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1 JOHDANTO

JOHDANTO 2
Mikä A Rocha Suomi?

Vihreät riparit: Tulevaisuus ja toivo
Nuoret kokevat paljon huolta ja myös ahdistusta
ympäristötuhoista. Materiaalin sisältämät työskentelyt
auttavat ohjaajia lähtemään liikkeelle nuorten
elämänkokemuksista. Osallistavien ja
kokonaisvaltaisten metodien kautta nuoret pohtivat
tulevaisuutta, jonka he haluaisivat nähdä toteutuvan,
ja niitä keinoja, joita tuohon tulevaisuuteen
pääseminen edellyttää. Kristinuskon ydinsanoma
tuodaan dialogiin nuorten elämänkokemusten ja
maailman tilanteen kanssa.
Parempaa huomista ei voi luoda vain tarkastelemalla
nykyhetkeä. On uskallettava rakentaa rohkeasti
tulevaisuutta. Sekä luterilainen usko että suomalainen
yhteiskunta ovat rakentuneet yhdistelmälle
uudistamisen rohkeutta ja perinteen vahvuuksien
säilyttämistä.
Materiaali on kohdistettu rippikouluikäisten ja isosten
kanssa käytettäväksi, mutta sen osia voi soveltaa
myös muille ikäryhmille.
Materiaalin interaktiiviseen työskentelyyn rakennettu
digiversio on ilmaiseksi käytettävissä osoitteessa:
finland.arocha.org/vihreat-riparit-materiaali

Olemme itsenäinen osa kasvavaa kansainvälistä ja
ekumeenista A Rocha-perhettä, joka rakentaa
kestävämpiä yhteisöjä, toteuttaa käytännön
ympäristönsuojelutyötä ja tukee
paikallisia toimijoita luomakunnan viljelyssä ja
varjelussa. Kohtaamistamme
haasteista ja ekologisesta kriisistä huolimatta
uskomme, että luomakunnalla on toivo.
Monet A Rochan aktiivit ovat olleet alusta asti
mukana Vihreät riparit -toiminnassa. Vuodesta
2016 eteenpäin A Rocha on kantanut vastuuta
toiminnan organisoimisesta.

Työskentelyssä on 4 osaa:
Orientaatio: Ryhmän oma ympäristögallup
Työskentely, osa 1.: Tulevaisuus monin eri silmin
Työskentely, osa 2.: Visio hyvästä tulevaisuudesta
Yhteenveto: Tulevaisuuskuvat ja kristinusko
Työskentelyn osat voidaan toteuttaa myös yksinään,
mutta työskentelyn ensimmäisen vaiheen on
tarkoitus johdattaa pohtimaan tulevaisuutta ensin
valmiiden skenaarioiden ja roolien kautta, mikä
helpottaa toisen vaiheen tulevaisuuden visiointia
Materiaalin pohjalta pidetty oppitunti rakentuu
seuraavasti:
Viritys: Ryhmän oma ympäristögallup 15 min.
Työskentely: Nuoret kuvittelevat tulevaisuutta 60-70
min.
Yhteenveto: Tulevaisuuskuvat ja kristinusko 15-20
min.
Oppitunnin kokonaiskesto on yhteensä 90-105 min.
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ORIENTAATIO 4

