmation training in the future. The teaching of diaconal
work will be carried out with the help of the Seppo game. If the coronavirus continues to spread fast and over 20 people's gatherings are still forbidden, also the
instruction in the weekend confirmation training will be carried out with the help
of the Seppo game. The feedback from the feedback forms will be taken into
account.
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1 JOHDANTO

Koronavirustilanteen vavisuttaessa maailmaa Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 Suomen poikkeustilaan. Hallitus linjasi koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettavaksi ja lähiopetuksen keskeytettäväksi. Linjaukset jatkuivat rajoittamalla julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön sekä suosituksella
välttämään yleisillä paikoilla oleilua. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille
ja uskonnollisille yhteisöille annettiin suositus toimia samoin. (Valtioneuvosto. Rajoitukset ja suositukset. Hallituksen linjaukset.) Kokoontumisrajoitukset vaikuttivat
myös rippikouluihin, täten seurakunnissa jouduttiin pohtimaan rippikoulujen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja.
Rippikoulusuunnitelmassa 2017 – Suuri ihme todetaan, että teknologia kehittyy
ja sen myötä ihmisten välinen kommunikaatio ja maailma kehittyvät. Teknologian
kehitys on tuonut opetuksen tueksi erilaisia digitaalisia oppimisalustoja ja pedagogisia välineitä. Nuoret ovat jo koulumaailmassa tottuneet näihin moderneihin
opetusympäristöihin, niin onkin hyvä, että myös rippikouluun tuodaan erilaisia
opetusmenetelmiä teknologiaa hyödyntäen. (Kirkkohallitus 2017, 54.) Ruokolahden seurakunnassa jouduttiin myös miettimään, kuinka keväälle 2020 suunnitellut viikonloppurippikoulut toteutetaan.

Työelämän yhteistyökumppanimme oli Ruokolahden seurakunta. Saimme koronavirustilanteen takia pyynnön Ruokolahden seurakunnan kirkkoherralta ja vt.
nuorisotyönohjaajalta suunnitella ja toteuttaa peruuntuneiden viikonloppurippikoulujen oppimiskokonaisuudet etänä. Mobiilipelin opetuskokonaisuuksien päälinjat muotoutuivat vt. nuorisotyönohjaajan, nuorisotyönohjaajan, seurakuntapastorin ja seurakuntakappalaisen palaverissa. Pelin tarkoituksena on saavuttaa
sama oppimistaso kristinuskon peruskysymyksistä, joka saavutettaisiin viikonloppurippikoulussa.
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Opinnäytetyömme on kehittämispainotteinen, jossa opinnäytetyöntekijä EevaLeena Saikko (Ruokolahden seurakunnan vt. nuorisotyönohjaajana toiminut)
suunnitteli ja toteutti yhdessä Ruokolahden seurakunnan rippikoulutiimin kanssa
viikonloppurippikoulun opetuskokonaisuuden Seppoon. Seppo on pelialusta, jolle
voidaan luoda oppimispelejä. Palautekyselyn pohjalta arvioimme opinnäytetyössämme Seppon jatkokäyttöä Ruokolahden seurakunnan rippikouluopetuksessa.
Palautekysely toteutettiin puolistrukturoitujen kysymysten avulla ryhmähaastattelutilanteissa.

2 RIPPIKOULU

Rippikoulussa ollaan useiden ihmeiden äärellä (Kirkkohallitus 2017, 7). Kirkkojärjestys määrittää seurakunnan pitämään rippikoulua, missä nuoria tutustutetaan
kirkon yhteiseen uskoon ja ohjaamaan elämään seurakunnan yhteydessä (KJ
1055/1991). Rippikoulussa tarkoitus on välittää nuorelle kristinuskon keskeinen
sisältö erilaisin keinoin ja tasoin, näitä ovat tiedollinen, kokemuksellinen sekä
hengellinen. (Koivisto, Paalanne & Siukonen 2014, 12.) Kristinuskossa kyse on
ihmeestä ja rippikoulukin on ihme, joka toteutuu Jumalan työnä ja ihmisten välityksellä. Rippikoulu sisältää tarinoita, miten usko elävään Luojaan Jeesukseen ja
Pyhään Henkeen vahvistuu, uudistuu, syntyy ja näkyy niin aikuisen kuin nuorten
elämässä. Rippikoulu tavoittaa suuren osan nuorista ja suosio on suurempaa
kuin muualla maailmassa. Rippikoulua on linjattu jo sadan vuoden ajan Suomen
evankelisluterilaisessa kirkossa. (Kirkkohallitus 2017, 7.)

2.1 Nuoruus

Laki määrittää nuoreksi kaikki alle 29-vuotiaat (L1285/2016). Nuoruudessa tapahtuu paljon fysiologisia ja hormonaalisia muutoksia. Nuori alkaa irtautumaan
perheestä ja viettää aikaa enemmän kavereiden kanssa. Vanhemmat vaikuttavat
nuoren kehitykseen toimintatavoillaan ja kasvatuksellaan sekä kavereilta
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omaksutaan monia ajatuksia ja toimintatapoja. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 145, 148.) Nuoruus on kyseenalaistamista sekä
kriittistä tarkastelua jo opitulle, oman ajattelu maailman rakentamista (Krongvist
& Pulkkinen 2007, 169).

Nuoruudessa pohditaan oikeaa ja väärää, elämän tarkoitusta, kuoleman jälkeistä
elämää sekä epäoikeudenmukaisuutta maailmassa, nämä kysymykset ovat osa
kasvua ja kehitystä. Nuoret koittavat luoda omaa maailmankatsomustaan, moraalia ja arvomaailmaa näiden kysymysten kautta, ne ovat osa kasvua ja kehitystä nuoruudessa. (Sinisalo 2013, 8.) Nuoruudelle on ominaista rajojen rikkominen, kokeilu sekä hetkellisten sitoumusten kanssa toimiminen. Lisäksi nuoruudessa muodostetaan omaa identiteettiään ja kyseenalaistetaan vanhempien
kanssa hyvät suhteet ja aiemmin opittu. Nuoruuden aikana luodaan uusia rooleja
ja nuorelle tulee uusia esikuvia, joihin samaistutaan. Nuoruudelle on ominaista
identiteettien etsintä ja haetaan uusia tunteeseen perustuvia kokemuksia. (Kumpula 2012, 3–4.)

Nuoruuteen kuuluu tärkeäksi osaksi myös kaveri- ja ystävyyssuhteet. Ystävyyteen liittyy kiintymyksen, mieltymyksen, yhteenkuuluvuuden, luottamuksen sekä
samaistumisen tunteita. Kaveriryhmä on tärkeä itsenäistymisen kannalta ja ryhmässä nuori saa tukea ja hyväksyntää ja nuoren identiteetti voi olla riippuvainen
ryhmästä. Nuoren sosiaalisten taitojen perusta on luotu jo lapsuudessa, myös
ystävyyssuhteet lisäävät sosiaalisia taitoja ja helpottavat uusien suhteiden luomista. (Kumpula 2012, 5–7.)

2.2 Nuoret rippikoulussa

Rippikoulu on kestoltaan noin puoli vuotta ja tänä aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan sekä pohditaan kysymyksiä uskosta ja elämästä. Rippikoulu käydään useimmiten, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun käyminen on vapaaehtoista ja sinne ovat kaikki tervetulleita. (Suomen ev.lut. kirkko.) Suomalaisessa
rippikoulussa erityispiirteenä on leirimuotoisuus ja 94 prosenttia rippikouluista toteutuu leirimuotoisena (Suomen ev.lut kirkko. Nuoret seurakuntalaisina. 2012,
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20). Tutkimuksessa on havaittu leirien antavan nuorille monivaikutuksellisen tavan elää ryhmänä ja oppiminen tapahtuu ei-koulumaisesti ryhmänä (Matkoski,
65). Rippikoulussa elää luontevasti käytäntö ja teologia, kirkon perinteet, nuorisokulttuuri sekä usko ja rakkaus. Nämä kaikki ovat rippikoulussa vuoropuheluna
toistensa kanssa opetuksessa. (Suomen ev.lut kirkko. Nuoret seurakuntalaisina.
2012, 20.)

Rippikouluun osallistui vuonna 2019 kaikista 15-vuotiaista nuorista 77,4 prosenttia ja kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista nuorista noin 92 prosenttia (Evl.fi. Plus.
Uutishuone. Uutisarkisto. Helmikuu. Rippikoulu on hyvässä myötätuulessa).
Vuonna 2020 rippikouluikäisistä nuorista rippikoulun on käynyt melkein 80 prosenttia (Valtonen & Porkka 2020, 7). Vuonna 2019 tehdyssä kyselyssä vastanneet nuoret kokivat rippikoulun turvalliseksi ja viihtyisäksi sekä rippikoulussa koettiin yhteenkuuluvuutta, vaikka ei entuudestaan tuntisikaan rippikouluryhmän jäseniä. Nuoret kokivat rippikoulun paikaksi, missä he saavat olla omia itsejään.
(Evl.fi. Plus. Uutishuone. Uutisarkisto. 2019. Syyskuu. Kysely: Rippikoulu saa
nuorilta kiitettävän arvosanan.) Turvallinen kokemus muodostuu fyysisestä, henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Turvallinen tunnelma lisää yhteenkuuluvuutta ja tällöin on avoimempi uusille kokemuksille. Rippileiri mahdollistaa irtautumisen arjesta sekä mahdollisuuden kasvuun ja itsenäistymiseen. (Matkoski
2020, 64–65.) Rippikoulun toteutus vaikuttaa rippikoululaisen hyvinvointiin. Hyvinvointia on koettu enemmän pitkillä leirijaksoilla, kun lyhyet tai etänä tapahtunut
rippikoulu ei mahdollista kasvattaa nuoren hyvinvointia samalla lailla. (Porkka &
Kokkonen 2020.)

Suomen evankelisluterilaisen kirkon rippikoulua ohjaa 2017 hyväksytty rippikoulusuunnitelma Suuri ihme. Suuri ihme on yleiskehys, jonka pohjalta ohjaajat ryhtyvät suunnittelemaan kokonaisuutta rippikouluun. (Pruuki ym. 2018, 25.) Rippikoulua on uudistettu yhä nuorilähtöisemmäksi. Rippikoulussa nuoret ovat kohde
ja nuorten osallisuuttaa ja kuulluksi tuloa lujitetaan suunnitellusti. (Kirkkohallitus
2017, 7.) Rippikoulussa ohjaaja ei ole ainoa tiedonlähde. Nuorten omaa tietoa ja
teemoja käsitellään nuorilähtöisesti. Opitaan yhdessä opetustilanteissa, aiemmin
opittua yhdistetään uuteen tietoon ja ristiriitojen ymmärtämiseen ohjaaja on tukena. Onkin tärkeä rakentaa oppiminen aiemmin omaksutun ja opitun pohjalle.
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(Pruuki ym. 2018, 15.) Rippikoulussa vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä perheiden kohtaamista. Kristillinen ihmiskäsitys ja monipuolinen käsitys oppimisesta
näkyvät rippikoulusuunnitelmassa. Nuoria opastetaan ehtoolliskasvatuksessa
sekä kehitetään koko ajan nuorten osallistumista seurakuntaelämään. (Kirkkohallitus 2017, 7–8.)

