seinäjoen seurakunnan
rippikouluvuosi 2019–2020

Miksi?

Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta ja juontaa juurensa
Raamatussa esiintyvään lähetyskäskyyn. Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo:
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän
noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti." Rippikoulussa pääset pohtimaan yhdessä muiden kanssa elämään ja uskoon
liittyviä asioita ja sitä, mitä usko kolmiyhteiseen Jumalaan merkitsee.

Mikä?

Rippikoulu on ainutlaatuinen matka.
Matkalla tutustut seurakuntaan, uusiin
ja vanhoihin ystäviin, itseesi, Jumalaan
ja elämän syvimpiin salaisuuksiin.

Ehtoollinen rippikoulussa?

Konfirmaatiossa saat osallistua ensimmäistä kertaa
itsenäisesti ehtoolliselle. Tätä ennen voit käydä
ehtoollisella yhdessä vanhempiesi, kummiesi ja
rippikoulun opettajiesi kanssa. Rippikoulun aikana
kaikki ryhmät osallistuvat erilaisiin messuihin eli
ehtoollisjumalanpalveluksiin. Sinulle annetun
ehtoollisopetuksen jälkeen voit valita haluatko jo
rippikouluaikana ottaa vastaan leivän ja viinin eli
Kristuksen ruumiin ja veren, vai pyytää alttarilla
siunausta. Ehtoollinen on pyhä tilanne, jossa kohtaamme
Jumalan. Siellä on siis syytä käyttäytyä kunnioittavasti
sekä tilannetta että muita ihmisiä kohtaan. Kaikista
ehtoollisenviettoon liittyvistä käytänteistä saat
myöhemmin lisätietoa oman ryhmäsi työntekijöiltä.
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Mitä siihen kuuluu?

Rippikoulun laajuus on 80 tuntia.
Siihen liittyy erilaisiin seurakunnan
tapahtumiin osallistumista, vierailuja
ja retkiä. Jos rippikouluun liittyy
leirijakso, se on tavallisesti
noin viikon mittainen.

Mitä tehdään?

Rippikoulussa eletään Jumalan kasvojen
edessä. Sen aikana tutustutaan kristinuskon
sisältöihin sekä yksin että ryhmissä, vietetään
mukavaa aikaa erilaisten aktiviteettien parissa,
syödään hyvin, nautitaan iltaohjelmista
ja hyvästä seurasta.

Kenelle?

Voit käydä rippikoulun, vaikka sinua ei olisi
kastettu tai et kuulu kirkkoon. Jos haluat osallistua
konfirmaatioon, sinut tulee kastaa ennen sitä.
Jos sinut on kastettu, mutta et enää kuulu kirkkoon,
on sinun liityttävä takaisin ennen konfirmaatiota.
Rippikouluikäinen voi huoltajien luvalla liittyä kirkkoon,
vaikka nämä eivät itse kirkkoon kuuluisikaan.

Mitä seuraa?

Konfirmaatio eli rippikoulun
päätösjuhla antaa sinulle oikeuden
toimia kummina, osallistua itsenäisesti
ehtoolliselle, äänestää 16-vuotiaana
ja asettua ehdokkaaksi 18-vuotiaana
seurakuntavaaleissa. Rippikoulu on
kirkollisen vihkimisen edellytys.

Entä jos käyn rippikouluni muualla?
Jos aiot käydä esimerkiksi urheilurippikoulun tai jonkin kristillisen järjestön
järjestämän riparin, tulee sinun suorittaa
talvikauden aikana kotiseurakuntayhteysjakso omassa kotiseurakunnassasi. Tämän
vuoksi sinun täytyy ilmoittautua kahteen
eri paikkaan eli suoraan tämän riparin järjestäjälle ja myös Seinäjoen seurakunnan
sähköisen rippikouluilmoittautumisen
kautta. Huomaathan, että nämä eivät ole

yhteydessä keskenään.
Kotiseurakuntayhteyden suorittamisesta saat lisätietoa muualla rippikoulunsa käyvien nuorten ja heidän vanhempiensa yhteisessä infoillassa ke 23.10.2019
klo 18 Seinäjoen seurakuntakeskuksen
alasalissa (Koulukatu 24) .
Kun teet rippikouluilmoittautumisen
Seinäjoen seurakuntaan, valitse seuraavat
ryhmävaihtoehdot: 1. Käyn rippikouluni