Orientaatio: Gallup nuorten ympäristö- ja
tulevaisuusnäkemyksistä
Leirin oma ympäristögallup antaa nuorille
mahdollisuuden virittäytyä aihepiiriin, pohtia omaa
suhdettaan ympäristökysymyksiin sekä verrata
kokemuksiaan muiden nuorten ajatuksiin. Gallupin
tuloksia voidaan hyödyntää esim. pohdittaessa leirin
ympäristöpelisääntöjä.
Kysymykset on poimittu Nuorisobarometri 2016julkaisusta. Suosittelemme käyttämään Galluppowerpoint-esitelmää, joka on ladattavissa kahdessa
eri tiedostomuodossa materiaalin kotisivuilta:
finland.arocha.org/vihreat-riparit-materiaali.
Kysymykset voi myös vain lukea, jolloin niistä voidaan
äänestää esim. viitaten.
Jokaisen kysymyksen kohdalla nuoret vastaavat Kyllä
tai Ei. Pidä kirjaa vastauksista ja gallupin
päätteeksi vertailkaa ryhmän vastauksia ja
Nuorisobarometrin valtakunnallisia tuloksia, jotka
löytyvät kysymysmateriaalin lopusta. Barometrissa
vastausvaihtoehtoja oli useampi (Täysin samaa / eri
mieltä, Jokseenkin samaa / eri mieltä, Ei osaa sanoa),
ja materiaalissa tummennettu luku vastaa
enemmistön vastausta.
Gallupin jälkeen voidaan keskustella siitä, mitä
ajatuksia asiasta herää.

Vastaa
Kyllä tai Ei
Kysymysten ja vertailumateriaalin lähde:
Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016
(Tutkimuksen kohderyhmänä 15–29-vuotiaat
Manner-Suomessa asuvat henkilöt)

Jos jokaisella osallistujalla on älylaite ja internet-yhteys
(toiminta voidaan tehdä myös pareittain / pienissä
ryhmissä laitteiden riittävyyden takaamiseksi), voidaan
kysely toteuttaa myös interaktiivisesti Kahoot!palveluun valmiiksi tehdyllä kyselyllä. Tällöin
vastausjakauma tulee automaattisesti näkyviin
pylväsdiagrammeina jokaisen kysymyksen jälkeen.
Ohjeet interaktiiviseen kyselyyn löytyvät materiaalin
kotisivuilta:
finland.arocha.org/vihreat-riparit-materiaali
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Orientaatio: Barometrikysymykset
1. Ihmisen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on
tosiasia
2. Tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään, mikäli
nykyinen ympäristön tuhoaminen jatkuu
3. Saastuttaminen on epäeettistä
4. Tuotantoa ja kulutusta tulee vähentää
ympäristösyistä
5. Ekologisen jalanjäljen tulisi reiluuden takia jakautua
tasaisemmin eri maiden kesken
6. Jatkuvasti kasvava talous on mahdottomuus
maapallon rajallisuuden vuoksi.
7.

Ympäristöongelmiin löydetään maailmanlaajuisesti
kestäviä ratkaisuja

8. Tiede ja teknologia ratkaisevat ympäristöongelmat
9. Olen vähentänyt kuluttamistani ympäristösyistä
10.Ympäristönsuojelu edellyttää Suomelta
talouskasvua
11. Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain
taloudelliseen kasvuun
12. Minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta,
jos muut eivät toimi samoin

Kuva: Nuorisobarometri 2016 -kansikuva
Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain
toteutettu haastattelututkimus, jonka kohteena ovat
Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Vuoden 2016
teemana oli tulevaisuus. Julkaisun voi ladata
osoitteesta: https://tietoanuorista.fi/
nuorisobarometri/nuorisobarometri-2016/

TÄYSIN TAI
JOKSEENKIN
SAMAA MIELTÄ

EI SAMAA EIKÄ
ERI MIELTÄ

ERI MIELTÄ TAI
TÄYSIN ERI
MIELTÄ

01. Ihmisen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on tosiasia

85

11

5

02. Tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään, mikäli nykyinen ympäristön
tuhoaminen jatkuu

86

9

4

03. Saastuttaminen on epäeettistä

77

17

5

04. Tuotantoa ja kulutusta tulee vähentää ympäristösyistä

66

24

10

05. Ekologisen jalanjäljen tulisi reiluuden takia jakautua tasaisemmin eri maiden
kesken

59

28

13

06. Jatkuvasti kasvava talous on mahdottomuus maapallon rajallisuuden vuoksi

58

27

15

07. Ympäristöongelmiin löydetään maailmanlaajuisesti kestäviä ratkaisuja

48

36

16

08. Tiede ja teknologia ratkaisevat ympäristöongelmat

41

34

25

09. Olen vähentänyt kuluttamistani ympäristösyistä

42

27

32

10. Ympäristönsuojelu edellyttää Suomelta talouskasvua

25

41

34

11. Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun

15

38

47

12. Minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta, jos muut eivät toimi samoin

10

12

78

KYSYMYS (vastaukset %, Nuorisobarometri 2016)

