RIPPIKOULUT 2022

Tervetuloa rippikouluun!
Rippikoulu on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran. Rippikoulu on seurakunnan oma koulu. Se
on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta. Siellä voit pohtia yhdessä muiden kanssa elämään ja
uskoon liittyviä asioita. Tutustut sen kirkon uskoon, johon sinut kasteessa liitettiin.
Yleensä rippikoulu käydään sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Jos olet mennyt 6-vuotiaana
kouluun, voit tulla rippikouluun 14-vuotiaana samaan aikaan luokkakavereittesi kanssa. Yhtä hyvin
voit käydä riparin vuotta myöhemminkin, aikuisrippikoulussa tai vaikkapa armeijassa tai toisella
paikkakunnalla esim. harrasteriparilla.
Rippikoulun voit käydä, vaikka sinua ei olisi kastettu. Jos lisäksi haluat osallistua konfirmaatioon,
sinut tulee kastaa ennen sitä. Jos sinut on kastettu, mutta et enää kuulu kirkkoon, on sinun liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota. Rippikouluikäinen voi huoltajien luvalla liittyä kirkkoon, vaikka
nämä eivät itse kirkkoon kuuluisikaan.

Rippikoulut Iisalmen seurakunnassa

it
#kaver

Rippikoulu on vähintään puolen vuoden kokonaisuus, joka alkaa tutustumisillasta ja päättyy konfirmaatioon. Rippikoulun käyminen edellyttää kaikkiin yhteisiin kokoontumisiin osallistumista.
• rippikouluinfot
• tutustumisilta ja ehtoollisopetus
• sunnuntaiopetus ja nimikkomessu
• omatoiminen välitehtävä, aiheena joulu
• kauneimmat joululaulut
• rippikoulusunnuntai
• nuorten avoimet ovet
• messuun osallistuminen
• omatoiminen välitehtävä, aiheena pääsiäinen
• vanhempainilta
• intensiivijakso: kaupunkiopetuspäivät ja leirijakso / päiväkoulujakso
• konfirmaatio
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#hirsik

angas

Rippikoulun aikana vietämme ehtoollista useita kertoja. Rippikoululaiset saavat ehtoollisopetuksen tutustumisillan yhteydessä.
Oman rippikoulun yhteisistä kokoontumisista ilmoitetaan tarkemmin ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa sekä rippikoulujen
verkkosivuilla osoitteessa www.iisalmenseurakunta.fi/rippikoulut

Leiririppikoulut Iisaaressa
Rippikoulun intensiivijakso sisältää pääsääntöisesti kaksi kaupunkiopetuspäivää ja seitsemän päivän mittaisen leirijakson. Leirillä opiskellaan, hiljennytään, saunotaan, suppaillaan, melotaan, musisoidaan
ja vietetään yhdessä ikimuistoinen viikko.

#iisalmenri

parit

Talviripari (Ripari 1) Hirsikankaalla
Intensiivijakso jakaantuu helmikuun opetuspäiviin ja maaliskuun
leirijaksoon. Tämä ripari on erinomainen vaihtoehto niille, jotka
haluavat kesän vapaaksi tai harrastuksille.

Päivärippikoulu (Ripari 3)
Rippikoulu kokoontuu päiväaikaan ja yöt vietetään kotona. Kokoontumispaikkoina ovat seurakunnan tilat. Ohjelmassa on mahdollisesti
myös retkipäivä lähialueelle esim. Iisaareen.

Pienryhmäripari (Ripari 9)
Pienryhmäripari on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen ja joille pienryhmässä työskentely on helpompaa. Intensiivijakso koostuu lyhyemmästä leirijaksosta Iisaaressa ja muusta yhteisestä työskentelystä. Ryhmään mahtuu korkeintaan 12 osallistujaa.

mahdollista kysellä rippikouluun liittyvistä asioista ja ilmoittautua rippikouluun. Mikäli kokoontumisrajoitukset estävät
kokoontumisemme kirkkoon, infot pidetään teams-kokoontumisina. Mahdollinen linkki tähän laitetaan verkkosivuillemme.

Rippikoulumaksu

Rippikouluinfot
Infotilaisuudet rippikouluista pidetään Pyhän Ristin kirkossa Haukiniemenkatu 10b ke 1.9. ja to 2.9. klo 18.00-19.00. Tilaisuuksissa on
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Leireillä maksu on 126 €, jolla katetaan mm. ruokakustannuksia. Maksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein huhtikuussa ja talvirippikoulun osalta tammikuun loppuun mennessä.
Päivärippikoulu on ilmainen.
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#ripari

Konfirmaatio – nuorten oma juhla
Rippikoulu huipentuu konfirmaatioon. Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Yhteisessä juhlassa nuoria vahvistetaan siunauksella ja yhteisellä rukouksella. Nuoret tunnustavat uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa ja liittyvät
sukupolvien ketjussa seurakunnan yhteiseen uskoon.
Konfirmaatio antaa sinulle oikeuden:
• toimia kummina
• osallistua itsenäisesti ehtoolliselle
• asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa ja äänestää kirkollisissa vaaleissa 16-vuotiaana
• rippikoulun käyminen on kirkkohäiden edellytys
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Rippikouluvaihtoehdot 2022

Rippikoulupaikat

Taulukossa on kaikki Iisalmen seurakunnan rippikoulut.