Rippikoulu on kristillisen kasteen saaneille sekä kasteelle valmistautuville. Rippikoulu on kasteopetusta ja kasvattaa ehtoolliselle sekä on rukouskoulu. Rippikoulu voimistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan (Isä, Poika ja Pyhä henki) ja valmistaa elämään kristittynä. Nuoret voivat kokea Jumalan läheisyyttä ja puhuttelua
sekä löytää yhteyden seurakuntaelämään. Lopuksi on koko rippikoululaisten
sekä heidän läheistensä ja seurakuntalaisten yhteinen juhla eli konfirmaatio.
(Kirkkohallitus 2017, 14–17.)

2.3 Rippikoulun tavoitteet

Rippikoulu vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja valmistaa elämään kristittyinä. Tavoitteissa kerrotaan mihin rippikoulussa tähdätään. Rippikoulun toiminta-ajatuksen toteutus on kuuden tavoitteen suuntainen (kuvio1), ja se on tehty
nuorten näkökulmasta. Näitä tavoitteita on saada nuoret osallisiksi ja kuulluksi
osaksi rippikoulua. Nuoret kokevat yhteyttä ja turvallisuutta sekä oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä. Nuoret ottavat vastuuta itsestään ja toisistaan sekä
luomakunnasta. Nuoret löytävät kristinuskon keskeisten sisältöjen kautta yhteyden omaan elämään ja sen, että he haluaisivat kuulua Kristuksen kirkkoon. (Kirkkohallitus 2017, 19.) Oppimisella luodaan jotain uutta ja oppimalla jokainen sopeutuu ympäristöönsä sekä koko maailmaan. Oppimista tapahtuu tiedostamatta
sekä tietoisesti. Usein oppiminen tapahtuu vuorovaikutteisena prosessina ja tuloksena syntyy muutoksia tiedossa, taidoissa, tunteissa ja toiminnassa. (Pruuki
ym. 2018, 13.) Toteutus tapahtuu usein yhteisössä, joten tavoitteet on kirjattu
monikossa. Tavoitteissa on huomioitu nuoret kokonaisvaltaisesti. Rippikoulun
keskiössä on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja valmistaa elämään kristittynä. (Kirkkohallitus 2017, 19–20.)
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Kuvio 1. Rippikoulun tavoitteet Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaan. (Kirkkohallitus 2017, 3.)

Koronavirustilanne aiheutti sen, ettei turvallisesti voinut kokoontua samaan tilaan.
Tämän vuoksi Kirkkohallituksen työryhmä on laatinut ”Suuri ihme - rippikoulua
etänä” -ohjeistuksen etärippikoulujen pitämiseen. Nuorille tulee etärippikoulussakin antaa tilaa kertoa, mitkä aiheet heitä kiinnostaa ja antaa mahdollisuus vaikuttaa verkkotyöskentelyyn sekä kertoa mielipiteensä, millainen on mieleistä verkkotyöskentelyä. Tulee myös sopia yhteiset pelisäännöt, jotka luovat turvallisuutta.
Kaikilla tulee olla toimivat tekniset yhteydet, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden
muodostumisen. (Evl.fi. Plus. Seurakuntaelämä. Kasvatus. Rippikoulu. Etäopetuksen materiaalia.)

Etätapaamisessa olisi hyvä tehdä tilaa myös yhteiselle hauskanpidolle ja väljälle
olemiselle. Hengellistä elämää voidaan toteuttaa myös etäopetuksessa, niin yhdessä kuin jokainen itsenäisesti. Myös etärippikoulussa voidaan soveltaa vastuuta itsestään, toisista sekä luomakunnasta, näitä voi olla soitto ikäihmiselle ja
luonnossa kulkeminen. Nuorten merkitystä kristinuskoon voidaan selvittää jo kyselyllä ennen oppimistilannetta, jolloin etätapaamisessa käytettyä aikaa olisi
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enemmän työskentelyyn ja pohtimiseen. Rippikoulu kaikissa muodoissa on nuorelle kokemus seurakunnasta. Tämän takia tuleekin etärippikoulussa panostaa
nuoren hyvään kokemukseen rippikoulusta ja seurakuntayhteydestä. (Evl.fi. Plus.
Seurakuntaelämä. Kasvatus. Rippikoulu. Etäopetuksen materiaalia.)

2.4 Rippikoulun sisältö ja rakenne

Rippikoulun suunnittelua ohjaavat rippikoulusuunnitelma 2017 Suuri ihme, rippikoulun paikallissuunnitelma sekä malliohjesääntö. Opetus luo aina oppimista,
mutta oppiminen ei välttämättä ole sitä mitä ohjaaja toivoisi. Mikäli opetus ei ole
nuorelle mielekästä, nuori oppii ainoastaan tylsistymistä. Tylsistymistä tapahtuu
silloin, kun opetus ei ole yhteydessä nuorelle mielekkäisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Oppimista on hyvä pohtia rippikoulun aikana. Tällöin nuori jäsentää tietojaan ja hänelle voi tulla uusia näkökulmia, mitä haluaa oppia ja pohtia lisää. Oppiminen on tehokasta silloin, kun oppi tulee käytäntöön ja sitä hyödynnetään.
Käytänteitä voi nuori harjoitella omassa elämässään rippikoulun aikana tai yhdessä rippikouluryhmän kanssa rakentaen tilanteet vastaamaan todellisuutta.
(Pruuki ym. 2018, 13–14, 16–17.)

Rippikoulussa kummastellaan elämää, kiitetään ja rukoillaan Jumalaa ja pyydetään hänen johdatustaan. Rippikoulussa on kyse ihmisen ja Jumalan välisestä
suhteesta, joka on kristinuskon keskeinen sanoma. Siinä on kyse yhteydestä itseensä, toisiin ihmisiin sekä koko luomakuntaan. Rippikoulussa nuoren tulisi
saada tuntea elämänsä ihmeeksi ja arvokkaaksi, oppia kiitollisuutta elämän antajaa kohtaan. Rippikoulussa olisi hyvä pohtia elämän valintoja sekä omia arvoja.
(Kirkkohallitus 2017, 11–12.) Oppiminen on kokonaisvaltaista ja keskeisellä sijalla rippikoulussa onkin kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Ohjaaja ei voi
viedä tietoa suoraan nuoren päähän, vaan nuoren tulisi itse prosessoida tietoa.
Ohjaajan onkin hyvä tietää nuorten vanha tieto, koska uuden oppiminen tapahtuu
aina vanhan pohjalle. (Pruuki ym. 2018, 26–27.)
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Kirkon kristillisellä nuorisotyöllä on kolmiyhteys eli nuorisotyössä on nähtävillä
piirteitä sosiaalisesta, hengellistä ja pedagogista toiminnasta (Kuvio 2). Toisinaan
niistä nousee esiin yksi erityinen piirre tai ne nivoutuvat toisiinsa yhteen. Pedagogisessa ja hengellisessä käsitteessä korostuu kristillinen kasvatus. Sosiaalisessa ja hengellisessä käsitteessä lähennytään diakoniaa. Sosiaalipedagogiikasta voidaan puhua pedagogisen ja sosiaalisen väliin jäävästä ulottuvuudesta.
Oheinen kuvio osoittaa diakonian olevan keskeinen osa kristillistä nuorisotyötä.
(Launonen.)

Kuvio 2. Kristillisen nuorisotyön ulottuvuudet. (Launonen.)

Rippikoulussa korostetaan diakonista elämäntapaa, joka on hyvien tekojen konkreettista toteuttamista ja rukouksessa muistaen toisia ihmisiä. Raamatussa sanotaan: “Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12.)
Tämä kultainen sääntö ohjaa diakoniatyötä, mikä on kaikkien kristittyjen ja kirkon
perustehtävää (Kirkkohallitus 2017, 40.) Kirkkojärjestyksessä sanotaan, että seurakunnan ja jäsenistön tulisi harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoitus olisi kristilliseen
rakkauteen perustuva auttaminen ennen kaikkea niille, joilla hätä on suurin ja
joita ei muuten auteta (KJ 1055/1991). Rakkauden kaksoiskäskyssä sanotaan:
“Rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22:39.) Diakoniatyö on palvelua,
joka perustuu kristilliseen rakkauteen ja se on arkista asennetta ja jokapäiväinen
elämäntapa. Se on vastuunkantoa ihmisistä, elinympäristöstämme ja naapureistamme. Diakonia on yksi seurakunnan toimintamuoto ja se on myös
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kansainvälisessä työssä mukana. Kaikki ihmiset voivat olla auttajia, lohduttajia,
taakkojen kantajia ja ottaa vastuuta toisista ihmisistä. Diakonia toimii rakkauden
ja uskon rajapinnassa. (Kirkkohallitus 2017, 40.)
Rippikoulun työntekijät, ohjaajat ja isoset voivat omalla esimerkillään tuoda näitä
arvoja esille. Jeesus antoi omalla elämällään esimerkin siitä, kuinka asetutaan
toisen asemaan. Rippikoulussa pyritään vahvistamaan ja kehittämään nuorten
myötätuntotaitoja ja kanavoida niitä toimimaan aktiivisesti. Kristinuskossa on kokonaisuudessaan kysymys syvällisestä myötätunnosta, mitä Jumala meitä ihmisiä kohtaan tuntee. (Kirkkohallitus 2017, 42.)

Rippikoulussa hyödynnetään eri vaiheissa sosiaalista mediaa ja digitaalista vuorovaikutusta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ne eivät pysty kokonaan korvaamaan ihmisen ymmärrystä, etiikkaa, tunneälyä ja empatiakykyä. Digitaalinen
vuorovaikutus tarvitsee erilaisen lähestymistavan kuin oltaisiin kasvokkain. Rippikoulussa saa hyvän mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutusta niin digitaalisesti, kuin kasvokkain. Kristityt ovat vastuullisia olemaan lähimmäisiä toisilleen
Jeesuksen käskyn mukaan ja oikeutettuja olemaan haavoitettuja ja saamaan lähimmäisyyttä toiselta. (Kirkkohallitus 2017, 42.)

Kuviossa 3. näkyvät rippikoulusuunnitelman opetussisällöt, jotka tulisi käydä rippikoulun aikana (Kirkkohallitus 2017, 44). Rippikoulun opetussisältöjä suunniteltaessa tulee pohtia mitkä opetukset kulkevat laajemmin koko rippikoulun mukana, ja mitkä ovat vain yksittäisiä opetustuokioita. Opetussisältöjen tulisi olla
nuorelle merkityksellisiä niin nuoren oman elämän näkökulmasta, kuin kristillisen
uskon sisällön kanalta. Työskentelyssä onkin tärkeä pohtia jatkumoa aiheissa.
On tärkeää löytää oppimisille ja sisällölle mielekäs määrä ja taso. (Pruuki ym.
2018, 28.)
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Kuvio 3. Rippikoulun opetussisällöt, Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaan.
(Kirkkohallitus 2017.)