9 TYOSKENTELY: OSA 1
Työskentely 1: Tulevaisuus monin eri silmin
Sekä luterilainen usko että suomalainen yhteiskunta
ovat rakentuneet yhdistelmälle uudistamisen
rohkeutta ja perinteen vahvuuksien säilyttämistä.
Tässä harjoituksessa päästetään hetkeksi irti
nykyhetken rajoituksista ja pohditaan sitä, millainen
olisi toivottava, oikeudenmukainen ja kaikille hyvä
maailma – niin ihmisille, eläimille kuin muullekin
elolliselle ja elottomalle luonnolle.
Työskentely rakentuu kahdesta vaiheesta, joista
voidaan toteuttaa myös vain jompi kumpi.
Ensimmäinen osa on kuitenkin suunniteltu
johdattamaan toiseen
Työskentelyn aluksi jaetaan nuoret 3-5 henkilön
ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä voi olla isonen mukana.

Digitaalinen sovellus:
Työskentely voidaan toteuttaa myös digitaalisena
hyödyntäen perusominaisuuksiltaan ilmaista Padletpalvelua. Sillä voi luoda nettiin virtuaaliseinän, jolle
käyttäjät voivat kerätä esim. jotain kysymystä
koskevia vastauksia ja materiaalia. Käyttöönottoon
löydät ohjeet materiaalin nettisivuilta:
finland.arocha.org/vihreat-riparit-materiaali
(Työskentely: Osa 1)

Tehtävän ohjeistus
3-5 hengen ryhmissä
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Kukin ryhmä valitsee tai ohjaaja antaa heille yhden
tulevaisuuden skenaarion (löytyvät sekä seuraavilta
sivuilta että erillisenä tiedostona materiaalin
kotisivuilta). Työskentelyssä käytettävät skenaariot
ovat:
Samaa kuin nyt
Teknologia ratkaisee
Katastrofin uhalla
Jokainen skenaario esitellään kuvan muodossa ja
nuoret saavat ensin tutustua kuvaan. Tämän jälkeen
jokaiselle ryhmäläiselle jaetaan rooli. Keskustelua
jatketaan seuraavien apukysymysten avulla siten, että
kukin eläytyy annettuun rooliin.
Roolit:
perheenäiti, 3 lasta, asuu kerrostalossa kaupungissa
Kolmekymppinen liikemies, asuu yksin
80-vuotias eläkeläinen, asuu palvelutalossa
10-vuotias koululainen, asuu kaksin äidin kanssa
50-vuotias mies, asuu maaseudulla pienessä kylässä
Apukysymykset:
Mitä hyviä puolia tässä tulevaisuudessa on?
Mitä huonoja puolia tässä tulevaisuudessa on?
Kuka hyötyy eniten tässä tulevaisuudessa?
Kenen osa on heikompi?
Haluaisiko roolihahmo elää tällaisessa
tulevaisuudessa?
Ryhmissä isonen voi toimia keskustelun vetäjänä ja
haastatella jokaista roolihahmoa kysyen
apukysymyksiä. Myös omia kysymyksiä saa keksiä.
Myös ohjaajan kannattaa kierrellä ryhmissä
kuuntelemassa ja katselemassa.

Samaa kuin nyt

Työni on kyllä aika tylsää, mutta siitä
kuitenkin maksetaan tarpeeksi.
En oikein uskalla mennä ulos,
koska rasismia on niin paljon.