Iisaari (Ouluntie 633) on kesäkäytössä oleva
leirikeskus kauniin luonnon keskellä saaressa.
Majoitus Iisaaressa on mökeissä neljän hengen
huoneissa. Pihapiiriin kuuluu päärakennus,
jossa on yhteinen tila ruokailuun, opetukseen
ja muuhun yhdessäoloon, saunarakennus wcja suihkutiloineen sekä kappeli. Iisaaressa on
mahdollisuus melomiseen, uimiseen, suppailuun ym. vapaa-ajanviettoon.

Ryhmä

Paikka

Opetuspäivät Leiri

Konfirmaatio

Ripari 1

Hirsikangas

5.-6.2.

5.-11.3.

13.3. klo 13.00

Ripari 2

Iisaari

6.-7.6.

8.-14.6.

19.6. klo 13.00

Ripari 3

Päiväripari, srktalo

8.-17.6.

Ripari 4

Iisaari

13.-14.6.

15.-21.6.

26.6. klo 13.00

Ripari 5

Iisaari

30.6.-1.7.

2.-8.7.

10.7. klo 13.00

Ripari 6

Iisaari

7.-8.7.

9.-15.7.

17.7. klo 13.00

Ripari 7

Iisaari

14.-15.7.

16.-22.7.

24.7. klo 13.00

Ripari 8

Iisaari

21.-22.7.

23.-29.7

31.7. klo 13.00

Ripari 9

Iisaari

28.-29.7.

30.7.-5.8.

7.8. klo 13.00

Ripari 10

pienryhmä, Iisaari

3.-4.8.

5.-9.8.

Ripari 11

muualle menevät

Ripari 12

erityisrippikoulu

18.6. klo 13.00

14.8. klo 13.00

Erityisrippikoulu erityistä tukea tarvitseville nuorille toteutetaan yhteistyössä
rovastikunnan seurakuntien kanssa kesällä 2022. Lisätietoa Risto Tabell, Vaalijalan
kehitysvammatyön pappi, 050 5580 204.
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Hirsikankaan leirikeskus (Hirsikankaantie 49)
sijaitsee Sukevalla, Sukevajärven rannalla,
noin 1 km:n päässä Sukevan taajamasta. Majoitus on 4-7 hengen huoneissa. Pihapiirissä
on rantasauna, nuotiokatos ja Annin kappeli.
Hirsikankaalla on mahdollisuus talvella pelailuun ja ulkoiluun.
Lisätietoa leirikeskuksista ja tiloista
www.ylasavonseurakunnat.fi

Ilmoittautuminen
rippikouluun

Kaverikoodi
Voit ilmoittautua yhden kaverin kanssa samaan rippikouluun
käyttämällä kaverikoodia. Kätevimmin asia onnistuu, jos hoidatte
ilmoittautumisen yhdessä samaan
aikaan. Ensimmäisenä ilmoittautuva
ei valitse kohtaa ”Käytä kaverilta
saamasi kaverikoodi (rasti ruutuun)”.
Ilmoittautumisen jälkeen ohjelma
antaa kaverikoodin, jonka voit antaa
kaverillesi.

