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SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON
VUOSIKERTOMUS (2019)

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on noin
3,7 miljoonaa jäsentä  (66, 5 % väestöstä) 

rippikoulu käydään tavallisesti 15-vuotiaana

vuosittain yli 80% 15-vuotiaista suorittaa 
vapaaehtoisen rippikoulun

rippikoulu ei ole perinteinen ”koulu”, vaan
paremminkin yhteinen kokemus



Rippikoulussa …
… nuoret osallistuvat, tulevat 
kuulluiksi ja kohdatuiksi

… kokevat yhteyttä muihin 
osallistujiin, turvallisuutta, pyhyyttä 
ja iloa

… oppivat ottamaan vastuuta 
hengellisen elämänsä hoidosta

… ottamaan vastuuta itsestään, 
toisista ja luomakunnasta

… ymmärtää kristillisen uskon 
merkityksiä omassa elämässään

… tuntevat halua kuulua Kristuksen 
kirkkoon



RIPPIKOULUN TOTEUTUS JA 
OPPIMISKOKONAISUUDET



MOBIILITEKNOLOGIA RIPPIKOULUOPETUKSESSA

VUODESTA 2010 ALKAEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON
TEOLOGIAN OSASTO JA TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN 
LAITOS  OVAT OSALLISTUNEET KANSAINVÄLISEEN 
HANKKEESEEN,JOSSA ON SUUNNITELTU JA 
KÄYTETTY INFORMAATIOTEKNOLOGIAA YHDESSÄ 
SEURAKUNTIEN, KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN JA 
TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA.



JUBIILI

= hartausapplikaatio älypuhelimille ja tableteille
- näyttää jumalanpalveluksen kulun, virret
ja raamatunkohdat, joten virsikirjaa ei tarvita
- auttaa löytämään seurakunnallisia tilaisuuksia
käyttäjän olinpaikan lähellä
- applikaatiota kehitetään vuorovaikutteiseksi,
jolloin käyttäjä voi esimerkiksi kommentoida
saarnaa tai lähettää esirukouspyynnön
tilaisuuden aikana



JUBIILI

Messu, sen 

teema, 

virret ja 

Raamatun

tekstit

Virsikirja



RISTI✝2048

Tunnista

symbolit!
Tässä voit 

tarkistaa ja oppia 

muistamaan eri 

symbolien 

merkitykset!



RIPPIKOULUSSA ANNETTAVIA ULKOLÄKSYJÄ 

VOI HARJOITELLA MOBIILISTI

Herran 

siunauksen 

sanat ovat 

menneet 

sekaisin!

Tehtäväsi 

on saada 

ne 

mahdolli-

simman 

pian 

oikeaan 

järjestyk-

seen pilviä 

siirtämällä!



RIPPIKOULUPASSI



MOBIILIKATEKISMUS



HETKI
sovellus oman hengellisen 

elämän tueksi ja sitä 

edistävän aineisto, esim. 

Raamatun tekstien, 

meditaatioiden, 

mietelmien, rukousten 

tai virikekuvien 

jakamiseksi 



TT Eveliina Ojala 
(Itä-Suomen 
yliopisto, 2020) 

… sosiaalinen media ei 

välttämättä ole aina 

turvallinen oppimisympäristö 
kaikille oppijoille

… tämä on syytä ottaa 
huomioon suunniteltaessa 
turvallista tilaa ja 

oppimisympäristöä 

rippikouluun



MIELEKKÄÄN OPPIMISEN KRITEERIT (David 

Jonassen)



TT Eveliina Ojala 
(Itä-Suomen 
yliopisto, 2020) 

… uusien oppimisen keinojen 

tuominen rippikouluun 

edellyttää opettajalta 
pedagogista ymmärrystä

…mobiiliteknologia ja 
sosiaalinen media voivat olla 
hyviä työkaluja 

rippikouluoppimisessa, mutta 

niille ei saa antaa isännän 
roolia oppimisprosessissa
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