Harmittaa kun meidän
kaupunginosan metsä kaadettiin
uusien rakennusten vuoksi.
Kuilu voittajien ja häviäjien
välillä tuntuu kasvavan.

Mitä enemmän shoppailen,
sitä onnellisempi olen.
Kurjaa, kun kaikki juomavesi
on suodatettava. Ilmakaan
ei ole enää hyvä hengittää.

Tuntuu pelottavalta, kun ei voi
olla varma että saa töitä, vaikka
opiskelee hyvän ammatin.

Kaupungissa on jännä elää! On niin
paljon näkemistä ja tekemistä.

Katastrofin uhalla

Kaikkia noita pakolaisia käy sääliksi.
Voi ei! Toi pieni väkivaltainen osa meistä
mielenosoittajista pilaa taas kaikkien maineen!

Harmittaa kun enää ei voi syödä kalaa,
kun kanta romahti ylikalastuksen vuoksi.

Taidan muuttaa kauemmas sisämaahan
ettei nouseva vedenpinta uhkaa taloa.

Ympäristökatastrofeista on nykyään niin
paljon uutisia etten kestä lukea niitä kaikkia.

Nuorisotyöttömyys on noussut
uuteen ennätyslukemaan.

Ei ole reilua että juuri meidän
vieressä on saastuttava tehdas.
Armeija tekee pian kadut taas turvallisiksi.

Teknologia ratkaisee
Ydinvoimaohjelma on
taannut meille kaiken
tarvitsemamme energian.

Avaruusturismin suosio kasvaa.
Haluaisin itsekin lähteä!

Ydinjätettä pitäisi
säilyttää turvallisesti
vielä 250 000 vuotta.

Eikö rahaa voisi mieluummin
käyttää köyhyyden poistamiseen
kuin avaruusmatkailuun…

Nämä älylasit
kertovat aina mihin
mennä ja mitä tehdä.

Kukaan ei enää osaa tehdä
yksinkertaisiakaan hommia,
jos koneet joskus pettävät.

Maailmassa on nyt lääke lähes joka sairauteen.
Harmi tosin että antibioottien teho heikkenee.
Kurja kun niin monia eläinlajeja kuoli
sukupuuttoon. Onneksi monia niistä
voi katsella nyt hologrammeina.
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Työskentely 2: Visio hyvästä tulevaisuudesta
Toisessa vaiheessa työskentelyä ryhmät saavat
muodostaa oman visionsa tulevaisuuden maailmasta.
Työskentelyn voi toteuttaa piirtämällä tai kirjoittamalla,
mutta seuraavilla sivuilla on esitelty myös muita
mahdollisia metodeja.
Ryhmille annetaan iso paperi (A2 tai A1) ja viimeinen
neljästä skenaariosta, “Kestävä tulevaisuus”, johon he
saavat hetken tutustua. Sen jälkeen ryhmät
ohjeistetaan luomaan paperille oma visionsa heidän
mielestään toivottavasta ja hyvästä tulevaisuudesta,
jossa on tilaa erilaisille ihmisille, eläimille ja muulle
luonnolle.

Mahdollisia metodeja:
Työ toteutetaan piirtäen ja kirjoittaen, siinä voidaan
käyttää myös esim. lehdistä tms. leikattuja kuvia
Koko työ voidaan tehdä kollaasityyppisesti
Draamaryhmiä voi innostaa esimerkiksi
näyttelemään 2-4 kohtausta visioimastaan
tulevaisuudesta erilaisten ihmisten näkökulmasta
katsottuna.

Apukysymyksiä
Millainen olisi mielestänne kaikista kestävin maailma?
Tai “paras” mahdollinen yhteiskunta? Huomatkaa:
Kun mietitte tätä, ei tarvitse tässä kohtaa pohtia sitä,
miten nykyhetkestä päästäisiin sinne.
Minkälaisia muutoksia haluaisit nähdä maailmassa?