2.5 Mobiiliteknologia rippikoulussa
Yhteisöllisyyden kokemuksen lähtökohdat ovat muuttuneet ja ihmisten tapa olla
yhteydessä toisiinsa on erilaista kuin vuosikymmenet sitten. Mobiiliteknologia toimii arjessa moninaisena työvälineenä. (Ojala 2016,171.) Mobiiliteknologian käytön on koettu olevan uusi mahdollisuus kehittää rippikoulutyötä ja luoda yhteisöllisyyttä ryhmän jäsenten välillä. Se ei ole yksistään vielä valmis konsepti saamaan onnistunut toteutus ja luomaan yhteisöllisyyttä toivotulla tavalla. Mobiiliteknologian käyttö antaa uuden mahdollisuuden koota rippikoulukokonaisuus uusien
komponenttien avulla. Toteutuakseen se edellyttää uudenlaista suunnittelua, perinteisiin ajattelutapoihin muutosta ja avointa positiivista asennetta aivan uudenlaisten työvälineiden parissa. Työntekijöillä ja isosilla on iso merkitys siihen, miten
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laaja-alaisesti mobiiliteknologiaa hyödynnetään ja miten siihen asennoidutaan
rippikoulun arjessa. (Ojala 2020, 99–101.)

Mobiiliteknologian käyttö voi vaikuttaa rippikoululeiriin siten, että liminaalitila ei
toteudu eli leirin ulkopuolinen todellisuus ei etäänny. Liminaalitila saa aikaiseksi
rippileirillä yhteisöllisyyttä, johon liittyy myös yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta ja
yhteishenkeä. Nuoret haluavat käyttää mobiililaitteita heidän oman mieltymyksensä mukaan. Mobiililaitteiden käytön hyötyjen on osoitettu olevan mahdollisesti
parhaimmillaan rippikoulun muiden vaiheiden opetuksessa, ei niinkään leirijaksolla. Mobiililaitteet voivat olla hyödyksi ja merkittävässä osassa ennen leiriä sekä
sen jälkeen. (Ojala 2020, 8, 206.)

Digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää nuorisotyössä. Nuorille älypuhelimet, digilaitteiden hallinta normaalissa arjessa on luonteva osa elämää.
Osalla nuorista onkin pelko jäädä sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle ja tämä näkyy sosiaalisen median käyttönä ja pelkona ulos jäämisestä, jos sosiaalista mediaa ei käytä koko ajan. Onkin siis luonnollista, että nuoret käyttävät älylaitteita
rippikoulussa vapaa-aikanaan, jotta he pysyvät kiinni omassa yhteisössään.
(Matkoski 2020, 78–79.)

Rippikoulussa tulisikin voida hyödyntää monia digiteknologian tuomia uusia oppimisalustoja. Jotta digialustoja voidaan ottaa käyttöön, tulisi olla käytettävissä
ajantasaiset laitteet ja leirikeskuksien sekä seurakuntien tekniset valmiudet tulisi
olla ajan tasalla. Digitaalisessa työssä koetaan kuitenkin haasteita, koska aika ja
osaaminen eivät ole riittävät kaikilla työntekijöillä. (Matkoski 2020, 78.) Osa työntekijöistä haluaisi nopeita muutoksia digitaalisuudessa, tulisikin työryhmänä pohtia digitalisaation vaikutuksia tavoitteisiin ja toimintakulttuurin (Verke 2019, 23).
Digitaalisuuttaa onkin hyödynnetty eniten leirien markkinoinnissa ja ilmoittelussa.
Rippileireillä älylaitteiden mukana olo haittaa yhteisöllisyyden kokemusta sekä
vuorovaikutus heikkenee. Sosiaalinen media ei ole nuorilla yhteinen, joka heikentää vuorovaikutusta leiriläisillä. (Matkoski 2020, 82.)
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Verkkovuorovaikutuksessa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota yhteisöllisyyden
rakentamiseen. Verkkotyöskentelyssä nonverbaalinen vuorovaikutus jää piiloon,
vaikka olisikin videoyhteys. Olisikin hyvä painottaa sellaisia tilanteita, joissa voi
osallistua puhumalla, kirjoittamalla, äänestämällä tai muilla tavoilla. Ohjaajien aktiivista läsnäoloa tarvitaan etätyöskentelyssä sekä kannustava palaute on tärkeää. Olisikin hyvä, että tapaamisilla olisi useampi työntekijä yhtä aikaa, jolloin
voidaan vaihtaa vetovastuuta sekä ratkoa mahdollisia teknisiä pulmia. (Evl.fi.
Plus. Seurakuntaelämä. Kasvatus. Rippikoulu. Etäopetuksen materiaalia.)

3 OPPIMISPELIT OPETUKSESSA MUKANA

Suomalaisista melkein jokainen 10–75-vuotias pelaa jotain pelityyppiä elämänsä
aikana. Digitaalisten pelien alustoilla mobiililaitteilla pelataan eniten. Heitä oli aktiivisissa pelaajissa 43 prosenttia ja päivittäin pelaavien osuus oli 21,5 prosenttia.
Ikäryhmästä 10–19-vuotiaista 44,8 prosenttia pelaa päivittäin digitaalisia viihdepelejä. (Kinnunen, Taskinen & Mäyrä 2020, 27–28, 44, 49.)

Oppimista peleillä on tutkittu yliopistoissa jo yli kuudenkymmen vuoden ajan ja
niistä on saatu paljon positiivisia tuloksia. Opetuspelit ovat monipuolisia ja opettavat monenlaisia taitoja, myös liikunnallisia taitoja. Tämä osoittaa sen, että pelit
voivat motivoida niiden kautta aktivoimaan pelaajia liikkeelle. Viihdyttävät pelit
opettavat paremmin kuin liian vakavat pelit ja kun peleissä on haastetta ne opettavat paremmin. Opetuspelien on todettu olevan hyviä, jos pelaaja motivoituu pelaamaan pelille suunnitellulla pelillisyydellä. Pelien tulee tarjota ymmärrettävä
toistuva opetussisältö ja sen tulee pitää sisällään pelin jälkeisen purku- ja palautekeskustelun. Näin opettaja voi varmistua siitä, että oppilas on oppinut tarvittavan asian. Kaikki koulutusasteet käyttävät nykyään oppimispelejä osana opetustaan. (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen 2013, 65–66.)
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3.1 Pelillinen oppiminen

Kun puhutaan pelaamisesta ja peleistä oppimisen yhteydessä voidaan puhua pelillisestä oppimisesta. Opetukseen voidaan ottaa mukaan pelejä monella tavalla.
Opetusta voi pelillistää, oppimispelejä mitä ammattilaiset ovat suunnitelleet voi
käyttää, viihdepelejä voidaan käyttää opetuksessa ja oppilaita voi osallistaa tekemään pelejä. Oppimispelien on tarkoitettu edistävän oppimista peleillä ja simulaatioilla. Keskeinen päämäärä pelillistämisessä on saada oppilaat motivoitumaan ja sitoutumaan oppimaan. (Röynä 2019, 11–13.)

Pelin motivoivaan vaikutukseen opetuksessa ei voi kokonaan luottaa ja pelejä
tulee ohjata ammattitaitoisesti niin kuin muutakin opetusta. Eri ikäluokille ja ryhmille on erilaisia pelejä ja tämä on hyvä ottaa opettajien huomioon. Kaikki eivät
pidä pelaamisesta ja pelit saattavat aiheuttaa mielikuvia kilpailuasetelman luomisesta. Opettajien tulee huomioida näiden ihmisten kohdalla erilaiset keinot opetustilanteessa. Oppimispelien kehittämisen on huomattu olevan vaikeaa monenlaisten haasteiden takia. Peleistä ei aina tiedetä, kuinka ne toimivat käytännössä,
mutta se tiedetään, että ne ovat tehokkaita opetuksessa. Tämän vuoksi niitä tehdään. (Harviainen ym. 2013, 66–67.)

Pelaamisen on todettu olevan hyvä keino opetuksessa niille nuorille, joilla on keskittymisvaikeuksia opetuksessa. Pelaaminen koetaan myös miellyttävämmäksi
oppimistavaksi, vaikka tulokset eivät parantuisikaan. Niille, jotka ovat orientoituneet opiskeluun ahkerasti, oppiminen pelaamalla ei välttämättä sovi. Pelillinen
oppiminen tuo omanlaisia haasteita opettajille perinteisen opetusmenetelmän lisäksi. Se vaatii uudenlaista ajankäyttöä ja paneutumista asiaan. Arvostelukin voi
olla haastavaa. (Harviainen ym. 2013, 67.)

Opettajan rooli on tärkeä oppimispelien ja pelillisten ympäristöjen yhdistämisessä
opetukseen. Vaikka peli olisi hyvin suunniteltu, on opettajan rooli tärkeää suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Pedagogiset viitekehykset luo opettaja,
jossa opettaja päättää ajan, paikan sekä tavoitteet oppimispelille. Hyvä peli tarjoaa tietojen ja taitojen oppimista ja avaa keskustelua muuhunkin sosiaaliseen
keskusteluun. (Koskinen, Kangas & Krokfors, 33.)
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Mediakasvatukseen kuuluu pelikasvatus, joka painottuu peleihin. Pelikasvatuksen tarkoitus on kehittää pelilukutaitoa ja kasvattaa tietoa pelaamisen ilmiöstä,
toisenlaisesta perspektiivistä. Digitaalisista peleistä käytetään käsitettä pelikasvatus. Pelikasvatuksen päämäärä on kattaa kokonaisvaltaisesti ihmisen valmius
toimia pelien kanssa. Sen päämääränä on myös tavoittaa kokonaisuudessaan
ihmisen ja pelien välinen suhde. (Verke. Materiaalit. Digitaalisen nuorisotyön käsitekoppa.)

3.2 Digitaalinen pelaaminen

Kasvatusalan työntekijät ovat tiedostaneet leikkien ja pelien olevan tärkeässä
osassa lasten ja nuorten kehityksessä. Ne ovat osoittautuneet merkittäväksi
osaksi lapsen ja nuoren minäkuvan kehittymisessä, minuuden, ympäristön ja normien rakentumisessa ja hahmottamisessa sekä lisäksi ne kehittävät kognitiivisia
taitoja. Psykologi Lev Vygotsky on osoittanut leikin ja pelaamisen kehittävän abstraktista päättelykykyä ja hän tulkitsi leikin ja pelaamisen olevan parhain tapa valmistautua tulevaisuuteen. (Huttunen 2014, 11–12).

Digitaalinen pelaaminen tarkoittaa pelaamista tableteilla, älypuhelimilla, pelikonsoleilla ja tietokoneilla. Melkein kaikki lapset ja nuoret pelaavat näitä pelejä jossain elämänsä vaiheessa. Peleillä on todistettu olevan useita hyviä vaikutuksia
kohtuudella pelattuna. Ne voivat tukea oppimista ja kehitystä. Pelaamisen on todettu olevan pääpainoltaan sosiaalista ja viihteellistä. (Silvennoinen 2016.) Lapsille ja nuorille pelaaminen on luonnollinen tapa kokeilla omia rajojaan, leikkiä
rooleilla ja saada uusia sosiaalisia kokemuksia. Pelaaminen voi parhaimmillaan
nostaa nuoren itsetuntoa. Lasten ja nuorten kulttuurissa on isossa roolissa digitaalinen pelaaminen, jopa niin suuressa, että pelaamattomuus voi johtaa ulos sosiaalisista tilanteista. Nuoret kokevat ryhmään kuulumisen ja mediasisältöjen jakamisen olevan tärkeässä osassa ja ne ohjaavat heidän mediansa käyttöä. (Pelitaito. Digipelaaminen.)
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3.3 Digipelaamisen hyödyt ja haitat

Pelit voivat parhaassa tapauksessa olla suuri kasvatuksellinen voimavara kasvattajalle, joka tuntee pelit. Nuorisotyössä, opetuksessa ja terveyden edistämisessä pelejä ja pelillisyyttä käytetään aina enenevissä määrin. Pelaaminen yhdessä antaa mahdollisuuden kasvattajalle ja kasvatettavalle kääntää roolit vähäksi aikaa päälaelleen ja lapsi saa tilaa osaamiselle ja yksilölliselle mielenkiinnon kohteelle. Pelien sisällöistä saa parhaimmillaan ideoita erilaisiin toimintoihin,
uusia oppimiskokemuksia ja näkökulmia. (Pelitaito. Pelikasvatus.)