muualla 1, 2, 3, 4. Näin sinut sijoitetaan
automaattisesti muualla käyvien ryhmään.
Huom! Jos rippikouluilmoittautuminen toivomassasi paikassa ei ole vielä
käynnistynyt ja et ole varma pääsetkö
muualle rippikouluun, voit tarvittaessa
ilmoittautua myös Seinäjoen ripareille ja
perua ilmoittautumisen heti kun paikkasi
muualla varmistuu. Näin et jää täysin
ilman riparipaikkaa.
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Elo-syyskuu:
Ripariesite
saapuu postissa

Ilmoittautuminen
5.–20.9.2019
osoitteessa:
www.seinajoenseurakunta.fi

Viikolla 40:
Ilmoitus omasta
ripariryhmästä
tulee sähköpostilla
riparilaiselle ja
huoltajalle
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Ennen syyslomaa:
Posti tuo riparikirjeen,
jossa on tiedot oman ryhmän
ensimmäisistä tapaamisista
Erittäin painavasta syystä
ryhmää voi yrittää vaihtaa
ti 1.10.2019 klo 16–19
nuorisokahvila Kismuksella
(Kalevankatu 12 B)

Rippikoulun
aloitusmessu
su 27.10.2019
Seinäjoen seurakunnan
kaikissa kirkoissa:
Ylistaron kirkko klo 10,
Lakeuden Risti klo 10,
Nurmon kirkko klo 15 ja
Peräseinäjoen kirkko klo 18

Marraskuu-toukokuu
Oman ryhmän tapaamisia

Talvilomaripari

Krannikospeli
22.3.2020 klo 14–16

Pääsiäisripari
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konfirmaatioita
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Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 5.–20.9.2019
Seinäjoen seurakunnan nettisivuilla osoitteessa: www.seinajoenseurakunta.fi
Viimeistään viikon 40 alussa saat sähköpostitse/tekstiviestitse tiedon,
mihin rippikouluryhmään olet päässyt.
Tutustu huolellisesti rippikoulutarjontaan huoltajasi kanssa ja valitse 4
samanarvoista ryhmävaihtoehtoa.
Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen
sähköinen järjestelmämme sijoittaa rippikoululaiset omiin ryhmiinsä. Ryhmäjako ei siis tapahdu ilmoittautumisjärjestyksessä. Koko seurakunnan alueella
on lähes 700 rippikouluikäistä, joten
valitettavasti kaikki halukkaat eivät
välttämättä mahdu samaan ryhmään.
Yhden leirimuotoisen riparin maksimikoko on 25 henkilöä.
Usein alku- ja keskikesän leirit ovat
olleet kaikkein ruuhkaisimpia. Tämän
vuoksi voit valita ajallisesti päällekkäin

Tutustu huolellisesti
rippikoulutarjontaan
huoltajasi kanssa.
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olevista ryhmistä vain yhden vaihtoehdon. Valintaryhmät on jaettu siten, että
pinkillä korostetuista leireistä voit valita
yhden sopivan ja sinisellä yhden. Kaikki
muut ryhmät ovat vapaasti valittavissa
ja niistä voit valita vaikka kaikki neljä
pakollista vaihtoehtoa.
Jos sinulla on jokin hyvin perusteltu
syy, miksi sinun pitäisi päästä johonkin tiettyyn ryhmään, kirjoita asiasta
ilmoittautumislomakkeella kohtaan
”Lisätietoja /perustelut”. Samaan kohtaan voit kirjoittaa maininnan jos saman
valintaryhmän leireistä käy myös A- ja
B-vaihtoehto.

Ilmoittaudu
Seinäjoen
seurakunnan
nettisivuilla
5.–20.9.2019
välisenä aikana.

