Tervetuloa Rantakylän seurakunnan

RIPPIKOULUUN 2023

Nyt on se hetki elämässä, jolloin ripari kutsuu!
Tule rohkeasti mukaan, rippikoulu on
iso mahdollisuus ja juuri sinua varten.
Vuosi 2023 on Sinun riparivuotesi.

Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa
uskoa Jumalaan ja tarjota matkaeväitä
koko elämään.

Ehkäpä olet kuullut riparista
sisaruksiltasi tai kavereiltasi?
Onko mielessäsi jo ripariin liittyviä
kysymyksiä?

Rippikoulu ja konfirmaatio antavat
myös oikeuden mm. kirkolliseen
vihkimiseen ja kummina toimimiseen.

Rippikoulu on seikkailu, jossa on
mahdollisuus tutustua omaan itseen,
riparikavereihin, uskoon ja omaan
kotiseurakuntaasi.

Noin puolen vuoden riparimatka
päättyy konfirmaatiomessuun.
Kasvu kristittynä jatkuu kuitenkin
koko elämän ajan.

Luethan vihkon huolella läpi. Anna tämä sitten myös kotiväkesi luettavaksi.

Hei, älä turhaan jää,
seinän viertä kulkemaan
Kutsuttuna juhliin,
kynnykselle seisomaan

Jos katsoa sä voisit,
niinkuin minä katson sua
Sun ei koskaan,
enää tarvitsisi piiloutua

Anna minun nähdä sun kasvosi,
nähdä kuinka valosi loistaa
Anna minun kuulla sun äänesi,
kuulla kuinka ilosi soi

Anna sateen huuhtoa surusi,
anna tuulen helmoja nostaa
Tänään on tullut sun päiväsi,
nyt on sinun vuorosi loistaa

Juha Tapio: Sinun vuorosi loistaa

KUKA VOI TULLA RIPARILLE?
Rantakylän seurakunnan rippikouluihin voivat ilmoittautua vuoden 2023 aikana 15
vuotta täyttävät tai jo aiemmin 15 vuotta täyttäneet nuoret. Rantakylän rippikouluun
on mahdollista osallistua, vaikka kuuluisit johonkin muuhun seurakuntaan. Myös
kirkkoon kuulumaton tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva voi halutessaan käydä rippikoulun. Ripari mahdollistaa seurakunnan jäseneksi liittymisen.
Rippikoulun voi myös käydä, vaikka sen jälkeen ei liittyisikään kirkkoon.

MITEN VOIN ILMOITTAUTUA?
KESKUSTELE ENSIN HUOLTAJIESI KANSSA rippikoulusi ajankohdasta. Tämä on tärkeää,
sillä pyrimme huomioimaan ryhmätoiveet, jotka asetat ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumislomake kannattaa täyttää yhdessä huoltajan kanssa. Lomakkeessa
kysytään mm. tärkeimpiä terveystietojasi ja huoltajiesi yhteystietoja. Ilmoittautumisen
yhteydessä saat asettaa rippikouluryhmät toivomaasi järjestykseen sen mukaan, missä
ryhmässä mieluiten kävisit rippikoulusi. Rippikoululaisia on paljon, emmekä
valitettavasti voi aina täyttää kaikkien ensisijaisia toiveita. Voit myös mainita kavereita,
joiden kanssa haluaisit samaan ryhmään – pyrimme huomioimaan ainakin yhden
kaveritoiveen.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti: janoa.fi/ilmoittautuminen. Oikea linkki löytyy
Rantakylän seurakunta -otsikon alta.
Lisää tietoa löydät: janoa.fi > Rantakylän seurakunta > Rippikoulu. Sivu löytyy myös
googlaamalla ”rippikoulu rantakylä”.
(https://www.joensuunseurakunnat.fi/janoa/rantakylan-seurakunta/rippikoulu).

MILLOIN VOIN ILMOITTAUTUA?
Ilmoittautuminen avautuu sunnuntaina 11.9. ja sulkeutuu perjantaina 30.9. klo 23:59.
Rippikouluryhmiä ei täytetä ilmoittautumisjärjestyksessä, joten voit tehdä
ilmoittautumisen rauhassa. Jos tulee ongelmia, ole yhteydessä Heikkiin, Markoon tai
Tiinaan. Yhteystiedot löytyvät tämän vihkon lopusta.