Pelaamista ei tule asettaa ahtaisiin mielipiteisiin muun muassa ruutuajan kontrolliin ja pelihaittojen vuoksi. Pelaaminen tulee asettaa isompaan yhteyteen. Jokainen on yksilö ja jokainen pelituokio on ainutlaatuinen. Pelin kautta voi oppia monia eri asioita. Pelaajia ei voida pistää yhteen lokeroon. Onkin hyvä muistaa että,
leikkisyys tuo mielihyvää ja pelit mahdollistavat leikkiin tilaisuuden. (Verke, 2019,
16.)

Digitaalisten pelien kehittyessä löytyy pelejä, jotka ohjaavat oppimaan ja saattavat edistää hyvinkin monenlaisia taitoja. Hyödyistä puhuttaessa ei ole syytä unohtaa normaaliopetusta. Pelien tarkoitus on olla apuna ja laajentaa opetusta. Pelit
tuottavat onnistuessaan mielihyvää ja lisäävät hyvinvointia. Pelaaja oppii myös
käsittelemään pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, mikä on hyvä asia nuorille. (Harviainen ym. 2013, 32.)

Vanhemmat ovat huolestuneita useimmiten lasten ja nuorten pelaamiseen liittyviin haitallisiin vaikutuksiin kuten riippuvuuteen, haitallisiin sisältöihin ja ajankäyttöön liittyviin asioihin. Pelaaminen saattaa haitata arjen hallintaa, kaventaa sosiaalista elämää, tuoda niska- ja hartiavaivoja ja päänsärkyä. Nämä asiat ovat hallittavissa ja ohimeneviä ja korjattavissa oikeanlaisilla toimilla kuten säännöllisillä
tauoilla, hyvällä ergonomialla ja oikeanlaisella valaistuksella. (Silvennoinen 2013,
99.)
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Pelaaminen muodostuu 10 prosentille ongelmalliseksi jossain vaiheessa elämää.
Pelaamisesta tulee ongelmallista sen aiheuttaessa vakavia haittoja toistuessaan
ja mikäli ne ovat säännöllisiä. Haittoja ovat erilaiset fyysiset haitat kuten kunnon
lasku, peliasennon aiheuttamat jumittumat ja rasitusvammat. Sosiaaliset haitat
aiheuttavat riitoja lähimmäisten kanssa, yksinäisyyttä ja ne vaikuttavat ystävyyssuhteiden päättymiseen, kun pelaajalla ei ole ajanhallintaa. Pelaaminen aiheuttaa psykologisia haittoja muuttaen sen elämän tärkeimmäksi pääasiaksi saaden
aikaan masennusta ja ahdistusta. (Päihdelinkki. Tietopankki. Tietoiskut. Pelaaminen. Digipelaaminen.)

Huoltajat ovat vastuussa siitä mitä pelejä nuori pelaa. Mikäli pelaaminen vaikuttaa koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja muihin harrastuksiin, yleensä nuoren
taidoissa hallita elämää on puutteita jostain muista asioista johtuen kuin pelaamisesta. Elämänhallintataitojen puute voi johtua monista asioita kuten ympäristöstä
missä nuori kehittyy ja sen puutteista. Useimmiten nuorella on tarve paeta tämänkaltaista todellisuuttaan pelaamisen maailmaan. (Huttunen 2014, 97–98.)

Paljon aikaa vievään pelaamiseen tarvitaan toisenlaisia keinoja pitämään pelaaminen hallittuna. Pelipäiväkirjan ylläpitäminen auttaa nuorta näkemään oma haitallinen pelaaminen. Pelaamista voi aikatauluttaa, jotta muut asiat eivät jäisi hoitamatta. Haitalliset tottumukset voivat tulla ilmi rutiineja rikkomalla pelatessa. Hälytyksen laittaminen päälle auttaa pelaamisen ajantajun hämärtymiseen ja muistuttavat taukojen pitämisestä. Ajan varaaminen sosiaalisille suhteille ja myös
muille harrastuksille kuten liikunnalle on tärkeää pelaamisen ulkopuolella. (Silvennoinen & Meriläinen 2016, 28, 30–31.)

3.4 Seppo mobiilipelialusta

Opinnäytetyössämme käytämme Seppo.io-internetsivuston kirjoitusasua Sepposta. Kirjoitusasussa Seppoa ei taivuteta. Seppo on yleisnimitys Lentävä Liitutaulu Oy:n kehittämälle Seppo.io-alustalle, jolle voidaan rakentaa pelikenttiä ja
pelejä. (Seppo.io. Tiedotteet. Tiedote: Opettajan pelialusta seppo varmisti 300
000

euron

rahoituksen).

Seppo-pelialustalla

tarkoitamme

pelialustalle
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rakentamaamme pelikenttää ja Seppo-pelillä tarkoitamme valmista peliä, jota rippikouluiset pelaavat.

Seppo on työkalu pelillisen opetuksen toteuttamiseen. Seppon avulla saadaan
oppimiseen motivaatiota. Se toimii ulkoisena motivaattorina ja synnyttää kiinnostuksen opittavaan asiaan, jos oppimiskokemus on innostava. Pelissä on päämäärä, tarina ja säännöt, jotka ohjaavat opiskelijan toimintaa ottamaan vastuuta
omasta oppimisestaan. Seppo-peli aktivoi opiskelijaa, koska pelissä ei pärjää, jos
ei tee mitään. Erilaiset tehtävät haastavat osaamisen näyttämiseen. Seppo-peliin
voi tehdä erilaisia tehtäviä, joissa voi olla edellytyksenä asioiden selvittämistä,
ongelmanratkaisua tai kekseliäisyyttä. Tehtäviä voi luoda videoina, ääninä tai teksteinä sekä lisätä näihin kuvia tai linkkejä lisämateriaaliin. (Seppo.io. Pedagogy.)

Pelipohjainen oppiminen on kiinnostava kokemus niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Älypuhelimet tai tabletit ovat yhteydenpitovälineitä ja työkaluja tehtävien
suorittamiseen. Vastauksen voi antaa kirjallisena, kuvana tai videona. Erilaiset
vaihtoehdot tarjoavat tasavertaisen menestymismahdollisuuden kaikille. Peli ei
kuitenkaan syrjäytä opettajaa, vaan opettaja on mukana oppimisessa. Opettaja
johtaa peliä, arvioi vastauksia ja kannustaa eteenpäin. Pelissä pystyy antamaan
reaaliaikaista palautetta, joka kannustaa pelaamiseen. Seppoa voi mukauttaa
opetettavien taitotasojen mukaiseksi. (Seppo.io. Game. Based. Learning.)

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luoda koronatilanteesta johtuen mahdollisuus toteuttaa Ruokolahden seurakunnassa peruuntuneiden viikonloppurippikoulujen opetusten toteutus. Tavoitteena oli toteuttaa Rippikoulusuunnitelma
2017 mukainen opetus peruuntuneiden viikonloppurippikoulujen tilalle. Palautekyselyn avulla kartoitettiin voiko toteuttamaamme tapaa käyttää myös jatkossa
sekä samalla kehitimme Ruokolahden seurakunnan rippikoulun toteutustapaa.
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4.1 Yhteistyökumppanimme

Yhteistyökumppanimme Ruokolahden seurakunta toimii kahden kunnan alueella,
Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Seurakunnassa oli vuonna 2020 n.6400 jäsentä,
joista rippikoulun kävi 60 nuorta. Rippikouluja järjestettiin kolme ja yhteen rippikoulutiimiin kuului aina yksi seurakuntapastori tai kappalainen, yksi nuorisotyönohjaaja ja yksi kesäteologi. Lisäksi kanttorit, diakonit ja lähetyssihteeri osallistuivat rippikoulu opetukseen. Eeva-Leena työskenteli Ruokolahden seurakunnassa vt. nuorisotyönohjaajana ja teki rippikouluun ja opinnäytetyöhön liittyvää
suunnittelu- ja toteutustyötä osana omaa työtään. Johanna ja Taina ovat olleet
tukena läpi suunnittelutyön. Yhden rippikouluryhmän viikonloppurippikoulu pidettiin tammikuussa, kahden ryhmän viikonloppurippikoulut oli määrä pitää maalisja huhtikuussa. Näille kahdelle rippikoululle tuli tarve toteuttaa viikonloppurippikoulu opetukset vaihtoehtoisella tavalla.

4.2 Opinnäytetyön prosessin kuvaus

Keskinäinen työnjakomme opinnäytetyössä oli koronatilanteesta johtuen seuraavanlainen: käsitteiden määrittelyssä päävastuu oli Johannalla ja Tainalla, EevaLeena toteutti käytännön työt Ruokolahdella, sillä hän työskenteli vt. nuorisotyönohjaajana. Kaikki opinnäytetyöntekijät ovat osallistuneet opinnäytetyön tekemiseen tasapuolisesti toinen toistaan tukien. Palautekyselyn pohjalta arvioimme
opinnäytetyössämme Seppon jatkokäyttöä Ruokolahden seurakunnan rippikouluopetuksessa. Palautekysely toteutettiin puolistrukturoitujen kysymysten avulla
ryhmähaastattelu tilanteissa. Palautekyselyn tulokset litteroitiin ja tuloksista tehtiin sisällön analyysi.
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Opinnäytetyön
tekemisestä
pyyntö
17.3.2020

Tiedote
rippikoululaisten
huoltajille ja
rippikoululaisille

Pelin
rakentaminen
Seppoon
20.3. 16.4.2020

Seppo-pelillä
opiskeltujen
asioiden kertaus
ja palautekysely
13.7.
ja 27.7.2020.

Haastatteluiden
litterointi elokuu
–syyskuu
2020.

Digitaalisten
alustojen
kartoitus
17.3.2020.

Opetusten
työstäminen,
videointi, videoi
den editointi ja
kirjallisten
tehtävien
työstäminen
20.3. –
16.4.2020.

Seppo-pelin
testipäivä
20.4.2020
työntekijät ja
opinnäytetön
tekijät

Käsitteiden
määrittelyä
opinnäytetyöhön
huhtikuu–
marraskuu
2020.

Johtopäätökset
marraskuu

Kuvio 4. Opinnäytetyön prosessi

Viikonloppurippikoulun oppimiskokonaisuuksien
suunnittelu alkoi
17.3.2020.

Pelialustaksi
valittiin Seppo
19.3.2020.

22.4.2020
rippikoululaisilla
mahdollisuus
testata Seppopeliä.

Seppo-pelin
opetuspäivät
25.4. ja 9.5.