TYÖSKENTELY: OSA 2 18
Millaisessa maailmassa olisi seuraavien olentojen hyvä
elää: a) lapsien? b) köyhien? c) aikuisten? d) eläinten?
Mikä rooli teknologialla on tässä tulevaisuudessa?
Millainen on ihmisten ja muun luonnon suhde tässä
tulevaisuudessa? (Aputeemoja: Peltoja?
Luonnonsuojelualueita? Kattoviljelmiä kaupungeissa?
Ketkä tekevät töitä luonnossa?)
Miten yhteisistä asioista päätetään tässä
tulevaisuudessa?
Mikä rooli uskonnoilla ja etenkin kristinuskolla on tässä
tulevaisuudessa?

Teemoja työskentelyn avuksi
Tulevaisuuden visioimiseen voi käyttää avuksi seuraavia
teemoja, joista ryhmät voivat valita muutaman (esim.
2-3), jotta heidän ei tarvitse käsitellä “kaikkea
mahdollista”. Toinen vaihtoehto on piirtää kaupunki,
taajama tai kylä ja miettiä, miten tällainen
tulevaisuuden kestävä kaupunki TAI maaseutu/hajaasutus toimisi. Tässäkin voidaan käyttää avuksi alla
olevia teemoja.
1. Koulut ja koulutus, oppiminen
2. Kuluttaminen, kaupat, ostettavat tuotteet
3. Ruoka, syöminen, ruokavaliot, ruoantuotanto
4. Energiantuotanto
5. Liikkuminen, autoilu, kevyt liikenne, tiet
6. Harrastukset: liikunta, taide, musiikki jne.
7. Asuminen, asuinpaikat, talot
8. Kaupunki, maaseutu ja näiden erot
9. Kirkko, seurakunnat
10.Eri uskontokuntien toimiminen keskenään

Kestävä tulevaisuus

Uusiutuvat energialähteet takaavat riittävän
energiansaannin eivätkä tuhoa luontoa.
Koulussamme on mennyt paljon paremmin
sen jälkeen kun määrärahoja lisättiin taas.
Haluaisin joskus ostaa
kalliita luksustavaroita.
Suurin osa työpaikoista on niin lähellä,
että ihmiset kulkevat joko kävellen,
pyöräillen tai joukkoliikenteellä.

Paikallinen yhteisö on aktiivinen ja teemme
yhdessä elämäämme vaikuttavia päätöksiä.
Oloni on ollut tosi paljon parempi sen jälkeen
kun aloin käydä useammin lähimetsässä.
On hauska katsella kiikarilla kun hirvet ja muut eläimet
ylittävät rautatien tuota niille rakennettua siltaa pitkin.
Perustulo on mahdollistanut sen että
voin käyttää aikani toisten auttamiseen
ja se riittää mulle elämänsisällöksi hyvin.
Välillä ikävöin omalla autolla ajelua.
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Vaihtoehtoinen digityöskentely (vaihtoehdot A ja
B):
Vaihtoehto A. Still-kuvat:
Ryhmät ottavat aiheesta kännyköillä/tableteilla kuvat
ja valmistautuvat kertomaan, miten ne ilmentävät
ryhmän aihetta. Kuvat voidaan koostaa Maailma
huomenna -kollaasiksi ja visiosta keskustellaan
yhdessä. Kuvat voidaan lähettää vetäjälle esim.
sähköpostilla ja ne voidaan koota tietokoneelle yhteen
kansioon tai PowerPointiin / leirin blogiin lyhyiden
tekstikuvauksien kanssa / verkossa kollaasiksi vetäjän
etukäteen tekemälle Padlet-seinälle (kts. s. 29).

