
  

Miksi rippikouluun? 
Rippikoulun tavoitteena on, että nuori ”vahvistuu siinä uskossa, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu”. 

Rippikoulun tarkoituksena on auttaa jokaista löytämään omaa hengellisyyttään, Jumalasuhdettaan. Riparilla 

opetellaan pysähtymistä, hiljentymistä, rukousta ja hengellisyyttä. Rippikoulun aikana opitaan, että rukous ja muu 

hengellinen elämä on luonteva osa ihmisenä olemista.  

Rippikoulusta muodostuu monelle ainutkertainen elämys; isoset, muu ryhmä ja leirillä oleminen tekevät siitä 

ikimuistoista! Se on ajanjakso, jota muistellaan vielä vanhanakin.  

Rippikoulu antaa sinulle myös juridisiakin oikeuksia: konfirmaatio antaa oikeuden tulla kirkollisesti vihityksi 

avioliittoon, ja antaa oikeuden olla kastettavan lapsen kummi. Rippikoulu antaa myös oikeuden osallistua 

itsenäisesti ehtoolliselle ja 18 vuotta täytettyäsi voit asettua ehdokkaaksi kirkollisissa vaaleissa. Rippikoulun käynyt 

nuori voi halutessaan osallistua myös seurakunnan isoskoulutukseen ja toimia seurakunnan isosena erilaisilla 

leireillä. 

  

Mitä jos rippikoulu jäi / jää välistä?  

Aina elämäntilanne ei ole sellainen, että rippikoulun käyminen ja siihen panostaminen olisi mahdollista. Jos 
rippikoulusi on esim. viimevuonna jäänyt käymättä, ja haluat tulla rippikouluun vuonna 2020, voit osallistua 
rippikouluun vielä tänäkin vuonna. Jos rippikoulu ei tänä vuonna tunnu sinun jutultasi, rippikoulun voi myöhemmin 
käydä myös yksityisesti tai armeijan yhteydessä. 15-vuotiaalle rippikoulu on kuitenkin merkittävä virstanpylväs 
elämässä, jonka jälkeen useimmiten nuori saa kotona enemmän vastuuta ja vapautta; se on yksi askel aikuisuuteen. 
Ja mikäpä olisi sen mukavampaa kuin ottaa se askel omien kavereiden kanssa  

Ylivieskan seurakunta tarjoaa rippikoulupaikkoja ensisijaisesti oman seurakunnan jäsenille. Ilmoittautumisten 
jälkeen jäljelle jääneet paikat vapautamme ulkopaikkakuntalaisille / toisen seurakunnan jäsenille. Näitä 
rippikoulupaikkoja voi kysellä 6.11. eteenpäin.  

 
Riparille Törmälään, Aholansaareen, Kallioon, jääkiekkoriparille…Minne ilmoittaudun? 
Rippikoulun käymiseen on tänä päivänä monenlaisia vaihtoehtoja. Jos päätät käydä rippikoulun jossain muualla kuin 

Ylivieskan seurakunnan järjestämässä rippikoulussa, sinun tulee itse ottaa selvää niihin ilmoittautumisesta, 

ajankohdista, hinnasta jne. Siitäkin huolimatta, että päättäisit käydä rippikoulun jossain muualla kuin Ylivieskassa, 

sinun tulee ilmoittautumispäivänä ilmoittautua Ylivieskan seurakunnan rippikouluryhmään numero 9, joka on 

tarkoitettu kaikille muualla rippikoulun käyville nuorille. Vaikka osallistuisit rippikouluun muualla, tutustut muiden 

rippikouluryhmien tavoin Ylivieskan seurakunnan toimintaan.   

  

Seurakunta lahjoittaa rippikouluun tuleville Raamatut  

Muualla kuin Ylivieskassa rippikoulun käyvät, voivat hakea Raamatun kirkkoherranvirastosta ilmoittautumisten 

jälkeen. Ylivieskan seurakunnan rippikouluihin tulevat saavat Raamatut viimeistään rippikoulun leirijakson tai 

päiväjakson alkaessa.  

 



 

 

MITEN TOIMIN TÄSTÄ ETEENPÄIN?  
Tiistaina 1.10.2019  Ripari-info ylivieskalaisille nuorille Jokirannan koulun ruokalassa klo 8.20 

Torstaina 3.10.2019 Ripari-info merijärvisille nuorille Koivupuhdon koululla klo 8.30  
 

Täytä kirjeen mukana tullut lomake, ja palauta se koulullasi pidettävässä infossa seurakunnan työntekijöille! 
  