Opinnäytetyön
julkaisu
tammikuu 2021
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5 VIIKONLOPPURIPPIKOULU VERKKOON

Koronatilanteesta johtuen kevään 2020 peruuntuneiden viikonloppurippikoulujen
tilalle tuli tarve toteuttaa opetukset etänä. Kun pohdimme etäopetus menetelmää,
emme kokeneet rippikoululaisille mieluisaksi tavaksi opiskella erilaisilla etäkokous- ja viestintäalustoilla, kuten Teams tai Zoom. Oppimispelin suunnittelu alkoi
kartoituksella mahdollisista digitaalisista alustoista. Seppo oli jo saanut vahvoja
suosituksia nuorisotyönohjaaja kollegoilta rippikoulun teemapäivillä. Kun kartoitimme myös muita mahdollisia digitaaliseen opetukseen soveltuvia alustoja, oli
Seppon valinta helppo. Seppon avulla jokainen rippikoululainen saisi oppia ja
edetä pelissä omaan tahtiinsa, kuitenkin pelinohjaajien määritteleminä ajanjaksoina, sekä heidän tukeensa turvautuen. Tämän lisäksi Seppo-sivustolla kerrottiin, että sovellus toimii myös offline-tilassa (Seppo.io). Pelin toimivuutta testattiin
opinnäytetyöntekijöiden ja Ruokolahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan kesken ja peli todettiin toimivaksi.

5.1 Ruokolahden seurakunnan rippikoulut vuonna 2020

Vuonna 2020 Ruokolahden seurakunnan rippikoulut alkoivat marraskuussa 2019
kanttorin oppitunnilla kirkossa ja samaan aikaan huoltajien infotilaisuudella. Tammikuussa pidettiin ryhmän 1 viikonloppurippikoulu. Helmikuussa rippikoululaisille
järjestettiin riparilaulumessu. Rippikouluryhmien 2 ja 3 viikonloppurippikoulut oli
määrä pitää maalis- ja huhtikuussa. Näille kahdelle rippikoululle tuli tarve toteuttaa viikonloppurippikoulujen oppimistilanteet vaihtoehtoisella tavalla. Helmikuussa diakoni ennätti pitämään kahdelle rippikouluryhmälle (ryhmät 1 ja 3) yhden oppitunnin ennen koronavirustilannetta. Oppitunnin päätteeksi rippikoululaiset saivat valita, osallistuvatko he Yhteisvastuu-kahvilan pitämiseen, ekopaastokierrätystapahtumaan tai askartelemaan vanhuksille pääsiäiskortteja. Yhteisvastuu-kahvilan ensimmäisen vuoron valinneet ennättivät osallistumaan kahvilan pitoon, muut rippikoululaiset saivat tehtäväkseen ilahduttaa valitsemaansa ihmistä
leipomalla hänelle tai avustamalla kaupassa käynnissä. Yhden rippikouluryhmän
(ryhmä 2) koko diakonian opetus tapahtui Seppon kautta.
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Rippikouluryhmille oli suunniteltu kevään aikana pidettäväksi kaksi isosten suunnittelemaa ja toteuttamaa nuorteniltaa. Ensimmäiset nuortenillat toteutuivat, toinen nuortenilta peruttiin. Maaliskuussa oli suunniteltu pidettäväksi myös riparikonsertti, joka jouduttiin myös perumaan vallitsevan tilanteen takia. Rippikouluun
olisi kuulunut myös pitkät rippileirijaksot kestoltaan seitsemän vuorokautta. EteläKarjalan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjeistuksen mukaan myös kesän rippileirit peruttiin. Pitkät leirijaksot korvattiin kesällä päivärippikouluilla. Päivärippikoulut toteutettiin maanantaista perjantaihin kello 9.00–16.00.
Rippikoulut päättyivät ryhmäkohtaisiin konfirmaatioihin. Peruuntunut riparikonsertti oli tarkoitus korvata syksyllä 2020 uudella konsertilla, johon rippikoululaiset
kutsuttiin. Riparikonsertin esiintyjä kuitenkin perui esiintymisensä.

Rippikoululaisten huoltajille lähetettiin tiedote sähköpostilla ja rippikoululaisia tiedotettiin ryhmäkohtaisissa WhatsApp-ryhmissä, että viikonloppurippikoulut toteutuvat etänä Seppo-pelialustalla. Tiedotteessa kerrottiin, että rippikoululaisille järjestetään mahdollisuus kokeilla Seppo-peliä ennen varsinaisia opetuspäiviä. Tiedotteessa kerrottiin tarkat päivämäärät ja ajankohdat, milloin testipäivä ja varsinaiset opetuspäivät ovat. Testipäivänä peli oli auki kaksi tuntia, varsinaisina opetuspäivinä, joita oli kaksi, peli oli auki klo 9–16, sisältäen kahvi- ja ruokatauon,
jolloin peli pidettiin suljettuna. Tiedotteessa oli myös ohjeet Seppo-peliin kirjautumiseen.

Rippikoulujen peruuntuneet pitkät leirijaksot, jotka olisivat olleet kesällä 2020, toteutettiin päivärippikouluina. Päivärippikoulut kestivät viisi arkipäivää ja ajoittuivat
kello 9.00–16.00. Päivärippikoulujen aloitusten yhteydessä pidettiin palautekysely Seppo-pelillä opiskelusta. Palautekyselyn menetelmänä oli ryhmähaastattelu. Palautekyselyn avulla kartoitimme, kuinka rippikoululaiset kokivat rippikouluopetuksen Seppo-pelillä sekä suosittelevatko he tämän kaltaista opetustapaa
käytettäväksi tulevaisuudessa. Palautekyselyn kysymykset ovat liitteessä 1.
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5.2 Pelin suunnittelu ja pelikentän rakentaminen

Oppimispelin sisältö suunniteltiin yhteistyössä Ruokolahden seurakunnan rippikoulutiimin kanssa, johon kuului seurakuntapastori, kappalainen ja kaksi nuorisotyönohjaajaa. Suunnittelun lähtökohtana oli rippikoulusuunnitelma 2017 ja opetusten sisällöt rakentuivat sen pohjalta.

Pelikentälle (kuva 1.) muotoutui yhdeksän eri tasoa, joista jokainen käsitteli valittuja ripikouluopetuksia. Ensimmäinen taso on otsikolla “Rippikoulu, mikä rippikoulu?”. Toisella tasolla rippikoululaiset valitsivat annetuista rippikoulun opetuskokonaisuuksista itseään seitsemän kiinnostavaa aihetta. Kolmannella tasolla
rippikoululaiset kirjoittivat apukysymysten avulla pienen aiheen itsestään otsikolla
“Kuka minä olen”. Neljäs taso käsitteli jumalanpalvelusta. Viidennellä tasolla rippikoululaiset tutustuivat diakoniaan, tämä taso oli vain rippikouluryhmä kakkoselle. Kuudes taso käsitteli kastetta. Seitsemännellä tasolla aiheena oli ehtoollinen. Taso kahdeksan käsitteli Raamattua ja yhdeksännellä tasolla rippikoululaiset tutustuivat katekismuksen avulla kymmeneen käskyyn sekä syvensivät tietoaan Raamatusta.

Kuva 1. Pelikentän näkymä peliohjaajalle.

Rippikoulutiimi työsti yhdessä viikonloppurippikoulun opetussisällöt. Seurakuntapastori, kappalainen sekä diakoni esiintyivät opetusvideoilla. Opetusvideoiden
kuvaamisesta vastasivat seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja opinnäytetyöntekijä
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Eeva-Leena, joka myös editoi opetusvideot sekä rakensi oppimisympäristön Seppoon. Opetusvideoita oli yhteensä seitsemän, joista kaksi käsitteli aihetta rippikoulu, mikä rippikoulu. Kaksi opetusvideota käsitteli diakoniaa. Yhdessä opetusvideossa pappi kertoi, miksi jumalanpalveluksia vietetään sekä mitä jumalanpalvelukseen aina kuuluu. Yksi opetusvideoista käsitteli ehtoollista, sen merkitystä
sekä ohjeita ehtoollisella käymiseen. Viimeinen opetusvideo käsitteli Raamattua.

Osa opetusvideoista kuvattiin yhdellä otolla, osa videoista koostui useista
pienistä videoklipeistä. Eeva-Leena siirsi kaikki kuvatut materiaalit tietokoneelle
ja editoi videoeditointi ohjelmalla videoista ehyitä kokonaisuuksia. Videoiden
ediointi oli työläs prosessi, sillä videoita editoitaessa hän sääti äänitasoja
yhteensopiviksi, leikkasi pieleen menneitä otoksia, liitti saumattomasti yhteen
lukuisia pieniä videopätkiä sekä lisäsi rippikoululaisten huomion kiinnittämiseksi
tekstiä videoihi. Seurakuntapastori, kappalainen sekä diakoni toimittivat kirjalliset
tekstinsä sekä kysymyksensä vastullaan olleisiin pelitasoihin. Eeva-Leenan
saatua kaikki opetusmateriaalit, alkoi pelikentän rakentaminen Seppoon.

Rippikouluopetuksen pelikentän rakentaminen alkoi Eeva-Leenan luotua Seppo
alustalle

ilmaiset

käyttäjätunnukset.

Pian

selvisi

että

näin

mittavassa

peliprojektissa ja peliohjaajien lisäämisessä samaan pelikentään tarvittiin
maksullinen lisenssi. Seurakunnalle ostettiin kaksi lisenssiä. Ensin Eeva-Leena
nimesi pelin “Rippikoulun etäopetukset ryhmä 2.” ja valitsi pelikentälle pelilaudan
pohjakuvan ja loi pelille tarinan joka aukeaa pelaajan liityttyä peliin. Tasot
rakentuivat opetusvideoista ja teksteistä. Koska rippikouluryhmiä oli kaksi, teki
hän kopion pelikentästä ja nimesi sen “Rippikoulun etäopetus 3. ripari”, tältä
pelikentältä poistettiin taso joka käsitteli diakoniaa. Kahden eri pelikentän
luominen mahdollisti sen että kahden eri rippikouluryhmän pelin hallinta ja
tehtävien tarkistus oli saumatonta.

Peli eteni aina taso kerrallaan, pelaajat etenivät ennalta määrätyssä
järjestyksessä pelissä. Rippikoululaisten testipäivänä peli oli auki kaksi tuntia.
Testipäivänä ilmeni ongelmia opetusvideoiden toimivuudessa. Videot, jotka oli
ladattu suoraan sovellukseen eivät auenneet kaikilla rippikoululaisilla, ongelma
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ratkaistiin lataamalla videot seurakunnan nuorisotyön piilotetulle YouTubekanavalle ja liittämällä videon linkki tehtävään.