YHTEENVETO 22
Yhteenveto: Tulevaisuuskuvat ja kristinusko
Suosittelemme yhteenvedossa käytettäväksi
materiaalin kotisivuilta löytyvää ”Yhteenveto”PowerPoint-esitystä. Haluttaessa voidaan kirjoittaa
vihkoon tiivistelmä:
”On luonnollista, että ympäristöongelmat ja maailman
tulevaisuus ahdistavat. Asiaa voi ajatella kuten
vuodenaikoja: erilaisia kausia tulee väistämättä.
Olennaista on, ettei jää yksin näiden tuntemusten
kanssa ja ettei ilo kokonaan katoa elämästä. Ketään ei
hyödytä se, jos ihminen pelkästään masentuu ja
lamaantuu.

Vaihtoehto B. Lyhyet videot:
Ryhmät tekevät aiheista 10-15 sekunnin pituiset
videot. Jos videot otetaan samalla laitteella /
keskenään yhteensopivilla laitteilla ja koostamiseen
varataan aikaa, voidaan niistä muodostaa yhtenäinen
Maailma huomenna -video. Esim. jos käytössä on yksi
iPad, kuvataan kaikki pätkät sillä ja muotoillaan iMovieohjelmalla yhtenäiseksi videoksi.

Kristinuskon mukaan tulevaisuus on avoin, mutta
Jumala on luvannut olla kanssamme kaikenlaisissa
vaiheissa. Kirkko ohjaa jäseniään ja vaikutuspiirissään
olevia ihmisiä ”viljelemään ja varjelemaan”
luomakuntaa (1.Moos.2:15). Seurakunta voi olla
paikka, jossa ihminen saa ilmaista erilaisia tunteita
ympäristöön liittyen ja jossa hän saa tukea sekä toisilta
että Jumalan lupauksista. Kristinusko on
pohjimmiltaan toivoa korostava uskonto.”

Yhteinen lopetus

Keskustellaan joko tällä tunnilla tai myöhemmin siitä,
miten omassa rippikoulussa toteutuvat Vihreät riparit
-tavoitteet ja miten ne liittyvät tulevaisuuskuviin.

Jokainen ryhmä esittelee tai näyttelee oman visionsa
muille ryhmille. Muut ryhmät saavat kommentoida ja
antaa palautetta. Jos ryhmistä ei palautetta irtoa,
isosia voi kannustaa antamaan sitä ja ohjaaja itse
kommentoi joka ryhmän työtä. Oikeita tai vääriä
vastauksia ei tässä työssä ole. On todella kiinnostavaa
päästä näkemään, miten nuoret tulevaisuutta
visioivat!

Suosittelemme, että joko tunnin yhteydessä tai
lähiaikana pidetään hartaus teemasta. Suosittelemme
Kari Kuulan uutta versiota ”Nurjasta
luomiskertomuksesta”, joka löytyy Vihreät riparit
-kirjasta, s. 56-58.
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Raamatunkohtia

Luomakunnan toivo

Tähän on koottu joitakin toivoa käsitteleviä kohtia, joita voi
käyttää hartauselämässä ja oppitunneilla. Näistä voi myös
esimerkiksi piirtää julisteita.

Room. 5:1-5:
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme,
vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen
ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille
pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me
riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan
kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä
tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys
auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta
selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala
on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla
meille Pyhän Hengen.

Room. 8:18-25:
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole
mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja
tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti
Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt
taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan,
vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on
kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois
katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja
kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä
huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta,
vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet
omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme
Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista
vapaaksi. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme.
Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo.
Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! Jos taas toivomme
jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä
kärsivällisesti.

Tulevaisuus ja toivo

Toivo on Pyhän Hengen lahja

Jer. 29:11-14a:
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra.
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä
annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua
avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä
kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko
sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää
itseni, sanoo Herra.

Room. 15:13:
“Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka
uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas
toivo.”