Mikäli rippikouluryhmäsi osoittautuu
ryhmäjaon jälkeen mahdottoman
epäsopivaksi, ota yhteyttä! Rippikoulujen vaihtomahdollisuutta tarjotaan ti
1.10.2019 klo 16–19 välisenä aikana. Voit
tulla henkilökohtaisesti käymään nuorisokahvila Kismuksessa (Kalevankatu
12 B) tai esteen sattuessa soittaa silloin
rippikoulupastori Laura Launialalle, puh.
040 688 1542.
Jos haluat käydä rippikoulusi vasta
seuraavana vuonna, ilmoittaudu silti ja
valitse kohta ”Käyn rippikouluni vuonna
2021”. Näin sinulle lähetetään rippikouluesite myös tulevana vuonna.

Täytä ilmoittautujan
ja huoltajan tiedot
huolella ja seuraa
ohjeita.

Valitse 4 samanarvoista ryhmävaihtoehtoa. Päällekkäisten
ajankohtien vuoksi
voit valita valintaryhmistä vain yhden
leirivaihtoehdon.

Ilmoittautuminen
1) Täytä ilmoittautujan ja huoltajan
tiedot huolella ja seuraa ohjeita.
Täyttämiäsi tietoja säilytetään henkilötietosuojalain mukaisesti seurakunnan
tietokannassa ja käytetään esim. jos
ilmoittautujalle ja/tai huoltajalle lähetetään postia, sähköpostia tai tekstiviestejä. Tarkista erityisesti puhelinnumero ja
sähköpostiosoite tietoja täyttäessäsi.
Valitse vähintään 4 sopivaa rippikoulua.
Päällekkäisten ajankohtien vuoksi voit
valita seuraavista valintaryhmistä vain
yhden leirivaihtoehdon. Valintaryhmä
1: H2a, H2b, H3, L1 tai L2. Valintaryhmä 2: H4, H5, H6a, H6b, L3 tai L4.
Muutoin ryhmät ovat vapaasti valittavissa.
2) Paina ”Lähetä”-painiketta. Voit myös
esikatsella lomaketta ennen lähettämistä.
Vahvistus ilmoittautumisesta lähetetään

Esikatsele täyttämäsi
lomake ja paina
"Lähetä". Vahvistussähköposti tulee
ilmoittamiisi
osoitteisiin.

ilmoittautumisen onnistuttua rippikoululaisen omaan ja huoltajan sähköpostiosoitteisiin. Huom! Kahta kertaa ei
voi ilmoittautua! Sähköiseen ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä voit
olla yhteydessä rippikoulupastori Laura
Launialaan, puh. 040 688 1542.
3) Ilmoittautumisen lähettämisen
jälkeen saat vahvistusviestin mukana
kaverikoodin, minkä voit antaa yhdelle
kaverillesi jos haluatte päästä samaan
rippikouluryhmään. Tämän avulla järjestelmä osaa sijoittaa teidät automaattisesti samalle leirille.
Kaverikoodin käyttö
1) Jos olet saanut jo ilmoittautuneelta
kaveriltasi kaverikoodin, syötä numerosarja lomakkeella kohtaan ”Kaverikoodi”
ja klikkaa ”Hae”. Tämä toiminto luo sinun ilmoittautumislomakkeellesi samat
leirivalinnat kuin kaverillasikin ja sijoittaa
teidät näiden perusteella samaan ripariryhmään. Kaverikoodin käyttämisen
jälkeen älä muuta leirivalintoja.

Ilmoittautumisen
lähettämisen jälkeen
saat vahvistusviestin
mukana kaverikoodin,
jonka voit antaa
yhdelle kaverillesi.

2) Kaverikoodin käyttämisen jälkeen
täytä ilmoittautumislomakkeen muut
tiedot huolellisesti.
3) Lähetä ilmoittautuminen. Koska olet
jo käyttänyt kaveriltasi saamaasi koodia,
et saa varausvahvistuksessa uutta koodia enää itsellesi. Kaverikoodia voi siis
käyttää vain yhden kerran.
4) Jos toivot pääseväsi vielä jonkun
kolmannen tai neljännen kaverin kanssa
samalle riparille, kirjoita heidän nimensä
ilmoittautumislomakkeen ”Lisätietoja”kenttään. HUOM! Nämä ovat vain
toiveita, emme valitettavasti voi taata,
että myös kaikkien muiden kavereiden
kanssa mahtuu samaan ryhmään. Muistathan myös, että rippikoulussa usein
parasta on uusiin ihmisiin tutustuminen!