5.3 Pelin sisältö ja kulku

Rippikoululaisten liittyessä peliin ensimmäistä kertaa, aukesi heille seuraava
pelin tarina:
Tervetuloa rippikoulun viikonloppuopetuksen pariin!
Tällä alustalla etenet rippikouluopetuksissa pelien kautta.
Ensimmäisellä tasolla näet katsauksen rippikoulusta 1960-luvulta
nykypäivään.
Me rippikoulun ohjaajat haluamme tietää mitä juuri Sinä olet kiinnostunut oppimaan rippikoulussa. Toisella tasolla kysymme sinun mielenkiinnon kohteitasi. Vastaathan rehellisesti.
Jotta oppisimme tuntemaan Sinut, kolmannella tasolla tehtävänäsi
on kirjoittaa meille apukysymysten avulla Sinusta.
Kolmannella tasolla tutustumme kasteeseen ja neljännellä tasolla
ehtoolliseen. Nämä ovat kirkkomme sakramentteja. Rippikoulun
edetessä tutustumme lähemmin siihen, mitä sakramentti tarkoittaa.
Viides taso käsittelee Raamattua (toivottavasti sinulla on jo käytössä
rippiraamattu ja katekismus, joista pidät hyvän huolen koko rippikoulun ajan) ja kuudennella tasolla tutustutte kymmeneen käskyyn sekä
katekismuksen selitykseen Raamatusta.
Oppimisen iloa!
Chat on auki peliaikojen puitteissa, ota siis rohkeasti yhteyttä.
Eeva-Leena, Miia ja Anuliina ja Timo
Ensimmäinen tehtävä oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa oli luova tehtävä ja
toinen osa Puuttuva sana -tehtävä (Kuva 2.). Tehtävien vastaukset löytyivät
kahdelta videolta. Tehtävän johdannossa kerrottiin mitä on rippikoulu sekä esiteltiin videolla rippikoulun historiaa. Vastauksessaan rippikoululaiset toivat omia ajatuksiaan rippikoulusta ja liittivät vastaukseen kuvan itsestään tekemässä tehtävää sekä täydensivät puuttuvat sanat.
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Kuva 2. peliohjaajan näkymä puuttuva sana -tehtävässä.

Toisessa tehtävässä rippikoululaiset valitsivat rippikoulun oppimissisällöistä seitsemän itseään kiinnostavaa aihetta. Oppimissisällöt olivat Rippikoulusuunnitelmasta (kuvio 3.) Eniten ääniä saaneista oppimissisällöistä valikoituivat aiheet,
joita erityisesti painotettiin päivärippikoulussa. Tehtävän tyyppi oli valintaruututehtävä. Kolmannen tehtävän aihe oli ”kuka minä olen”. Tässä tehtävässä rippikoululaiset kirjoittivat itsestään esittelyn apukysymysten avulla ja liittivät vastaukseen kuvan itsestään. Neljäs tehtävä oli jumalanpalvelus, tehtävän alustuksessa
oli tekemämme video jumalanpalveluksesta. Tehtävän vastaus koostui jumalanpalvelukseen liittyvistä kysymyksistä, joihin rippikoululaiset vastasivat.

Viides tehtävä käsitteli diakoniaa. Tehtävässä oli kaksi videota, joissa kerrottiin
mitä diakonia on. Rippikoululaiset vastasivat seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tarkoitetaan diakonialla? 2. Miten voit auttaa toisia koronatilanteen aikana? Ketä voit
auttaa? 3. Tutustu seuraaviin Raamatun kohtiin. Mitä ajattelet tekstien perusteella, kenelle voisit antaa apua? Luukkaan evankeliumi 10:27–37 ja Matteuksen
evankeliumi 22:37–39.

Kuudes tehtävä käsitteli kastetta, jossa rippikoululainen haastatteli vanhempiaan,
huoltajaansa tai kummiaan. Kastetta käsiteltiin syvemmin vielä päivärippikoulussa. Seitsemännessä tehtävässä oli video (kuva 3.), jossa käsiteltiin ehtoollista,
rippikoululaiset vastasivat ehtoolliseen liittyviin kysymyksiin.
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Kuva 3. kuvakaappaus ehtoollisopetusta käsittelevästä videosta.

Kahdeksannen tehtävän aihe oli Raamattu, tehtävä oli kaksiosainen ja se koostui
videosta sekä tekstimuotoisesta tehtävästä. Videolla kerrottiin, miten Raamattu
on syntynyt, mistä osista Raamattu koostuu sekä miten Raamattua voi lukea.
Tehtävänä rippikoululaisilla oli tuoda vähintään yksi ajatus videon sisällöstä.
Tekstimuotoisessa tehtävässä tehtävänä oli lukea Raamattua käsittelevä teksti
sekä vastata Raamatun sisältöön liittyviin kysymyksiin kuten: Mikä on Vanhan
testamentin pääsisältö? Mikä on Uuden testamentin pääsisältö? Miten Raamattua käytetään seurakunnan elämässä? Yhdeksäs ja viimeinen tehtävä käsitteli
Katekismusta ja Raamatun selitystä. Tehtävänä oli vastata Raamattua koskeviin
kysymyksiin Katekismuksen pohjalta.

Rippikoululaisille järjestettiin kaksi opetuspäivää testipäivän lisäksi. Eeva-Leena,
nuorisotyönohjaaja yksi pappi toimivat pelinohjaajina seurakunnan tilassa. Rippikoululaiset liittyivät peliin heille WhatsAppin kautta lähetetyllä koodilla. Rippikoululaiset osallistuivat opetuspäiviin kotonaan käsin. Ensimmäisenä opetuspäivänä
25. huhtikuuta 2020 harmiksemme joidenkin rippikoululaisten pelaamiseen vaikutti valtakunnallinen teleoperaattori Telian häiriötila. Telian häiriötilasta uutisoitiin laajasti, sillä se oli poikkeuksellista (Yle. Uutiset. 25.4.2020). Tämän ei olisi
pitänyt vaikuttaa pelaamiseen, sillä olimme valinneet Seppo-pelialustan, koska
sen olisi pitänyt toimia myös offline-tilassa.
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Tämän lisäksi muutama rippikoululainen ei ilmestynyt peliin, heitä tavoiteltiin puhelimitse ja muistutettiin että on rippikoulupäivä. Rippikoululaisille oli kerrottu etukäteen tiedotteessa, että taukojen ajaksi peli menee kiinni eikä sitä voi silloin pelata. Asiasta muistutettiin vielä ennen taukoja. Ongelmia tulikin siinä, että jos rippikoululaisella jäi tehtävä kesken peliohjaajien suljettua pelin tauon ajaksi, katosivat heidän vastauksensa ja he joutuivat suorittamaan tason uudestaan. Jokaisen olisi pitänyt päästä peliin takaisin sovelluksesta painamalla “Jatka edellistä
peliäsi” -painiketta (kuva 4.). Näin ei ollut jostain syystä, kun pelaaja liittyi uudelleen peliin koodilla, joutui hän aloittamaan pelin alusta, vaikka olisi kirjautunut
samalla tunnuksella, jonka hän oli luonut ensimmäisen kerran peliin osallistuttuaan. Nämä ongelmat koskivat muutamia rippikoululaista.

Kuva 4. Näkymä pelaajalle hänen palatessaan peliin.

Pelaajien edetessä tasoilla arvioivat Eeva-Leena ja nuorisotyönohjaaja sekä
pappi tehtäviä. Papeilla oli päävastuu tasojen 8–9 arvioinnissa. Nuorisotyönohjaaja ja Eeva-Leena arvioivat tasoja 1–7 sekä olivat pappien apuna tasojen 8–9
arvioinnissa. Pelinohjaajat kävivät keskinäistä keskustelua jatkuvasti arvioidessaan tehtäviä.

Nuorisotyönohjaaja ja Eeva-Leena olivat rippikoululaisten kanssa vuorovaikutuksessa pelin chatin ja WhatsAppin kautta, jos rippikoululaisilla tuli ongelmia. Mikäli
rippikoululaisen vastaus oli puutteellinen, lähetettiin hänelle tehtävä korjattavaksi
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tai täydennettäväksi. Palautuksessa kerrottiin mitä häneltä toivotaan. Osalle rippikoululaisista ei kuitenkaan näkynyt saateteksti, jossa kerrottiin mitä hänen tulisi
korjata vastauksessaan.

Ongelmia oli myös luovien tehtävien palautuksissa, joissa vaadittiin kuvaa työskentelystä, rippikoululaiset eivät saaneet ladattua kuvaa vastaukseen eikä täten
voineet palauttaa vastausta. Ongelma ratkaistiin palautteen pohjalta heti niin, että
vaatimus kuvasta poistettiin.

Rippikoululaisille pelikentällä tason merkki-ikoni näkyi pinkin värisenä tehtävän
ollessa hänelle auki, tason väri muuttui vihreäksi rippikoululaisen suoritettua tason. Mikäli tehtävän vastausta tuli korjata tai täydentää muuttui tason väri punaiseksi. Pelinohjaajan suljettua tasoja muuttui tason väri mustaksi. Tätä keinoa
jouduttiin käyttämään siinä vaiheessa, kun rippikoululaisilla ilmeni ongelmia pelin
uudelleen käynnistyksessä. Tehtävien ikoni värit näkyvät kuvassa 5.

Kuva 5. Pelikentän tehtävien ikonien värit.
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5.4 Palaute oppimispelistä

Palaute pelistä kerättiin palautekyselynä ryhmähaastattelujen avulla päivärippikoulujen aloitusten yhteydessä. Seppo-opetuksen ja päivärippikoulujen välille toisella ryhmällä jäi aikaa kymmenen viikkoa. Toisella ryhmällä Seppon ja haastattelun väli oli kaksitoista viikkoa. Ryhmähaastattelun avulla kartoitimme, kuinka
rippikoululaiset kokivat rippikouluopetuksen Seppo-pelillä sekä suosittelevatko
he tämän kaltaista opetustapaa käytettäväksi tulevaisuudessa. Ennen haastatteluja papit pitivät kertauksen viikonloppurippikoulujen opetuksista. Kertaus toteutettiin herättelemällä muistia Seppo-pelistä ja tehtävistä.

Kertauksen jälkeen, kutsuttiin 5–6 rippikoululaista ryhmähaastatteluun, haastatteluja oli kahdeksan. Haastateltavia oli kaikkiaan 42 rippikoululaista. Kestoiltaan
ryhmähaastattelut vaihtelivat kahdeksasta minuutista aina seitsemääntoista minuuttiin. Haastattelun alussa Eeva-Leena kertoi, että Seppo-pelin käyttö liittyi
opinnäytetyöryhmän opinnäytetyöhön ja haastattelun avulla kartoitetaan, kuinka
rippikoululaiset kokivat tämän kaltaisen rippikouluopetuksen. Eeva-Leena kertoi,
että hän nauhoittaa keskustelun, eikä sitä tule muut ihmiset kuulemaan, ainoastaan haastattelun tulokset tullaan raportoimaan opinnäytetyöhön. Nauhoitteet tallennettiin puhelimeen lukituskoodin taakse, josta ne siirrettiin OneDrive-tiedostoon, myös tämä tiedosto oli salasanan takana eikä siihen ollut ulkopuolisilla pääsyä. Haastattelussa ei ollut tarkoitus ilmetä rippikoululaisten nimiä, mutta rippikoululaiset puhuttelivat toisiaan nimillä.

Ryhmähaastattelut litteroitiin, litteroinnissa poistettiin kaikki epäolennaiset sanat
ja lopulliseen tarkasteluun päätyivät vain Seppon käytön kannalta olennainen
tieto. Lopulliseen analyysiin jäi kolme teksti sivua. Osa haastateltavista antoi
työmme kannalta hyvää ja rehellistä palautetta, jonka pohjalta on hyvä kehittää
pelikenttää ja toteutustapaa. Haastattelun palautekysymykset painottuivat sovelluksen käytettävyyteen ei opetussisältöihin.