Ahdingosta ja toivosta
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Kirjallisuutta:
Lähivuosina on julkaistu erinomaista suomenkielistä
kirjallisuutta, jota kannattaa hyödyntää Vihreiden riparien
toteuttamisessa. Kts. esim.:
”Luontokirkkovuosi” (toim. Suvielise Nurmi & Panu
Pihkala), Lasten keskus ja Kirjapaja 2013
”Vihreät riparit” (toim. Jarmo Kokkonen & Panu Pihkala),
Lasten keskus ja Kirjapaja 2014
”Luonto ja Raamattu. Kristillisen ympäristökasvatuksen
juurilla” (Panu Pihkala), LK-kirjat 2010
”Maailma on Jumalan ruumis” (Ilkka Sipiläinen), Kirjapaja
2010

Lisämateriaalia:
A Rochan aiempi rippikoulumateriaali (2016):” Linnut”
löytyy kotisivuilta: finland.arocha.org/vihreat-riparitmateriaali
Kansainvälisen A Rochan erikielisiä materiaaleja
seurakuntien käyttöön: http://atyourservice.arocha.org/
en/
Ekonisti-materiaali: www.ekonisti.fi
Englanninkielisiä tulevaisuus-tehtäviä ja taustatietoa
nuorille kasvatusasiantuntija David Hicksin sivuilta: http://
teaching4abetterworld.co.uk/
MAPPA-materiaalipankki kokoaa yhteen eri tahojen
tuottamaa tukimateriaalia kestävän kehityksen- ja
ympäristökasvatukseen: www.mappa.fi

Materiaalin toteutus: A Rocha Suomi 2017
finland.arocha.org
facebook.com/arochasuomi
suomi@arocha.org

Työryhmä: Irene Erkko, Leena Helenius, Mikko
Kurenlahti, Panu Pihkala, Jukka Välimäki

Vastuualueet:
Panu Pihkala: materiaalin koordinointi
Irene Erkko: seurakuntayhteydet
Leena Helenius: tulevaisuustyöskentelyt
Mikko Kurenlahti: graafinen ulkoasu
Jukka Välimäki: digitaaliset resurssit

VIHREIDEN RIPARIEN TARKOITUS ON VAHVISTAA
KRISTILLISTÄ YMPÄRISTÖKASVATUSTA JA
EKOTEOLOGIAA RIPPIKOULUSSA JA ISOSTOIMINNASSA
Työskentelemme ja vaikutamme hankkeessa siten, että rippikoulussa ja
isostoiminnassa
monipuolinen ja nuorilähtöinen hengellinen elämä toteutuu luonnon ja ympäristön
mahdollisuuksia huomioiden
kasvattajien ja nuorten luontosuhde ja kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä osana
luomakuntaa vahvistuvat
luontoa ja ulkotiloja ja niissä liikkumista hyödynnetään luontevina oppimis- ja
kokemusympäristönä
ymmärrys ihmisen toiminnan ja ympäristön hyvinvoinnin yhteydestä syventyy
materialistinen maailmankuva ja kuluttamiseen perustuva identiteetti tulevat haastetuiksi

Rippikoulu on riittävän vihreä silloin, kun
1. Nuoret laativat 10 ympäristöpelisääntöä, joiden toteutumisesta huolehditaan yhdessä
2. Ympäristöteema on läsnä leirin ohjelmassa (hartaus, oppimistilanne, iltaohjelma ja
isosryhmä)
3. Leirijaksolla järjestetään ainakin yksi kasvisruokapäivä
4. Nuoret osallistuvat alttareiden rakentamiseen ja muutoinkin hartauselämän
toteuttamiseen luomakunnan antimia hyödyntäen
5. Liikutaan ja vietetään aikaa luonnossa (retkiä jalkaisin tai polkuryörällä, iltaohjelma
nuotion äärellä)
6. Henkilökunta yhdessä suunnittelee ja toimii ympäristövastuullisesti
7. Yhteistyökumppaneiden, palveluiden ja tuotteiden valinnassa suositaan
ympäristövastuullisuutta

Haluatko oman rippikouluryhmäsi kanssa sitoutua näihin kriteereihin?
Ilmoittaudu mukaan: vihreat.riparit@evl.fi