Ongelmia sähköisessä
ilmoittautumisessa?
Ole yhteydessä
rippikoulupastori
Laura Launialaan,
puh. 040 688 1542.

Viimeistään viikon
40 alussa saat sähköpostitse/tekstiviestitse
tiedon, mihin rippikouluryhmään
olet päässyt.
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Leiririppikoulut
Kaikkiin leirimuotoisiin rippikouluihin kuuluu rippikoulutapaamisia säännöllisesti myös talvella ja keväällä, sekä 2–3
opetuspäivää ennen leiriä. Tarkasta näiden päivien sopivuus
kun valitset rippikouluryhmää! Osa opetuspäivistä toteutuu
hajautetusti ennen leirijaksoa ja näiden ajankohdat ilmoitetaan osallistujille myöhemmin.
Honkiniemi, Ähtäri
Honkiniemen leirikeskus sijaitsee Ähtärinjärven rannalla, noin
80 km Seinäjoelta. Suuressa leirikeskuksessa on mahdollista
pitää useampaa leiriä yhtä aikaa. Honkiniemessä on mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen talvella ja kesällä! Honkiniemen leirien hinta on 100 € sisältäen bussimatkat, täysihoidon,
ruokailun opetuspäivien aikana ja kaiken oppimateriaalin.
Honkiniemen leirien ennakkotapaamiset ja leiriä edeltävät
opetuspäivät pidetään pääasiassa Seinäjoella.
Lisätiedot: www.leirikeskuspalvelut.fi/honkiniemi.html
Kesän rippileirien lisäksi Honkiniemessä
järjestetään talvilomaviikolla (viikko 9)
musiikkiripari, jossa on tavallista enemmän aikaa ja mahdollisuuksia yhteiselle
soittamiselle ja laulamiselle. Lähteäksesi musariparille sinun ei tarvitse olla
musiikin ammattilainen tai pitkän linjan
harrastaja – pelkkä kiinnostus musisointiin ja halu osallistua laululla rikastettuun
rippikouluopetukseen riittää!
Lisätietoja: Sami Nortunen
p. 040 595 7072
sami.nortunen@evl.fi

lankarin leirikeskus
Lankari, Nurmo
Lankarin leirikeskus Kourassa tarjoaa upeat puitteet rippikoulun käymiseen. Erilaiset ryhmätyötilat ja entisen maatilan
suuret piha-alueet antavat monia mahdollisuuksia leirin
toteutukseen. Nurmonjoen rannalla on mahdollisuus saunoa
ja mahdollisesti myös uida. Majoitushuoneissa on oma suihku
ja wc. Leirin hinta on 100 € sisältäen täyshoidon, ruokailun
opetuspäivien aikana ja jaettavat oppimateriaalit. Lankariin
saavutaan omin kyydein. Lankarin leirien ennakkotapaamiset
ja leiriä edeltävät opetuspäivät pidetään pääasiassa Nurmon
seurakuntakodilla.
Lisätietoja: www.leirikeskuspalvelut.fi/lankari.html
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Ahonniemi, Peräseinäjoki
Vuonna 2001 Kalajärven rannalle valmistuneessa Ahonniemen leirikeskuksessa on päärakennus opetus-, keittiö-,
ruokailu ja toimistotiloineen, majoitusrakennus noin 40
hengelle, saunarakennus takkahuoneineen sekä leirikappeli.
Ahonniemen leirien hinta on 100 € sisältäen täyshoidon, ruokailun opetuspäivien aikana ja kaikki jaettavat oppimateriaalit. Ahonniemen leirien ennakkotapaamiset ja leiriä edeltävät
opetuspäivät pidetään Ylistarossa tai Peräseinäjoella.
Lisätiedot: www.ahonniemi.fi

