TERVETULOA LIEKSAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUUN.

Vuonna 2022 rippikoulun käyvät pääsääntöisesti 2007 syntyneet nuoret.
Rippikoulun tarkoitus
Rippikoulu on Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa seurakunnan kasteopetusta. Rippikoulussa kysymme yhdessä, mistä tulemme, minne olemme
menossa ja kuka meitä ohjaa. Rippikoulu auttaa tutustumaan omaan itseensä ja toisiin nuoriin.
Rippikoulussa pohditaan kysymyksiä ihmisestä, Jumalasta, hyvyydestä, pahuudesta,
rakkaudesta, kärsimyksestä ja monesta muustakin asiasta. Siellä opitaan elämään
yhdessä toisten kanssa, tuntemaan toinen toistaan, hiljentymään ja paljon muuta.
Tunnustelemme sellaista perustaa, jonka varassa uskallamme kulkea rohkeasti elämän polkuja ja kohdata myös eteen tulevat haasteet. Erityisesti ihmettelemme Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Elämme kristillisenä seurakuntana Jumalan Sanasta
ja sakramenteista.
Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään 80 tuntia. Rippikoululla on oma opetussuunnitelmansa, joka kattaa monenlaiset aihepiirit nuoren elämänkuvioista Jumalan
olemassaoloon ja elämän mielekkyyteen asti.
Rippikoulu alkaa jo syksyllä 2021. Varaudu siihen, että rippikoulun aikana osallistutaan aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Sairaus, odottamattomat vakavat elämäntilanteet ja merkittävät perhejuhlat ovat päteviä perusteita poissaololle kokoontumisista. Poissaolot korvataan erikseen sovittavilla tavoilla. Leiriä edeltävään opetukseen osallistuminen on edellytys leirille pääsyyn. Myös jumalanpalvelukset, nuorten
illat sekä mahdolliset retket ja muut ilmoitettavat tilaisuudet kuuluvat rippikouluun.
Tarkemmat aikataulut lähetetään kotiin ryhmäjakojen selvittyä.

Rippikoulussa syvennytään aiheisiin oppituokioissa, mutta tärkeitä ovat myös yhteiset illanvietot, isosten ryhmät, lauluhetket, hiljentymiset. Konfirmaatiossa seurakunta rukoilee puolestasi, nuori tunnustaa uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa ja
hänet siunataan. Konfirmaatiomessussa voit ensi kertaa osallistua itsenäisesti ehtoolliselle. Konfirmaation jälkeen kasvaminen aikuisuuteen jatkuu. Rippikoulu antaa
matkaeväitä tälle elämän vaellukselle.
Rippikoulun ja konfirmaation antamat oikeudet
Rippikoulun käyminen sekä konfirmaatio antavat kirkkolainsäädännön määrittämiä
oikeuksia: kuten kelpoisuuden kummiksi, mahdollisuuden kirkolliseen avioliittoon
vihkimiseen, oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle sekä oikeuden asettua 18vuotiaana ehdokkaaksi kirkollisissa vaaleissa.
ILMOITTAUTUMINEN VUODEN 2022 RIPPIKOULUUN LIEKSAN SEURAKUNNASSA
TAPAHTUU SEURAAVASTI:
Olet juuri saanut infon
Ilmoittautumisen voit suorittaa Lieksan seurakunnan kotisivulla kohta ”tule mukaan”
https://www.lieksanseurakunta.fi/tule-mukaan/rippikoulu
Netti-ilmoittautuminen PÄÄTTYY 30.9. (jos netti-ilmoittautuminen ei toimi tai onnistu ota yhteyttä)
Huomaa, että ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuvat pääsevät mukaan vain niihin ryhmiin joihin on jäänyt tilaa. Oman seurakunnan jäsenet ovat etusijalla ryhmävalintoja tehtäessä.
Valitse sinulle sopivin ryhmä taulukkoon numerolla 1. Tämän lisäksi merkitse ehdottomasti myös kakkostoive (2) ja kolmostoive (3). Jos sinulle käy vain joku tietty
ryhmä, muista kertoa painavat perustelut. Aina mieluisinta toivetta ei voi täyttää,
koska ryhmän koko on turvallisuussyistä rajattu. Siltikään ei voida varmasti taata,
että ykköstoive toteutuu. Kakkos- ja kolmostoiveen on myös oltava sellaisia, että ne
ajankohdat sopivat perheellenne. Perustele myös, miksi joku ryhmä ei sinulle missään tapauksessa sovi. Kaveri kohtaan voit nimetä jonkun kaverisi nimen, jonka haluaisit olevan samalla leirillä. Nämä toiveet pyritään ottamaan huomioon, jos ryhmä
koko sen sallii. Ryhmä koko on 25 rippikoululaista.
Ryhmätoiveita valitessasi keskustele yhdessä huoltajien kanssa kotona rippikoulun
ajankohdasta. Varmistakaa myös, että konfirmaation ajankohta sopii perheen suunnitelmiin. Lisätietoja antaa Petri Jalovaara 040 545 2950

