
 SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN 
KIRKKO 

 
Kirkkomme rippikoulutyötä tekevät järjestöt: 
     
     
* Församlingsförbundet 
* Esikoislestadiolaiset 
* Herättäjä-Yhdistys 
* Kansan Raamattuseuran Säätiö 
* Lestadiolainen Uusheräys 
* Lähetysyhdistys Rauhan Sana 
* Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys 
* Nuorten Keskus 
* Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys 
* Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
* Suomen Karmel-yhdistys 
* Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
* Suomen Lähetysseura 
* Suomen Merimieskirkko 
* Suomen NMKY:n liitto ry:n jäsenyhdistykset 
* Suomen Raamattuopiston Säätiö 
* Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys 
* Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
 
---- 
Kirkon kasvatus ja nuorisotyön yksikkö (KKN):  
Seurakuntakasvatussihteeri Jarmo Kokkonen; jarmo.kokkonen@evl.fi
Toimistosihteeri Maarit Ala-Mononen; maarit.ala-mononen@evl.fi  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Seurakuntayhteysjakso järjestön rippikoulussa 
 
 
 
Rippikoululaisen nimi: _____________________________ 
 
Kotiseurakunta:__________________________________ 
 
Leirijakson paikka: _______________________________ 
 
Leiriaika:______ _________________________________ 
 
Konfirmaatiopaikka: ______________________________ 
 
Konfirmaatioaika: ________________________________ 
 
Esitä tämä kortti kotiseurakuntasi rippikoulutyöntekijälle! 
 
 

mailto:jarmo.kokkonen@evl.fi
mailto:maarit.ala-mononen@evl.fi


Hyvä seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava 
 
Tämä seurakuntanne nuori on ilmoittautunut järjestämäämme 
rippikouluun. Järjestömme toteuttama rippikoulu on osa kirkon 
rippikoulutyötä ja sitä tehdään tuomiokapitulin myöntämällä luvalla. 
Opetus pohjautuu rippikoulusuunnitelmaan 2001. Sen mukaan 
seurakuntayhteysjakson laajuus on 8-16 tuntia ja sen toteuttami-
sesta vastaa nuoren kotiseurakunta. Tämä perustuu ajatukseen, 
että rippikoulu on seurakunnan koulu ja seurakuntayhteysjakso vah-
vistaa nuoren yhteyttä hänen omaan kotiseurakuntaansa. 
 
Olette laatineet suunnitelman seurakuntayhteysjakson toteutus-
tavasta ja tehtävistä rippikouluunne. Toivomme, että järjestömme 
rippikouluun ilmoittautunut nuori voisi osallistua yhdessä seurakun-
tanne rippikoululaisten kanssa jumalanpalveluksiin ja muihin tilai-
suuksiin, niin että hän löytäisi oman paikkansa kotiseurakunnas-
saan.  
 
Rippikoululeiriään varten nuori tarvitsee virkatodistuksen ohella 
työntekijän allekirjoittaman todistuksen seurakuntayhteysjakson 
suorittamisesta. Seuraavalla sivulla on tila sen toteutuksen kuvaa-
mista varten. 
 
Hyödynnämme rippikoulussamme nuorten erilaisia kokemuksia koti-
seurakunnistaan. Kiitos virikkeistä ja tuesta rippikoulutyöllemme. 
 
Jos teillä on jotain kysyttävää, voitte ottaa meihin yhteyttä. 
 
Yhteistyöterveisin 
 
 
 
Yhteystiedot: 
 
 
 

Suunnitelma seurakuntayhteysjakson sisällöstä (esim. jumalan-
palveluselämä, diakoniatyö, lähetystyö, nuorisotyö) sovittu päivämää-
rällä ___/___ _____ 

 
 
_______________________   ________________________ 
Rippikoulutyöntekijä  Rippikoululainen  
 
  
Suunnitelma: 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Seurakuntayhteysjakso suoritettu  ____ / ____ _____ 
 
______________________________ 
Työntekijän allekirjoitus 
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