Havsgården, Ahvenanmaan saaristo
Havsgårdenin leirikeskus sijaitsee Kyrkogårdsö-nimisellä saarella Kökarin kunnassa Ahvenanmaan saaristossa. Havsgårdenissa pääsee kokemaan aitoa saaristolaiselämää! Leirin hinta
noin 400 € sisältäen ruokailun opetuspäivien aikana, bussi- ja
lauttamatkat, lämpimät ateriat matkalla, täysihoidon leirin
aikana, retket ja oppimateriaalit. Saaristoriparin ennakkotapaamiset ja leiriä edeltävät opetuspäivät pidetään Seinäjoella.
Lisätietoa på svenska: www.havsgarden.com

Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
Marttinen on yksi Suomen kymmenestä opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista ja valvomista valtakunnallisista
nuorisokeskuksista. Marttisissa on mahdollisuus moniin aktiviteetteihin. Kurssikeskuksessa on mahdollista järjestää useita
leirejä yhtä aikaa. Leirin hinta on 100 € sisältäen ruokailun
opetuspäivien aikana, bussimatkat, täysihoidon, mahdolliset
retket ja kaiken oppimateriaalin. Marttisen leirien ennakkotapaamiset ja leiriä edeltävät opetuspäivät pidetään Seinäjoella.
Lisätietoja: www.marttinen.fi/fi/
oulangan tutkimusasema

marttisen leirikirkko
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Oulanka, Kuusamo
Oulangan tutkimusasema on Oulun yliopiston alueyksikkö,
joka tarjoaa modernin ympäristön niin leireille, kursseille,
seminaareille kuin kongresseille. Oulangassa järjestetään
talvilomaripari, johon kuuluu kaksi laskettelupäivää Rukalla. Oulangan riparin hinta on 200 €, johon kuuluu ruokailu
opetuspäivien aikana, bussimatkat, täysihoito ja kaikki oppimateriaalit. Hissiliput eivät kuulu hiihtolomaleirin hintaan.
Ennakkotapaamiset ja leiriä edeltävät opetuspäivät pidetään
Nurmossa.
Lisätiedot: www.oulu.fi/oulanka

Oivanki, Kuusamo
Kesän seikkailuripari järjestetään Kuusamossa, Oivangin
nuoriso- ja luontomatkailukeskuksessa, joka sijaitsee noin
15 km päässä Kuusamon keskustasta Rovaniemen tien varressa. Seikkailuriparilta tehdään pari päivävaellusta tai -retkeä
lähellä oleviin upeisiin kohteisiin. Seikkailuriparin hinta on
200 € sisältäen bussimatkat, ruokailut matkojen aikana, täysihoidon, retket ja oppimateriaalin. Ennakkotapaamiset ja leiriä
edeltävät opetuspäivät pidetään Nurmossa.
Lisätietoja: www.oivanki.fi
Lapiosalmi, Posio
Posion talvilomaripari pidetään Lapiosalmen eräleirikeskuksessa. Lapiosalmi on noin 20 km Posion keskustasta. Talvilomaripariin kuuluu kaksi laskettelupäivää Rukalla sekä retkipäivä Korouoman kanjoniin. Leirin hinta on 200 €, johon kuuluu
ruokailu opetuspäivien aikana, kaikki bussimatkat ja jaettava
oppimateriaali. Lasketteluliput eivät kuulu hintaan. Posion
talvilomariparin ennakkotapaamiset ja erikseen ilmoitettavat
opetuspäivät pidetään Seinäjoella.
Lisätietoja: http://bit.ly/1mNF2O6

Karhunkierros, Kuusamo
Vaellusripari toteutetaan Kuusamon Karhunkierroksella ryhmälle sopivan mittaisilla päiväetapeilla. Vaellusriparilla pääset
rippikouluun ulkoilmassa ja vaeltaen. Vaellusripari sisältää
pakollisen harjoitusvaelluksen ja telttayöpymisen toukokuussa 2020. Rippikoulu pitää sisällään opetuspäiviä myös talven
ja kevään/kesän aikana. Leirimaksu 100 € sisältää bussimatkat,
ruuat vaelluksella ja kaikki oppimateriaalit. Tarvittaessa seurakunta voi lainata vaellustarvikkeita.