KOTIVÄENILTA 
Ti  15.10.2019 Kotiväenilta Merijärven seurakuntatalolla klo 18.30 (kahvia klo 18) 

Ke 16.10.2019 Kotiväenilta Ylivieskassa Suvannon kappelissa klo 17.00 (kahvia 16.30)  

Kotiväenillassa annamme tietoa sähköisestä ilmoittautumisesta ja siitä, mitä kaikkea rippikouluaika antaa 
sinulle ja perheellesi. Toivoisimme, että edes toinen vanhemmistasi pääsisi osallistumaan tilaisuuteen, koska 
siellä saatte tärkeää tietoa tulevasta rippikoulusta.  

ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ 

To 17.10.2019 KLO 17 alkaen Ylivieskan seurakunnan nettisivujen kautta 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti seurakunnan nettisivujen kautta. Kaikki vuonna 2020 rippikouluun osallistuvat, 

ilmoittautuvat samaan järjestelmään. Myös ne nuoret, jotka käyvät rippikoulun mm. järjestöjen rippikouluissa, 

ilmoittautuvat ryhmään numero 9. Joihinkin ryhmiin on vuodesta riippuen tungosta. Pyydämme kärsivällisyyttä 

ryhmiin ilmoittautumisessa .  

 Netissä, ilmoittautumissivulla kysytään: 
o Nimi 
o Osoite, 
o Puhelinnumero, 
o Syntymäaika ja Henkilötunnus, 
o Koululuokka (esim. 8A) 
o Laskutus sähköpostiosoite, 
o Huoltajan nimi ja hänen puhelinnumeronsa 
o Saako sinut lisätä rippikouluryhmäsi WhatsApp -ryhmään 

 Paina Lähetä, jonka jälkeen näyttöön tulee teksti: ”ilmoittautumisesi on vastaanotettu” silloin asia on 
kunnossa. Mikäli ryhmä on täynnä, järjestelmä kehottaa valitsemaan jonkin toisen ryhmän.  

 

 

HUOM!! Jos sinulla ei ole nettimahdollisuutta, voit soittaa ilmoittautumispäivänä klo 17–19.00  

Sannalle 044 7118 625. Sanna vastaanottaa vain ILMOITTAUTUMISIA.  

Työntekijä kirjaa ilmoittautumisen samaan reaaliaikaiseen nettijärjestelmään, eikä siis voi ohittaa jonoa. 

Jos ilmoittaudut vahingossa väärään rippikouluryhmään / haluat ilmoittaa ryhmävaihdoksesta soita joko: 

Hansulle  044 7118 632  

tai 

Hannelle 044 7118 623 

 



 
SUURI IHME – UUSI RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2017 

Rippikoulun suosio ei olisi taattu, ellei rippikouluja 

jatkuvasti kehitettäisi. Vuonna 2017 

seurakunnassamme otettiin käyttöön uusi 

rippikoulusuunnitelma.  

Suuri Ihme - rippikoulusuunnitelma kehittää 

rippikoulua yhä nuorilähtöisemmäksi. Jokainen nuori 

on ihme. Nuorten osallisuutta ja kuulluksi tulemista 

tietoisesti vahvistetaan; rippikoululaiset ja isoset 

otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin.  Samalla vahvistetaan 

myös rippikoulun yhteisöllisyyttä ja perheiden 

kohtaamista.  

Seurakunnassamme rippikoululaisten osallistumista 

seurakunnan toimintaan on kehitetty. Vanha 

rippikoulukorttiperinne on poistunut käytöstä ja tilalle tullut ryhmien tapaamiset nk. teemapäivät, jotka 

tutustuttavat nuoria seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin. Lisäksi nuoren on mahdollista osallistua ehtoolliselle 

jo rippikouluaikana: leiri/lähijaksolla ja ryhmäkohtaisissa jumalanpalveluksissa yhdessä työntekijöiden kanssa (HUOM! 

edellyttäen, että sakramenttiopetus on annettu). Ehtoolliselle osallistuminen on aina vapaaehtoista. Itsenäisesti 

ehtoolliselle voi osallistua konfirmaation jälkeen. Lisäksi talviryhmät käyvät ensin leiri/lähijakson jonka jälkeen ryhmä 

osallistuu oman ryhmänsä teemapäiviin kevään 2020 aikana. Konfirmaatio on vasta toukokuussa.  