Kun kysyttiin, kokivatko rippikoululaiset pelillisen opetuksen mielekkääksi, 63 prosenttia haastateltavista vastasi kokeneensa opetustavan mielekkääksi. 24 prosenttia vastaajista ei kokenut opetustapaa mielekkääksi.
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Kuvio 5. Prosentuaalinen jakautuma kysymykseen pelin mielekkyydestä

Kysymykseen, jossa kysyttiin miltä pelaamisen kautta oppiminen tuntui, nousi yhtenä yleisenä vastauksena esiin se, että rippikoululaiset kokivat opetuksen erilaisena ja osa jopa jännänä. Viisi toivoi, että olisi saanut olla leirillä. Kaksi piti tapaa
huonona, sillä piti olla paikallaan. Kolme haastateltavaa kertoi, että kokivat opetustavan tylsäksi. Yksi vastaajista vastasi: “ois voinu olla viikolla, vei kavereilta ja
perheeltä aikaa.”

Haastattelukysymykseen, jossa kysyttiin, olivatko tehtävien annot selkeitä ja sisällöt monipuolisia haastateltavat vastasivat seuraavanlaisesti. Kaikki kokivat,
että sisällöt olivat monipuolisia, joskin kaksi haastateltavista kertoi että: “tehtävät
noudattelivat samaa kaavaa, ei ollu monipuoline”, ”Peli alkoi toistamaan itseään
ja oli tylsä ja mauton”. Tehtävienannon selkeys jakoi haastateltavien mielipiteitä.
Selkeänä tehtävienantoa piti kaksikymmentäkaksi haastateltavaa. Viisi kertoi, jos
ei heti ymmärtänyt tehtävänantoa sai sen ymmärtämiseen apua joko kotoa, kaverilta tai pelinohjaajilta. Kaksi haastateltavista kertoi, että tehtävienannot olivat
epäselkeitä. Yksi haastateltavista kertoi, että hänellä tehtävienannon ymmärtämisessä vaikutti lukihäiriö. Muut haastateltavista koki, että osa tehtävienannoista
olivat selkeitä ja osa epäselkeitä.
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Kun kysyttiin, mikä peli oli haasteellista, saimme monia eri vastauksia. Suurin
haaste rippikoululaisilla oli, etteivät he päässeet takaisin peliin. Videoiden latauksen ongelmista kertoi kymmenen prosenttia vastaajista. Telian häiriön nimesi
kymmenen prosenttia vastaajista haasteeksi. Kymmenen prosenttia vastaajista
kertoi haasteeksi sen, ettei vastaukset tallentuneet.

MIKÄ PELISSÄ OLI HAASTEELLISTA?
Ei mikään

Videoiden lataus

Ei päässyt takaisin peliin tauon päätyttyä

peli "kaatui"

Tehtävien arvioinnin odotus

Vastaus ei tallentunut

Telian häiriö

Ei muista

Muu

10 %
19 %
12 %

10 %
10 %

10 %

17 %

5%

7%

Kuvio 6. Pelaajien haasteita

Tehtävämenetelmistä kysyttäessä jokainen menetelmä sai puolesta ja vastaan
mielipiteitä. Kun kysyttiin, saivatko rippikoululaiset pelin aikana tarpeeksi apua
joko pelinohjaajilta tai kotoa, yhdeksän kertoi, ettei tarvinnut apua. Loput vastaajista saivat avun joko pelinohjaajilta, kotoa tai kaverilta. Kysyttäessä oliko teknisesti tehtäviin helppo vastata, lähes kaikki vastasivat, että tehtäviin oli teknisesti
helppo vastata.

Yhdeksäs kysymyksemme oli, jos tehtävä palautui täydennettäväksi, tuliko siitä
selkeä ilmoitus. Lähes puolelle vastaajista tuli selkeä ilmoitus, 29 prosentille vastaajista ei tullut selkeää ilmoitusta ja lopuille ei palautunut tehtäviä täydennettäväksi tai he eivät muistaneet, oliko heille palautunut tehtäviä täydennettäväksi.
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Kysymykseen suosittelisitko muille tulevaisuudessa tätä opetustapaa vastasi
kyllä yli puolet haastateltavista. Noin neljäsosa ei suosittelisi ja 11 prosenttia ei
osannut sanoa.

Kuvio 7.

Rippikoululaisilta kysyttiin, olisivatko he osallistuneet mieluimmin päiväopetukseen, tarkensimme vielä kysymystä niin, että opetus olisi tapahtunut kahtena lauantaina. Vastaajista 57 prosenttia olisi osallistunut mieluimmin päiväopetukseen.

Palautekyselystä voimme tulkita, että pääasiassa rippikoululaiset olivat tyytyväisiä Seppo-pelillä toteutettuun viikonloppurippikouluun ja he myös suosittelevat
tämän kaltaista opetustapaa, mikäli tavanomaisia viikonloppurippikouluja ei
syystä tai toisesta pystytä järjestämään. Palautekyselyn pohjalta tulevaisuudessa
peliä tullaan keventämään pitkien ja monivaiheisten tehtävien osalta sekä videoita tullaan lyhentämään. Vaikka joillakin rippikoululaisilla oli teknisiä ongelmia
pelissä, vastasi silti kaikki haastateltavat, että tehtäviin oli teknisesti helppo vastata.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Teimme johtopäätöksiä palautekyselystä sekä viikonloppurippikoulun toteutustavastamme ja peilaamme niitä teoriatietoon seuraavassa alaluvussa. Pohdinnassa kerromme tekemistämme huomioista opinnäytetyön prosessin aikana. Lopuksi tarkastelemme työskentelyämme eettisyyden kannalta.

6.1 Johtopäätökset

Rippikoululeiri antaa nuorelle ainutlaatuisia kokemuksia ja edistää heidän kehitystään sekä sosiaalisia taitoja. Nuoruuteen kuuluu itsenäistyminen ja samaistuminen kaveriporukkaan. Rippikoulussa on mahdollisuus löytää uusia kavereita ja
mahdollisuus pohtia omia arvoja ja asenteita elämässä. Rippileireillä on huomattu
olevan vaikutusta myös syrjäytymisen ehkäisyssä ja olemassa olevien ihmissuhteiden kuvioiden purkamisessa (Toivanen, 2021). Seppo-pelin kautta opiskeltaessa nuori ei voi luoda uusia ystävyyssuhteita, joita yleensä syntyy rippileireillä.
Rippikoululeireillä voidaan myös käyttää Seppoa osana opetuksia. Tässä haasteena on leirikeskuksien puutteet internet yhteyksissä sekä laitteiden ajantasaisuus niin seurakunnissa kuin joillain nuorillakin.

Eveliina Ojala kirjoittaa, että rippikoulua kehitettäessä, mobiiliteknologia antaa
hyvän mahdollisuuden toteuttaa rippikoulun kehittämistä ja lisäksi se voi luoda
yhteisöllisyyttä ryhmässä. Yksistään mobiiliteknologialla ei saavuteta onnistunutta rippikoulun toteutusta ja luoda yhteisöllisyyttä toivotulla tavalla. (Ojala 2020,
99.) Tehdessämme kehittämispainotteista opinnäytetyötämme, saimme todeta,
että mobiiliteknologia antaa uusia mahdollisuuksia rippikoulun opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Eveliina Ojala kirjoitti väitöskirjassaan
liminaalitilasta ja sen toteutumisesta, mikä tarkoittaa sitä, että rippileirin ulkopuolinen todellisuus ei etäänny. Tähän vaikuttaa mobiililaitteet, jotka saattavat häiritä
liminaalitilan muodostumista. (Ojala 2020,9.) Tämä on myös tosiasia, mikä pitää
ottaa huomioon ajateltaessa Seppo-pelin kaltaisia oppimistilanteita rippikoulussa.
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Vuoden 2020 Pelaajabarometrissä tuli esille, että digitaalisten pelien alustoilla
mobiililaitteilla pelataan eniten. (Kinnunen, Taskinen & Mäyrä 2020, 28.) Palautekyselyssämme 63 prosenttia vastasi myönteisesti kysymykseemme: “Suosittelisivatko he tätä opetustapaa muille tulevaisuudessa?” Meidän opinnäytetyömme
palautekyselytulos vahvistaa myös osaltaan Pelaajabarometrin tutkimusten tulosta. Kysymykseemme: “Koitko pelillisen opetuksen mielekkääksi?”. Suurin osa
vastaajista koki opetustavan mielekkääksi. Pelaaminen on miellyttävä oppimistapa, mutta motivoivaan vaikutukseen ei voi kokonaan luottaa ja pelejä tuleekin
ohjata ammattitaitoisesti. Palaamisesta ei myöskään pidä kaikki ja osalle se asettaa kilpailuasetelman. (Harviainen ym. 2013, 67–67.)

Haastattelujen perusteella, vaikka kaikki ei toiminutkaan aina moitteettomasti,
voidaan tulkita, että nuoret pitivät pääsääntöisesti kuitenkin opetustapaa hyvänä.
Haastatteluvastauksien perusteella voidaan todeta, että jatkossa Seppo-pelissä
käytettävien videoiden tulee olla maksimissaan muutaman minuutin pituisia sekä
suuria tehtävä kokonaisuuksia tulee välttää. Tehtäviä kannattaa pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin, jotta käyttömukavuutta saadaan maksimoitua. Moni haastateltava toivoi, että peli olisi ollut auki koko päivän. Peli laitettiin ennalta ilmoitettuina aikoina kiinni, jotta niin pelaajat kuin pelinohjaajatkin saivat pitää taukoa.
Jatkossa kannattaakin pohtia sitä, että pelin pitäisi auki koko ajan. Tällä estetään
se, että kesken jääneiden tehtävien vastaukset eivät katoa.

Yhteistyökumppanimme kanssa käymässämme keskustelussa, tulimme siihen
tulokseen, että Seppoa käytetään jatkossakin rippikouluopetuksessa. He ovat jo
päättäneet, että diakonian opetus siirtyy vuonna 2021 kokonaan Seppo-pelialustan avulla opetettavaksi. Rippikoululaisille asetetussa tehtävässä käsiteltiin diakoniaa sen peruskysymyksistä käsin. Tätä toimintatapaa tullaan myös jatkossa
käyttämään diakonian opetuksessa. Nuorille annettiin kaksi Raamatun kohtaa
pohdittavaksi siitä näkökulmasta, että ketä he itse auttaisivat kyseisessä tilanteessa. Nuoret omaksuivat lähimmäisenrakkauden toimintatapoja, kun heitä kehotettiin pohtimaan sitä, miten he voisivat auttaa lähimmäisiä ja miten he toteuttaisivat tätä käytännössä. Näin he saivat käytännön kokemuksen auttamistyöstä.
Kirkkojärjestyksessä (KJ 1055/1991) todetaan, että seurakunnan ja sen jäsenten
tulee harjoittaa kristilliseen rakkauteen perustuvaa diakoniaa.
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Seppolla voidaan luoda pelejä esimerkiksi rahankäyttöongelmien ratkaisuun tai
havainnollistamaan kuinka rahaa käytetään. Seppolla on hyvin monenlaisia mahdollisuuksia luoda erilaisia pelejä. Näemmekin, että mielikuvituksella on vain rajansa luotaessa erilaisia pelejä. Esimerkiksi joulun aikaan joulukalenteri aarteenetsintä voisi olla hyvin mielenkiintoista toteuttaa. Rohkaisemmekin niin kirkontyöntekijöitä kuin sosiaalialankin ammattilaisia kokeilemaan Seppon monia
mahdollisuuksia.