Päivärippikoulut
Päivärippikoulut järjestetään kesällä Hyllykallion seurakuntakodilla. Niissä ollaan yhdessä päivät ja mennään yöksi kotiin.
Päivärippikoulut on suunnattu erityisesti heille, joiden on
vaikeaa osallistua leirimuotoiseen rippikouluun esimerkiksi
oppimisvaikeuksien tai terveydellisten syiden vuoksi. Päiväripareilla tehdään samoja asioita kuin leireillä, mutta pienemmässä ryhmässä. Molempien päivärippikoulujen ryhmäkoko
on max. 12 henkilöä. Kesän intensiivijakson lisäksi opetuspäiviä on myös talvella ja keväällä arki-iltaisin, sekä viikonloppuisin. Päiväriparin hinta on 50 € sisältäen ruuat riparijaksolla ja
kaiken oppimateriaalin.

Erityistä tukea tarvitsevien
rippikoulu

lapiosalmen eräleirikeskus

Pienryhmäopetusta, henkilökohtaista ohjausta ja erityistä tukea
tarvitsevien kehitysvammarippikoulu järjestetään Ahonniemen
leirikeskuksessa Peräseinäjoella ma–pe 20.–24.7.2020. Konfirmaatio on la 25.7.2020 klo 10 Törnävän kirkossa. Ilmoittautuminen sähköisesti Seinäjoen seurakunnan nettisivujen kautta.
Lisätiedot: keva-pappi Marja-Liisa Latvatalo,
puh. 050 474 6775, papit@eskoo.fi
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= valintaryhmä 1
= valintaryhmä 2

Talvilomarippikoulut
Honkiniemen musiikkiripari
leirijakso la–pe 22.–28.2.2020,
opetuspäivät hajautetusti,
konfirmaatio su 19.4.2020 klo 10
Lakeuden Risti
Talvilomaripari Posiolla
leirijakso la–la 22.–29.2.2020,
opetuspäivät hajautetusti,
konfirmaatio la 18.4.2020 klo 10
Lakeuden Risti
Talvilomaripari Kuusamossa
leirijakso la–la 22.–29.2.2020,
opetuspäivät hajautetusti,
konfirmaatio la 18.4.2020 klo 11
Nurmon kirkko

Honkiniemi
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Honkiniemi 2b (H2b)
opetuspäivät ma–ti 1.–2.6.2020,
leirijakso ke–ke 3.–10.6.2020,
konfirmaatio su 14.6.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 7a (H7a)
opetuspäivät ma–ti 6.–7.7.2020,
leirijakso ke–ke 8.–15.7.2020,
konfirmaatio la 18.7.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 3 (H3)
opetuspäivät ma–ti 8.–9.6.2020,
leirijakso ke–ke 10.–17.6.2020,
konfirmaatio la 27.6.2020 klo 13
Lakeuden Risti

Honkiniemi 7b (H7b)
opetuspäivät ma–ti 6.–7.7.2020,
leirijakso ke–ke 8.–15.7.2020,
konfirmaatio su 19.7.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi (H4)
opetuspäivät ma–ti 15.–16.6.2020,
leirijakso ke–ke 17.–24.6.2020,
konfirmaatio su 28.6.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 8 (H8)
opetuspäivät ma–ti 13.–14.7.2020,
leirijakso ke–ke 15.–22.7.2020,
konfirmaatio su 26.7.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 5 (H5)
opetuspäivät ma–ti 22.–23.6.2020,
leirijakso ke–ke 24.6.–1.7.2020,
konfirmaatio su 5.7.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 9 (H9)
opetuspäivät Ylistarossa
ma–ti 20.–21.7.2020,
leirijakso ke–ke 22.–29.7.2020,
konfirmaatio su 2.8.2020 klo 10
Ylistaron kirkko

Honkiniemi 1 kaksijaksoinen
pääsiäisrippikoulu (H1)
pääsiäisleirijakso to–ma 9.–13.4.2020,
kesäleirijakso ma–ke 1.–3.6.2020,
konfirmaatio su 7.6.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 6a (H6a)
opetuspäivät ma–ti 29.–30.6.2020,
leirijakso ke–ke 1.–8.7.2020,
konfirmaatio la 11.7.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 2a (H2a)
opetuspäivät ma–ti 1.–2.6.2020,
leirijakso ke–ke 3.–10.6.2020,
konfirmaatio la 13.6.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Honkiniemi 6b (H6b)
opetuspäivät ma–ti 29.–30.6.2020,
leirijakso ke–ke 1.–8.7.2020,
konfirmaatio la 11.7.2019 klo 13
Lakeuden Risti