 

ELI NÄIN… 

Talven (hiihtoloma) rippikoulujen eteneminen: 

1. Ilmoittautuminen 

2. Leirijakso Törmälässä / Päivärippikoulu Vitiksessä hiihtolomalla 

3. Teemapäivät kevään aikana 

4. Konfirmaatio 16.5.2020  

 

Kesän rippikoulujen eteneminen: 

1. Ilmoittautuminen 

2. Teemapäivät kevään aikana 

3. Leirijakso Törmälässä kesällä 

4. Konfirmaatio rippileirin jälkeisenä sunnuntaina 

 

 

 

 

RIPPIKOULUT VUONNA 2020 



MAALISKUU    

Ryhmä 1   PÄIVÄRIPPIKOULU NUORISOTILA VITIKSESSÄ   

ennakkoviikonloppu 15.-16.2.2020 

lähijakso                  29.2.-4.3.2020 

ryhmäkohtaiset tapaamiset  2020 kevään aikana 

konfirmaatio lauantaina 16.5.2020 klo 10.00 

 

Ryhmä 2 TÖRMÄLÄSSÄ 

Leirijakso Törmälässä 29.2.-6.3.2020 

 Ryhmäkohtaiset tapaamiset  2020 kevään aikana 

 Konfirmaatio lauantaina 16.5.2020 klo 13.00 

TOUKO-KESÄKUU 

Ryhmä 3  PÄIVÄRIPPIKOULU MERIJÄRVELLÄ 

Ryhmäkohtaiset tapaamiset 2020 kevään aikana 

ennakkoviikonloppu  16.-17.5.2020  

lähijakso  1.-5.6.2020 

Konfirmaatio sunnuntaina 7.6.2020 klo 10.00  

Merijärven kirkossa 

Ryhmä 4  TÖRMÄLÄSSÄ 

Ryhmäkohtaiset tapaamiset 2020 kevään aikana 

Leirijakso Törmälässä  4.-10.6.2020  

Konfirmaatio sunnuntaina 14.6.2020 klo 13.00   

 

Ryhmä 5 TÖRMÄLÄSSÄ 

Ryhmäkohtaiset tapaamiset  2020 kevään aikana 

Leirijakso Törmälässä  11.-17.6.2020  

Konfirmaatio sunnuntaina 28.6.2020 klo 13.00 

HEINÄKUU 

Ryhmä 6  TÖRMÄLÄSSÄ 

Ryhmäkohtaiset tapaamiset  2020 kevään aikana 

Leirijakso Törmälässä  2.-8.7.2020  

Konfirmaatio sunnuntaina 12.7.2020 klo 13.00  

 

Ryhmä 7  TÖRMÄLÄSSÄ 

Ryhmäkohtaiset tapaamiset  2020 kevään aikana 

Leirijakso Törmälässä  16.-22.7.2020  

Konfirmaatio sunnuntaina 26.7.2020 klo 13.00 

 

Ryhmä 8  TÖRMÄLÄSSÄ 

Ryhmäkohtaiset tapaamiset  2020 kevään aikana 

Leirijakso Törmälässä  23.-29.7.2020  

Konfirmaatio sunnuntaina 2.8.2020 klo 13.00 

 

Ryhmä 9  = MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVIEN RYHMÄ 

 

Rippikouluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Hanneleen (Hansuun) tai Juhaan (Wissyyn)  

Nuorisotyönohjaajat  Papit   Kanttorit 

Hannele Aho 044 7118 632  Jukka Kesola   Eeva Korhonen 
Juha Niemelä 044 7118 624  Janne Isomaa      Teija Siirtola 
Sanna Vähäkangas  Eeva-Kaisa Laakko   
Hanne Konttila   Veli-Matti Linnanmäki 
   Riikka Talvitie 

 
 

TEEMAPÄIVÄT 
 

Seurakunnan toimintaan tutustutaan 

uuden suunnitelman mukaisesti ryhmän 

kanssa. Ryhmän kokoamisesta 

vastaavat työntekijät. Sinun ei tarvitse 

enää yksin hakea ”merkkejä tai leimoja” 

seurakunnan eri tilaisuuksista. Kaikilla 

ryhmillä on 6 tapaamista; joko 

leirijakson / lähijakson jälkeen tai sitä 

ennen. Tapaamiset muodostuvat 

seuraavasti: 

 
2 x jumalanpalvelus 

1x  ryhmätapaaminen + oloilta klo 18–20.00 

1 x seurakuntapäivä  

1 x iltakirkko + oloilta klo 18–20.00 

1 x Rippikoulukonsertti Akustiikassa 

 

Ryhmäkohtaiset päivämäärät ilmoitetaan 

marraskuun aikana. 

     

 

 