Leiririppikouluissa ollaan yhdessä leirijakson aikana useita vuorokausia. Leiriin
kuuluu opetusta koko ryhmällä, pienryh#iisaari
missä toimimista, pelejä, jumalanpalveluk#iisalmensrknuoret
sia, iltaohjelmia ja muita ohjelmia. Jotta
#isoset
leirielämä ja oppiminen sujuu mallikkaasti, yhteisiä sääntöjä on noudatettava ja
leirielämään on sopeuduttava. Miettikää
valmiiksi ennen ilmoittautumista, mikä
olisi teille sopiva rippikouluvaihtoehto.
Rippikoulun suorittaminen edellyttää
Kun haluat ilmoittautua samalle ripaosallistumista yhteisiin kokoontumisiin ja
rille kaverisi kanssa, klikkaa ”käytä
tehtävien tekemistä huolellisesti. Siksi on hyvä varata rippikoulun
kaverilta saamasi kaverikoodi” ja kirjoita koodi kenttään. Tällöin
ajankohdat vapaaksi muista menoista.
et voi enää valita rippikouluja, vaan ne ovat samat kuin kaverillasi,
joten sopikaa yhdessä etukäteen rippikouluvaihtoehdot.
Ilmoittautumislomakkeella on kenttä ”Muuta”. Siihen tulee laittaa
tieto, jos rippikoululaisella on sairauksia, fyysisiä rajoitteita, oppiRippikoulu muualla kuin
misvaikeuksia tai muuta. Lisäksi tähän on hyvä kirjoittaa rippikoululaisen erityispiirteistä, jotka vaikuttavat rippikoulussa olemiseen
Iisalmen seurakunnassa
ja yhdessä tekemiseen.
Muualla rippikoulun käyvien tulee ilmoittautua myös kotiseurakuntaan, koska seurakuntaan tutustumisjakso suoritetaan talven
Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtuu 1.-14.9. välisenä aikana
aikana kotiseurakunnassa. Seurakunnan toimintaan tutustumisjakseurakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.iisalmenseurakunsosta saat todistuksen rippikoulun järjestäjää varten.
ta.fi/rippikoulut. Kysymys ei ole nopeuskilpailusta, vaan kaikki
Valitse ensimmäiseksi vaihtoehdoksi: Rippikouluun muualla ja ohmääräaikana ilmoittautuneet ovat ryhmäjaossa tasavertaisessa
jelman vaatimat kolme muuta ryhmää. Muualla rippikoulun käyvät
asemassa. Ilmoittautuminen koskee kaikkia, jotka aikovat käydä
rippikoulun kauden 2021–2022 aikana. Niiden jotka aikovat käydä pääsevät ensimmäiseen vaihtoehtoon.
rippikoulun muualla, tulee ilmoittautua myös Iisalmen seurakunnan Ripari 11 -ryhmään.
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Ilmoittautumisohjeet

LUET
TAVA
HUOL
ELLIS
ESTI!

Rippikoulujen ryhmäjako
Kun ryhmäjako on tehty viikolla 37, rippikoululaisille ilmoitetaan
rippikouluryhmästä kirjeitse ja tekstiviestillä. Rippikouluista
vastaava työntekijä päivystää ke 22.9. ja to 23.9. klo 15–17 seurakuntatalolla ja numerosta 044 7335 284. Silloin voidaan selvitellä
mahdollisuuksia ryhmän vaihtoon.

Ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan verkkosivujen kautta
osoitteessa: www.iisalmenseurakunta.fi/rippikoulut

1. Valitse valikosta 2022 rippikoulut > Rippikouluun ilmoittautuminen
2. Klikkaa ”Ilmoittaudu vuoden 2022 rippikouluun tästä linkistä”
3. Valitse kohde: Rippikoulut 2022 > paina ”Hae”, tällöin näet
kaikki valittavissa olevat rippikoulut
4. Valitse rippikouluryhmä ja klikkaa ”Tarkemmat tiedot”, jolloin
näet tietoa rippikoulusta
5. Klikkaa ”Siirry ilmoittautumislomakkeelle”
6. Täytä tiedot huolellisesti ilmoittautumislomakkeelle (matkapuhelin ja sähköposti ovat pakollisia tietoja yhteydenpidon
vuoksi)
7. Kaverikoodi: voit antaa kaverikoodin yhdelle kaverille. Lue
lisää ilmoittautumislomakkeella olevasta ohjeesta ja tästä
vihkosta kohdasta kaverikoodi
8. Valitse 4 rippikoulua listalta (lue ohjeteksti valintakohdasta)
9. Lopuksi paina ”Ilmoittaudu”, jolloin näyttöön tulee teksti ”Ilmoittautumisesi on vastaanotettu” ja ilmoittautumisen tiedot

Kirjeet verkkosivuilla
Säästämme luontoa, joten lähetämme mahdollisimman vähän
kirjepostia. Lähetämme kirjeen rippikoulun ryhmäjaosta ja henkilötietolomakkeen. Tämän jälkeen lähetämme tekstiviestejä ja
sähköposteja sekä ohjaamme rippikoululaisia ja huoltajia rippikoulujen verkkosivuille.

Tervetuloa mukaan tekemään
ainutlaatuisia muistoja!

Ilmoittautumisaikana mahdollisiin tiedusteluihin vastaa rippikoulupappi Anu Backman.

Elo

Syys

Loka

Marras

Ripari-infot
1.9. ja 2.9.

Ilmoittautuminen 1.-14.9.

Tutustumisillat

Nuorten avoimet ovet

Joulu

Tammi

Helmi

Rippikoulu
sunnuntai 31.1.

Maalis

Huhti

Talviripari ja
konfirmaatio

Joulun ajan
tehtävä

Pääsiäisen ajan tehtävä

Sunnuntaiopetukset
Messut
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Touko

Kesä

Heinä

Vanhempainillat Kesän riparit ja
konfirmaatiot

Elo

Yhteystiedot
Anu Backman
rippikoulupappi
p. 044 7335 284
anu.backman@evl.fi

www.iisalmenseurakunta.fi
www.iisalmenseurakunta.fi/rippikoulut

www.facebook.com/iisalmensrknuorisotyo/

www.ylasavonseurakunnat.fi/leirikeskukset

@iisalmisrknuori

www.ripari.fi

@iisalmensrknuoret

www.evl.fi

