RIPPIKOULUT
Pielisensuun seurakunnassa

vuonna 2023

Minä olen sinut nimeltä kutsunut,
sinä olet minun. Jes.43:1

RIPPIKOULU – KUTSU KOTIIN
Puolen vuoden mittainen rippikouluaika on uusi vaihe elämässäsi. Sen aikana osallistumme monipuolisesti oman kotiseurakunnan toimintaan, vietämme yhdessä aikaa ja tutkimme Luojan töitä. Rippikoulussa tutustumme uskon peruspilareihin ja
pohdimme yhdessä suhdettamme Jumalaan sekä elämän pieniä ja suuria kysymyksiä.
Koti on paikka, jonka lämpöön saan käpertyä, missä saan vain olla, kerätä voimia
arkeen ja juhlaan. Samaa me haluamme ajatella seurakunnasta. Tämä on meidän
kotimme. Saamme olla ja tulla turvassa, ilman vaatimuksia ja korkeita kynnyksiä.
Tässä kodissa on paikka myös sinulle, ollut jo elämäsi ensimmäisestä hetkestä lähtien.
Olet tervetullut sellaisena kuin olet.
”Rippikoulun tavoitteena
on, että nuori vahvistuu
siinä uskossa kolmiyhteiseen
Jumalaan, johon hänet on
pyhässä kasteessa otettu,
kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa
ja seurakuntayhteydessä.”
Rippikoulusuunnitelma 2017
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RIPPIKOULUT PIELISENSUUN SEURAKUNNASSA 2023
Vuonna 2023 Pielisensuun seurakunnassa rippikouluikäisiä nuoria on noin 135. Nuorten
rippikouluryhmiä on yhteensä seitsemän ja kuhunkin ryhmään voidaan ottaa noin 21
nuorta, joista päiväkouluihin yhteensä 30 nuorta.
Rippikoulu kestää kokonaisuudessaan noin
puoli vuotta. Ryhmät kokoontuvat syksyn ja kevään aikana kolme kertaa. Aloituskirkossa jaetaan rippileiriläiselle riparipassi, johon nuori kerää merkinnät seurakuntaan tutustumisjaksosta.

RIPPIKOULUN AIKATAULU
Rippikoulu alkaa kaikkien rippikoululaisten ja
kotiväen yhteisellä kutsukirkolla Pielisensuun
kirkossa sunnuntaina 27.11.2022 klo 9.45. Tiedon omasta rippikouluryhmästäsi saat lokakuun loppuun mennessä.

Vuoden 2023 RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT PIELISENSUUSSA
Ryhmä
P1
P2

P3 / P4
P5 / P6

Rippikoulupaikka
Talvirippikoulu
Vaivion leirikeskus
Päivä- ja iltapäivärippikoulu
Pielisensuun kirkko
Tuplaripari I
Vaivion leirikeskus
Tuplaripari II
Vaivion leirikeskus

Rippikoulun kesäjakso
Kaupunkijakso
7.-9.6.2023 ja
12.-16.6.2023

Leirijakso
4.-9.3.2023

Konfirmaatio
Pielisensuun kirkko
su 23.4. 2023 klo 10

-

su 18.6.2023 klo 10

P3 ma-ke 26.-28.6.2023 2.-7.7.2023
P4 ke-pe 28.-30.6.2023
P5 ma-ke 17.-19.7.2023 23.-28.7.2023
P6 ke-pe 19.-21.7.2023

P3 la 8.7.2023 klo 12
P4 su 9.7.2023 klo 10
P5 la 29.7.2023 klo 12
P6 su 30.7.2023 klo 10

VAIVION TALVIRIPPIKOULU HIIHTOLOMALLA
Tänä vuonna hiihtolomaviikolla järjestämme rippileirin Vaivion kurssikeskuksessa. Leiri on
pääpiirteittäin samanlainen kuin kesälläkin.
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PÄIVÄRIPPIKOULU KESÄLLÄ
Mikäli koet, että leirielämä tai isossa ryhmässä toimiminen voivat olla sinulle haasteellisia
tai sinulla on harrastuksia iltaisin, niin päivärippikoulu voi olla sinulle vaihtoehto. Päiväryhmä alkaa aamulla kello 10 ja loppuu kello 15. Iltapäiväryhmä alkaa kello 12 ja loppuu
kello 17. Molemmat sisältävät lounaan kello 12 ja kirkkokahvin iltapäivällä. Teemme mahdollisuuksien mukaan retkiä kaupungin sisällä.

ERITYISRIPPIKOULU
Pohjois-Karjalassa järjestetään omia rippikouluja erityistä tukea tarvitseville sekä kehitysvammaisille nuorille. Mikäli perheessänne on nuori, jolle erityisrippikoulu tuntuisi sopivalta
vaihtoehdolta, voitte ottaa yhteyttä suoraan kehitysvammatyöstä vastaavaan pappiin Erika
Kyytsöseen, p. 050 387 7786, erika.kyytsonen@evl.fi. Erityisrippikoulun aloituspäivä on
Pielisensuun kirkolla 22.1.2023.