Otathan valinnoissasi huomioon harrastuksesi (musiikkileirit, urheilu ja muut ajankäyttöösi vaikuttavat tavoitteelliset harrastukset). Jos harrastuksesi vaatii kesällä läsnäoloa treeneissä tai leireillä, hae ensisijaisesti talvileirille. Kaupunkijaksoilta tai leirijaksoilta ei pääsääntöisesti voi olla pois harrastusten vuoksi.
Tässä infovihkosessa kerromme leirijakson ajankohdat ja konfirmaatiopäivän. Huomaa, että myös talven ja kevään aikana jokaisella ryhmällä on ryhmän omia kokoontumisia sekä messuihin osallistumisia. Leirille ja päiväkouluun osallistuminen on
mahdollista vain, jos syksyn/kevään oppikokonaisuudet ja seurakunnan toimintaan
osallistuminen on asianmukaisesti suoritettu.
Ilmoittautumisen jälkeen
Saat lokakuun lopulla kirjeen, jossa kerrotaan, mihin rippikouluryhmään sinut on valittu. Samalla saat tietoa ryhmäsi kokoontumisista sekä ryhmäsi opettajien (=nuorisotyönohjaaja ja pappi) nimet ja yhteystiedot. Isosten nimet selviävät viimeistään
leirillä.

Muualla rippikoulun käyvät!
Jos käyt jonkin herätysliikkeen tai yhdistyksen rippikoulun tai harrasterippikoulun,
ilmoittaudu siitä huolimatta myös omaan seurakuntaasi samanaikaisesti muiden
kanssa. Myös muualla rippikoulun käyvät suorittavat seurakuntaan osallistumisen
jakson omassa seurakunnassa.

Rippikoulumaksu on 100 € (leirit)
Maksu sisältää ateriat sekä leirien majoituksen, oppimateriaalit ja tapaturmavakuutuksen.
Päiväleiri kesä 1 kirkolla on maksuton
Maksuun on mahdollista hakea harkinnanvaraista vapautusta taloudellisten syiden
perusteella. Lisätiedot ja vapautushakemuksen saa kirkkoherranvirastosta.

RIPPIKOULU VAIHTOEHTOJA ON KOLME.
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 30.9.2021 jonka jälkeen pääsee niihin ryhmiin
missä on tilaa.
Päiväleiri kirkolla käydään päivisin kirkolla ja yöt kotona.
Leirit pidetään Lieksan kristillisellä opistolla.

Rippikouluvaihtoehdot:
1. Hiihtoloma
Leiri
Konfirmaatio

Kylänlahti
5.3.2022-11.3.2022
27.3.2022

2. päiväkoulu
Konfirmaatio

Päiväleiri kirkolla
6.6.2022 - 11.6.2022
12.06.2022

3. opisto 1
Leiri
Konfirmaatio

Kylänlahti
9.6.2022 –15.6.2022
19.6.2022

Lisätietoja rippikoulusta ja ilmoittautumisesta antavat
pastori Virpi Komulainen 0400 491 882, virpi.komulainen@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Petri Jalovaara 040 545 2950, petri.jalovaara@evl.fi
Kirkkoherranvirasto 0400 365575 ja 0400 369919