Ruokolahden seurakunta tulee hyödyntämään Seppoa myös isoskoulutuksessa.
Vaikka rippikoulun opetuspäivissä Seppo-pelin käytössä oli joillakin hankaluuksia, on tämä oikein hyvä tulevaisuuden tapa opettaa osittain rippikoulussa. Joskin
etäopetuksella ei voida korvata kaikkea opetusta, eikä vuorovaikutus ole niin intensiivistä kuin kasvokkain kohdatessa. Rippikouluja ei voida sen erityislaatuisuudesta johtuen korvata kokonaan etäopetuksella. Etäopetus on koettu heikentävän sekä parantavan rippikoulukokemusta, vain pieni osa koki rippikoulun etänä
sopivan itselleen. Nuoret ovatkin voineet vaikuttaa millaisessa muodossa käyvät
rippikoulun, nyt koronan seurauksena valinnan mahdollisuudet olivat vähäiset.
Leirien vaikutukset ovat suuremmat kuin työntekijät edes käsittävät. (Toivanen,
2021.)

6.2 Pohdinta

Rippikoulujen peruuntuneiden viikonloppuleirien opetus tapahtui Seppo-pelialustalla keväällä 2020, johon Eeva-Leena rakensi pelikentän, joka sisälsi yhteensä
yhdeksän eri tehtävää. Rippikoululaisille järjestettiin palautekysely ryhmähaastatteluin, jotka pidettiin kesällä 2020. Palautekyselyt antoivat käsityksen Seppo-pelin jatkokäytöstä rippikouluopetuksissa. Haastateltavilta saimme tärkeää tietoa
Seppo-pelin kompastuskivistä sekä kehitysehdotuksista.

Rippikoululaisten ryhmähaastatteluissa oli huomattavissa, että ryhmät olivat liian
suuria. Osa vastaajista ei kertonut omaa mielipidettään vaan myötäili vastauksissaan sitä, mitä ryhmässä oltiin mieltä. Ryhmähaastattelujen ja päivärippikoulujen
väli oli liian pitkä, sillä monella ei enää ollut selvää muistikuvaa Seppon
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käytettävyydestä. Nämä seikat ovat voineet vaikuttaa ryhmähaastatteluista saamiimme tuloksiin. Ryhmähaastattelujen toteutukseen kannattaa kiinnittää huomiota, onko tila ja ryhmäkoko sopivia parhaan mahdollisen ja todellisen mielipiteen saamiseksi.

Erilaiset verkkoalustat, kuten Seppo ovat hyviä käytänteitä seurakuntatyöhön työalasta riippumatta. Seppoa voidaan käyttää laaja-alaisesti myös sosionomin
työssä. Tulevaisuudessa olisi hyvä ammattikunnasta riippumatta perehtyä digipedagogiikkaan ja laitteiden käyttöön. Teoria osuudessa tuomme esille erilaisten
digialustojen hyödyntämisen, mutta seurakunnissa ongelmia ilmenee laitteiden
ollessa riittämättömiä sekä siinä, että tekniset laitteet eivät ole ajantasaisia (Matkoski 2020, 78). Näihin tuleekin kiinnittää huomiota niin seurakunnissa kuin
muussakin sosiaalialan työpaikoissa, jotta digiteknologiaa voidaan hyödyntää
mahdollisimman saumattomasti työnteossa.

Opinnäytetyöprosessi kasvatti meitä kaikkia ammatillisesti niin sosionomeina,
nuorisotyöntekijöinä kuin diakonina. Kehittämispainotteisessa opinnäytetyössämme kasvoimme ammatillisesti luomaan innovatiivisia ja nopeitakin ratkaisuja
työelämässä. Työelämässä tarvitaan usein nopeita päätöksiä ongelmaratkaisuihin. Pääsimme opinnäytetyössämme asettamaamme tavoitteeseen luoda Ruokolahden seurakunnalle peruuntuneiden viikonloppurippikoulujen oppimistilanteet ja kehitimme rippikoulun toteutustapaa. Saimme arvokasta tietoa palautekyselyn sisällön analyysin kautta Seppo-pelistä, jonka johdosta on hyvä edelleen
kehittää Ruokolahden seurakunnan rippikoulun oppimistilanteita. Ammatillisesti
ymmärsimme Seppon monikäyttöiset mahdollisuudet siitä, mitä kaikkea se ja
muut digitaaliset alustat voivat tarjota työelämälle.

Opinnäytetyöprosessin aikana oivalsimme, että diakonia ei ole vain erillinen oppitunti rippikoulussa, vaan se on läpäisevänä näkökulmana koko rippikoulun ajan
niin työntekijöille kuin rippikoululaisillekin. Diakoniaopetusten siirtyessä Seppopeli alustalle Ruokolahden seurakunnassa, ei pois sulje sitä, että se ei kulkisi
rippikoulussa mukana temaattisesti alusta loppuun saakka. Rippikoulusuunnitelmassa 2017 sanotaan, että diakoniatyön olevan palvelua perustuen kristilliseen
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rakkauteen ja se on myös elämäntapa, joka on mukana jokapäiväisessä elämässä. (Kirkkohallitus 2017, 40.)

Käsitteiden määrittely opinnäytetyöhömme oli ammatillisesti ja opinnäytetyömme
prosessin ymmärtämisen kannalta tärkeää. Ilman käsitteiden määrittelyä olisi kehittämispainotteisesta opinnäytetyöstämme saama ammatillinen kasvu jäänyt
puolitiehen. Käsitteiden määrittely avasi meille uusia näkökulmia toteuttaa digitaalisilla alustoilla toimivaa opiskelua ja ohjaamista. Saamamme palautteen
kautta ymmärrämme paremmin, kuinka voidaan rakentaa toimiva digitaalinen
peli.

Koronatilanne muutti ihmisten välisiä kohtaamisia suuresti. Niin sosionomit, nuorisotyöntekijät kuin diakonit joutuivat miettimään, miten normaalit kohtaamiset toteutetaan ilman lähikontaktia. Ammatillisesti jouduttiin pohtimaan uusia tapoja
kohdata ihmisiä. Uudenlaiset viestintäalustat nousivat monen ammattiryhmän jokapäiväiseen käyttöön. Aina diakonien vastaanotoilla ei kuitenkaan voi kohdata
ihmisiä etänä, vaan tällöin tulee kiinnittää huomiota turvalliseen kohtaamiseen
käsihygieniaan, turvaväleihin ja maskien käyttöön. Turvallisuuskysymykset koskevat kaikenlaisia lähikohtaamista. Koronatilanteen ja kokoontumisrajoitusten
jatkuessa myös rippikoulut ovat jälleen tilanteessa, jossa ei voida kokoontua ryhmässä. Kaikkien ammatinedustajien tuleekin pohtia ryhmiään, kuinka tässä tilanteessa turvataan ryhmien toiminta, sillä kaikkea ei voida toteuttaa etänä. Suurempia ryhmiä voidaan pilkkoa pienempiin ryhmiin, jolloin voidaan kokoontua turvallisesti. Hybridimallin toteuttaminen, jossa ryhmän jäsenistä osa kokoontuu
kasvokkain ja osa ryhmäläisistä kokoontuu viestintäalustalla voi olla ratkaisu tähän tilanteeseen. Rippikoulutyöntekijöiden haastattelussa oli ilmennyt, että työntekijät pitivät kokemusta myönteisenä, mutta kontakti nuoriin jäi huonoksi, eikä
ryhmiin saatu samanlaista yhteyttä ja osallisuutta kuin leireillä (Toivanen, 2021).
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6.3 Eettisyys

Kehittämistoiminnassa pyritään eettisesti tavoittelemaan tasa-arvoista vuorovaikutusta, kunnioittamaan ihmisiä ja korostamaan oikeudenmukaisuutta. Eettisyyttä on hyvä tarkastella kriittisesti erilaisten käytäntöjen ja olemassa olevan tiedon edessä. (Diakonia ammattikorkeakoulu 2010, 11.) Hyvään tieteelliseen käytäntöön sisältyy sellainen tiedonhankintamenetelmän käyttäminen, joka on eettisesti kestävää. Siihen sisältyy osallistujien velvollisuudet, oikeudet ja kysymykset, jotka koskevat aineistoa sekä miten tutkimusaineistoa säilytetään. Nämä sovitaan kaikkien osallistujien kesken tutkimuksen alussa. (Kuula & Tiitinen 2010,
450.) Otimme huomioon eettisyyden näkökulmia ja luotettavuutta opinnäytetyön
prosessin eri vaiheissa.

Ryhmähaastattelujen alussa haastateltaville kerrottiin, että nauhoitettuja haastatteluja ei tule kuulemaan kukaan muu kuin Eeva-Leena ja tulokset raportoidaan
ainoastaan opinnäytetyöhön. Nauhoitteet tallennettiin Eeva-Leenan puhelimeen
lukituskoodin taakse, josta ne siirrettiin hänen omaan OneDrive-tiedostoonsa,
joka oli salasanan takana. Tähän tiedostoon ei ollut ulkopuolisilla pääsyä. Nauhoitteilta oli kuultavissa rippikoululaisten nimiä, mutta niitä ei tuotu esille opinnäytetyöhön. Nauhoitteet tuhottiin litteroinnin jälkeen. Ryhmähaastatteluita litteroitaessa poistettiin kaikki epäolennaiset sanat ja lopulliseen tarkasteluun otettiin
Seppo-pelin käyttöön tarkoitettu olennainen tieto. Litteroija kuunteli nauhoitteet
kolmeen kertaan, ennen varsinaista litterointia. Näin ollen litteroitaessa aineistoa,
oli litteroijalla jo hyvin selkeä käsitys haastattelijoiden vastauksista.

Huolenaiheenamme oli ennen Seppo-pelialustan käyttöönottoa, oliko kaikilla rippikoululaisilla tarvittavia laitteita käytössään. Ruokolahden seurakunnan diakoniatyö lahjoittikin yhden tietokoneen nuorelle. Koska Seppon käyttö rippikoululaisilla tapahtui omissa oloissa, pohdimme vastaako nuori itse tehtäviin vai tekeekö
sen mahdollisesti joku muu. Pienen seurakunnan vahvuus on se, että työntekijät
tuntevat seurakuntalaiset, näin ollen ei tullut yllätyksiä siinä, että joku olisi tarvinnut esimerkiksi kuulo- tai näkövammansa vuoksi jonkin toisen tavan osallistua
Seppo-peliin.
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LIITE 1. Palautekyselyn kysymykset

1. Koitko pelillisen opetuksen mielekkääksi?
2. Oliko peliin riittävästi aikaa?
3. Miltä pelaamisen kautta oppiminen tuntui?
4. Olivatko tehtävien annot selkeitä ja sisällöt monipuolisia?
5. Mikä pelissä oli haasteellista?
6. Minkä tyyppinen tehtävä menetelmä oli mieluisin/epämieluisin?
7. Saitko pelin aikana tarpeeksi apua työntekijöiltä? Kotoa?
8. Oliko teknisesti tehtäviin helppo vastata?
9. Jos tehtävä palautui täydennettäväksi, tuliko siitä selkeä ilmoitus?
10. Suosittelisitko muille tulevaisuudessa tätä opetustapaa?
11. Olisitko mieluimmin osallistunut päiväopetukseen?
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LIITE 2. Lupa opinnäytetyön tekemiselle ja rippikoululaisten palautekyselylle

