Hei rippikoululainen ja kotiväki! 

NÄYTÄ TÄMÄ KIRJE
MYÖS HUOLTAJILLESI !

Ripari 8 kaupunkiopetuspäivät ovat:
o Torstaina 21.7. klo 9-15 seurakuntatalolla (Ilvolankatu 14b)

o Perjantaina 22.7. klo 9-14 seurakuntatalolla (Ilvolankatu 14b)
Rippikoulun leirijakso alkaa lauantaina 23.7. Iirannalta (os. Ouluntie 633b). Ajo-ohje: Iisalmesta
pohjoiseen – liikenneympyrästä kohti Oulua – aja Ouluntietä n. 6,3 km – viitta oikealle Iisaari – aja
rantaan.
Tytöt kokoontuvat Iirannalle klo 10.00 ja pojat klo 10.20. Iirannalle menevä tie on sen verran
kapea, ettei siinä voi kohdata toista autoa. Siksi on tärkeää, että saapuminen Iirantaan tapahtuisi edellä
mainittuun aikaan ja näin ollen vältämme ruuhkan.
Rippikouluun kuuluvat ulkoläksyt ovat: Uskontunnustus, Isä meidän -rukous, käskyt,
pienoisevankeliumi (Joh. 3:16), kaste- ja lähetyskäsky sekä Herran siunaus. Ulkoläksyt ovat tämän
kirjeen liitteenä sekä verkkosivuillamme. Ulkoläksyt tulee suorittaa leirin aikana.
Rippikoulu päättyy perjantaina 29.7. Kustaa Aadolfin kirkkoon klo 14.00. Siirrymme Iisaaresta
kirkkoon konfirmaatioharjoitukseen linja-autolla.
Konfirmaatio on sunnuntaina 31.7. klo 13.00 Kustaa Aadolfin kirkossa. Yksityiskuvien ottaminen
alkaa klo 11.30. Ryhmäkuvaa varten kaikkien nuorten on oltava kirkossa klo 11.30. Kesän
rippikoulujen konfirmaatiokuvauksen tarkempi ilmottautumisohje löytyy seurakunnan nettisivuilta
rippikoulut kohdasta. Kuvaus tilataan etukäteen konfirmaatiosunnuntaita edeltävänä perjantaina klo
16.00 mennessä tekstiviestillä tai whatsappilla 0505625797 tai sähköpostilla
kuvatilaus@iisalmenkuva.fi Ryhmäkuvaan osallistuminen ei edellytä kuvan ostamista.
Siunaukseen osallistuvia kummeja tai muita läheisiä pyydetään saapumaan kirkkoon klo 12.30
mennessä, siinä vaiheessa siunauksesta annettavaa ohjeistusta varten.
Varustelista leirille:
o Raamattu ja muistiinpanovälineet (vihko, kynä, kumi, tusseja yms.)
o lakanat (lakana, tyynyliina, pussilakana), ei makuupussia
o peseytymisvälineet, pyyhe, uikkarit
o sadevaatteet + kumpparit (tsekkaa keli supersäästä tms. onko tarvetta)
o vaihtovaatetta kylmien ja lämpimien ilmojen varalle riittävästi (joka päivälle sukat, paidat,
alkkarit jne.)
o rönttävaatetta, jotka voivat mennä rikki tai likaiseksi
o sisäkengät tai villasukat
o lenkkarit
o pussi likavaatteille
o hyttyskarkote ja kutinarasva ym.
o omat henkilökohtaiset lääkkeet (myös päänsärkyyn)
o Kelakortti
o paljon reipasta leirimieltä!
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Iisalmen seurakunta on ottanut vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, joka kattaa henkilövahingot.
Harkitse tarkkaan, mitä kannattaa ottaa leirille mukaan. Turhaa arvotavaraa ei kannata leirille tuoda.
Vakuutusturvamme ei kata esim. läppäreitä, tabletteja, puhelimia tms.
Noudatamme leirillä päihde- ja tupakkalakia eli leirimme on päihteetön. Lisäksi energiajuomat ja muut
niihin rinnastettavat tuotteet eivät kuulu rippikouluun. Älä siis ota näitä mukaasi!
Leirin aikana nuoria voi tarvittaessa tavoitella myös työntekijöiden puhelinnumeroista.
Mikäli sinulla on kysyttävää rippikoulusta, ole rohkeasti yhteydessä!
Ripariterveisin,
Timo Dahlbacka
pappi
timo.dahlbacka@evl.fi
044-0672568

Anna Mustonen
ma. nuorisotyönohjaaja
044 733 5276

Essi Taivaloja
ohjaaja

ja isoset Emma, Eemeli, Olli ja Vilho
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Rippikoulun ulkoläksyt
Uskontunnustus
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan
Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään
Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja
iankaikkisen elämän.
Herran siunaus (4 Moos 6:24-26)
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kymmenen käskyä (2.Moos 20:2-17; 5. Moos 5:6-21)
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.
Kaste- ja lähetyskäsky (Matt.28:19-20.)
”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.”
Isä meidän –rukous (Matt 6:9-13)
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16.)
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän.

Iisalmen seurakunta
Rippikoulutyö
Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI

p. (017) 83351
f. (017) 8335 233

etunimi.sukunimi@evl.fi
www.iisalmenseurakunta.fi