Lankari
Lankari 1 (L1)
opetuspäivät ti–ke 2.–3.6.2020,
leirijakso to–to 4.–11.6.2020,
konfirmaatio su 14.6.2020 klo 10
Nurmon kirkko
Lankari 2 (L2)
opetuspäivät ti–ke 16.–17.6.2020,
leirijakso to–to 18.–25.6.2020,
konfirmaatio la 27.6.2019 klo 11
Nurmon kirkko
Lankari 3 (L3)
opetuspäivät ti–ke 23.–24.6.2020,
leirijakso to–to 25.6.–2.7.2020,
konfirmaatio la 4.7.2020 klo 11
Nurmon kirkko
Lankari 4 (L4)
opetuspäivät ti–ke 30.6.–1.7.2020,
leirijakso to–to 2.–9.7.2020,
konfirmaatio la 11.7.2020 klo 11
Nurmon kirkko
Lankari 5 (L5)
opetuspäivät ti–ke 7.–8.7.2020,
leirijakso to–to 9.–16.7.2020,
konfirmaatio la 18.7.2020 klo 11
Nurmon kirkko
Lankari 6 (L6)
opetuspäivät ti–ke 14.–15.7.2020,
leiirjakso to–to 16.–23.7.2020,
konfirmaatio la 25.7.2020 klo 11
Nurmon kirkko

Ahonniemi
Ahonniemi 1
opetuspäivät Ylistarossa
ti–ke 2.–3.6.2020,
leirijakso to–to 4.–11.6.2020,
konfirmaatio su 14.6.2020 klo 10
Ylistaron kirkko
Ahonniemi 2
opetuspäivät Peräseinäjoella
ti–ke 23.–24.6.2020,
leirijakso to–to 25.6.–2.7.2020,
konfirmaatio su 5.7.2020 klo 10
Peräseinäjoen kirkko
Ahonniemi 3 /
kehitysvammarippikoulu
leirijakso ma–pe 20.–24.7.2020,
konfirmaatio la 25.7.2020 klo 10
Törnävän kirkko

Marttinen
Marttinen 1
opetuspäivät hajautettuna,
leirijakso ma–ma 1.–8.6.2020,
konfirmaatio la 13.6. klo 13
Lakeuden Risti
Marttinen 2
opetuspäivät hajautettuna,
leirijakso ma–ma 6.–13.7.2020,
konfirmaatio la 18.7. klo 13
Lakeuden Risti

Havsgården
Saaristoripari
opetuspäivät ma–ke 8.–10.6.2020,
leirijakso to–to 11.–18.6.2020,
konfirmaatio la 27.6.2020 klo 10
Lakeuden Risti

Oivanki
Seikkailuripari
opetuspäivät ti–ke 9.–10.6.2020,
leirijakso to–to 11.–18.6.2020,
konfirmaatio su 28.6.2020 klo 10
Nurmon kirkko

Oulanka
Vaellusripari Karhunkierros
harjoitusviikonloppu la–su 23.–24.5.2020,
leirijakso pe–to 24.–30.7.2020,
konfirmaatio su 2.8. klo 10
Lakeuden Risti