KÄYTKÖ RIPPIKOULUN JOSSAKIN MUUALLA?
Rippikouluja järjestävät myös kirkon eri herätysliikkeet ja yhdistykset. Mikäli aiot osallistua
jonkun kirkollisen herätysliikkeen tai yhdistyksen rippikouluun, täytä ohjeiden mukaan
myös kotiseurakuntasi ilmoittautumiskaavake (ks. sivu 6). Rippikoulun seurakuntajakso
suoritetaan kotiseurakunnassa. Tervetuloa rippikoulun jälkeen mukaan myös Pielisensuun
seurakunnan nuorten toimintaan!
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RIPPIKOULUMAKSU
Vaivion leiririppikoulun hinta on Joensuun ev.lut. seurakuntien jäseniltä 50 € (muut 100 €).
Maksu sisältää täysihoidon omin liinavaattein, opetuksen ja tapaturmavakuutuksen. Päivärippikoulun hinta on Joensuun ev.lut. seurakuntien jäseniltä 30 € (muut 60 €) ja sisältää
opetuksen, ruuan ja tapaturmavakuutuksen. Lisäksi kotiseurakuntasi lahjoittaa sinulle Raamatun.
Jokaisesta rippikouluryhmästä on vastuussa työntekijätiimi, joka koostuu seurakuntamme
eri alojen työntekijöistä. Mikäli teillä tulee kysyttävää rippikouluun liittyen, vastaamme
mielellämme kysymyksiinne.

RIPPIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 11. - 30.9.2022
Jokainen Pielisensuun seurakunnan jäsen hakee rippikoulupaikkaa ensisijaisesti Pielisensuun seurakunnan rippikouluvaihtoehdoista.
Pielisensuun seurakunnan rippikouluun voivat ilmoittautua vuonna 2008 syntyneet nuoret.
Ryhmiä muodostettaessa etusijalla ovat oman seurakunnan jäsenet.
Mikäli et ole Pielisensuun seurakunnan jäsen, voit silti hakea Pielisensuun seurakunnan rippikouluun. Muista kuitenkin ilmoittautua myös oman seurakuntasi rippikouluun, että et
jää ilman rippikoulupaikkaa, jos toivomasi ryhmä Pielisensuussa onkin täynnä. Myös väestörekisteriin kuuluva voi halutessaan käydä rippikoulun.
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OHJEET ILMOITTAUTUMISEEN
Rippikouluun ilmoittaudutaan yhdessä huoltajan kanssa 11.– 30.9.2022 välisenä
aikana osoitteessa www.janoa.fi seuraavalla sivulla olevien ohjeiden mukaisesti.
1. Tutustu tähän rippikoulun infovihkoon. Vihko löytyy myös PDF-versiona janoa.fi –sivulta Pielisensuun seurakunnan alta.
2. Keskustele kotona vanhempien tai huoltajien kanssa siitä, mitkä rippikouluajat sopivat teille. Kun olette miettineet nämä huolella, vältymme turhilta vaihdoilta rippikouluryhmien välillä. Tarkistakaa, että kaikki tässä vaiheessa tiedossa olevat päivät onnistuvat (kaupunkiopetusjakso, leirijakso, konfirmaatio).
3. Menkää yhdessä huoltajan kanssa sivulle www.janoa.fi
-> valitkaa yläpalkista ”Pielisensuun seurakunta”
-> valitkaa vasemmalta sivupalkista ”Rippikoulu”
-> klikatkaa ilmoittautumiseen johtavaa linkkiä kyseisellä sivulla
4. Täydennä lomakkeeseen kaikki pyydetyt tiedot yhdessä huoltajan kanssa. Tähdellä
merkatut kohdat ovat pakollisia. Täyttäkää huolella yhteystiedot, huoltajan yhteystiedot sekä terveydentilaan ja muihin mahdollisiin rippikoulun käymiseen vaikuttaviin tekijöihin liittyvät kysymykset.
5. Valitse seuraavaksi ryhmätoiveesi. Jokaiseen rippikouluryhmään voimme ottaa 20-24
nuorta. Koska hakijoita on paljon, tulee jokaisen leiririppikouluun hakevan valita
kolme (3) itselleen ja perheelle sopivaa rippikouluryhmää. Päivärippikouluun hakevien
ei kuitenkaan tarvitse hakea leirille. Aseta ryhmätoiveesi järjestykseen niin, että se mihin ryhmään ensisijaisesti toivot, on vaihtoehto numero 1 jne.
6. Täytä vielä loput tiedot. Voit valita yhden kaverin, jonka kanssa haluaisit samaan rippikouluryhmään. Varmistathan, että kaverisi kirjoittaa myös omaan hakemukseensa sinun nimesi ja että teillä on samat rippikouluvaihtoehdot.
7. Paina ”Esikatsele” ja tarkista huolellisesti kaikki lomakkeen tiedot.
8. Paina ”Lähetä” ja näin olet ilmoittautunut Pielisensuun seurakunnan rippikouluun.
9. Saat vahvistusviestin ilmoittautumisestasi antamaasi laskutussähköpostiosoitteeseen.
10. Rippikoulusi jatkuu niin, että saat lokakuun loppuun mennessä tiedon sähköpostiin
siitä, mihin rippikouluryhmään kuulut.
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OTA YHTEYTTÄ
Nuorisotyönohjaaja

Nuoriso- ja rippikoulutyön pappi

Tiina Hovattala-Saatsi
p. 050 305 3618
tiina.hovattala-saatsi@evl.fi

Sasu Kallio
p. 050 341 4300
sasu.kallio@evl.fi

Nuorisotyönohjaaja

Kanttori

Juuso Nikula
p. 050 585 8713
juuso.nikula@evl.fi

Tiina Korhonen
050 367 5172
tiina.a.korhonen@evl.fi

Nuorten musiikkiryhmä Mosaiikki kokoontuu keskiviikkoisin 7.9.2022
alkaen klo 16.15 - 17 Pielisensuun kirkon urkuparvella.
Välipalaa tarjolla kello 15 alkaen. Kyytiin voi hypätä syyskuun alussa ja
myöhemminkin. Kun oma paikka löytyy, voi sen jälkeen ilmoittautua
sivulla www.janoa.fi
Olet tervetullut mukaan!
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Ystävyyden ikoni, Pyhä Menas ja Kristus.
Koptilainen ikoni 500-vuoden lopulta.

@psuunuoret

Pielisensuun
seurakunta
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