Päivärippikoulut
Päivärippikoulu 1
opetuspäivät ke–pe 3.–12.6.2020,
konfirmaatio la 13.6.2020 klo 11
Nurmon kirkko
Päivärippikoulu 2
opetuspäivät ma–ke 27.7.–5.8.2020,
konfirmaatio la 8.8.2020 klo 11
Nurmon kirkko
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Jokaisella rippikouluryhmällä on oma ryhmäkohtainen aikataulu. Tapaamisten ajat ja paikat vaihtelevat jonkin verran,
mutta kokonaisuus on kuitenkin kaikilla sama. Ryhmäjakojen
jälkeen saat kotiisi riparikirjeen, jossa on kerrottuna missä
kirkossa rippikoulusi alkaa ja koska oma ryhmäsi kokoontuu
ensimmäisen kerran. Talven tapaamisajat saat joko lokakuun
aloitusmessussa tai ensimmäisessä kokoontumisessa.
Myöhemmin ne löytyvät sähköisinä myös osoitteesta
www.seinajoenseurakunta.fi/nuorten-seurakunta
Rippikoulujen ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumatietoja
löydät myös Instagramista seuraavilta tileiltä:
seinajoenriparit
seinajoenseurakunta
krannikospeli
kirkkonurmossa
peejoen_kappelisrk
ylistaronpappila

www.seinajoenseurakunta.fi/
nuorten-seurakunta
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Jos haluat tutustua vielä tarkemmin nykymuotoisen rippikoulun sisältöihin ja tavoitteisiin, voit tehdä sen kaikkein
helpoimmin kurkkaamalla mitä valtakunnallinen Suuri ihme
-rippikoulusuunnitelma asiasta kertoo. Sen löydät osoitteesta: evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/suuriihme-rippikoulusuunnitelma
Rippikoulu kutsuu mukaan seurakunnan elämään ja me
toivomme, että löytäisit itsellesi luonnollisen tavan osallistua
paikallisseurakunnan toimintaan. Seurakunnan tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan nettisivujen ja somen lisäksi
kattavasti myös kotiin jaettavassa Lakeuden Risti -lehdessä (ei
mainoskieltotalouksiin). Tästä saatat löytää myös tarvittavia
vinkkejä jo rippikoulumatkasi varrelle.
Mikäli haluaisit keskustella jonkun työntekijän kanssa siitä,
millainen rippikoulu olisi juuri sinulle sopiva tai haluat opastusta sähköisen ilmoittautumisen tekemiseen, tule Seinäjoen
seurakunnan rippikoulun avointen ovien aikana keskiviikkona 11.9.2019 klo 17–19 Hyllykallion seurakuntakodille
(Opintie 1). Voimme yhdessä etsiä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Irja Hietala

Auli Härkönen

kappalainen
Peräseinäjoki
puh. 040 753 3268
irja.hietala@evl.fi

seurakuntapastori
Seinäjoki / Ylistaro
puh. 044 761 5547
auli.harkonen@evl.fi

Laura Launiala

Sami Nortunen

seurakuntapastori
Rippikoulutyö, Seinäjoki
puh. 040 688 1542
laura.launiala@evl.fi

nuorisotyönohjaaja
Ylistaro
puh. 040 595 7072
sami.nortunen@evl.fi

Pete Ketola

nuorisotyönjohtaja
puh. 044 477 7777
pete.ketola@evl.fi

Henna Salo

seurakuntapastori
Rippikoulutyö, Nurmo
puh. 044 580 6636
henna.salo@evl.fi
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Ilmoittaudu

20.9.2019 men

nessä

Osallistu yhd
essä nuoren ka
nssa rippikou
sunnuntaina
lun aloitusm
27.10.2019 (m
essuun
uista siirtää ke
lloa)
Tarkista nuore
n oman ryhm
än tapaamisai
kataulu tai ri
paripassi*
Muistuta läh
ipiiriä ja kum
meja konfirm
aatiopäivästä
Maksa sähkö
postiin saapu
va riparimak
su
Varmista viel
ä ennen kesä
ä, että kaikki
tai ennakkota
passimerkinn
paamiset ova
ät
t hoidossa
Perehdy leirik
irjeeseen ja va
rustelistaan se
kä palauta osa
llistujakortti
Nauti yhdessä
nuoren kanss
a tästä ainutl
aatuisesta eläm
änvaiheesta
* Kaikilla ryh
millä on ennak
kotapaamisia
Osalla ryhmis
tasapuolisesti
tä läsnäolo m
.
erkitään ripar
työntekijän o
ipassiin ja osa
sallistujalista
lla
an. Saat omilt
tietoa kuinka
a työntekijöilt
sinun ryhmäs
äsi
säsi menetellä
än.