MILLOIN SAAN TIETÄÄ RIPARIRYHMÄNI?
Saat viimeistään viikolla 41 ilmoittamaasi sähköpostiin infokirjeen, josta selviää
ryhmäsi ja sen aloitusajankohta. Ryhmäsi ensimmäiseen tapaamiseen kutsutaan sekä
riparilaiset että huoltajat.

RIPPIKOULURYHMÄT 2023
Rantakylän seurakunnassa pidetään yksi päivärippileiri ja viisi leiririppikoulua vuonna
2023. Ensimmäinen leiri pidetään jo joululomalla heti vuoden vaihteen jälkeen. Loput
neljä leiriä pidetään kesällä 2023. Rippikouluryhmien ajankohdat löytyvät tämän
vihkon viimeiseltä sivulta.
Ethän varaa riparin kokoontumisten ajaksi muuta menoa. Poissaolot on aina korvattava. Muistathan, että rippikoulut ovat savuttomia ja päihteettömiä.

KOTISEURAKUNTAAN TUTUSTUMINEN
Kaikki ripariryhmät osallistuvat talven ja kevään aikana Rantakylän seurakunnan
toimintaan. Kokoontumiset ovat ryhmäkohtaisia ja niitä on 1-2 kertaa / kk.

PÄIVÄRIPPILEIRI R3
Päivärippileiri on sopiva valinta Sinulle, joka et halua tai voi lähteä leirille. Päivärippileirillä kokoonnutaan riparille päivittäin kotoa käsin. Ryhmä tapaa muutamina
opetuspäivinä keväällä ja tiiviimpi jakso on kesäkuussa viikolla 26 Rantakylän kirkolla
ja sen lähiympäristössä.
LEIRIRIPPIKOULUT R2, R4, R5, R6, R7
Kaikki rippikoululeirit pidetään Vaivion kurssikeskuksessa Liperissä. Leirimuotoiseen
rippikouluun sisältyy kolmen päivän kaupunkijakso leiriä edeltävällä viikolla Rantakylän kirkolla ja sen lähiympäristössä. R2 rippikoulun kaupunkijakso toteutetaan
pääasiassa ilta- ja viikonlopputapaamisina.
LEIRIRIPPIKOULU R2
JOULULOMALLA
Riparin voi käydä jo talvella!
Näin kesällä voi keskittyä vaikka
harrastuksiin, kesätöihin tai
lomailuun.
Talviripari starttaa jo
ke 2.11.2022 klo 17.30
Rantakylän kirkolla. Leiri
pidetään joululomalla 1.1. 6.1.2023. Rippikoulu jatkuu
leirin jälkeen vielä muutamalla
teemapäivällä ja tapaamisella.
Konfirmaatiota vietetään
hiihtoloman alussa su 5.3.2023.

RUOKAMAKSU
Leirimuotoisen rippikoulun ruokamaksu on 50 euroa koko leirin ajalta.
Leiriryhmien kaupunkijaksoilla jokainen huolehtii itse ruokailuistaan. Päiväleiriin ei
sisälly seurakunnan järjestämää ruokailua, joten päivärippileiri on maksuton.

ERITYISRIPPIKOULU
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten rippileiri pidetään (la-ti) 5-8.8.2023 Vaiviossa.
Konfirmaatio järjestetään sunnuntaina 13.8.2023 Pielisensuun kirkossa.
Ota yhteyttä kehitysvammaistyön pappi Erika Kyytsöseen, niin hän tietää, että olet
osallistumassa erityisrippikouluun. Erikan yhteystiedot ovat: 050 3877 786,
erika.kyytsonen@evl.fi. Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa
joensuunseurakunnat.fi/ilmoittaudu  klikkaa linkkiä Erityisrippikoulu 2023. Haku on
auki 1.8-30.11.2022 välisenä aikana.

AIOTKO KÄYDÄ RIPPIKOULUN MUUALLA?
1. Mikäli olet hakemassa Joensuun seurakuntayhtymän muiden seurakuntien
(Joensuu, Pielisensuu, Vaara-Karjala, Eno, Pyhäselkä) rippikouluihin, ilmoittaudu
silti myös Rantakylän rippikouluun. Näin varmistat rippikoulupaikkasi, jos käykin
niin, että et mahdukaan hakemaasi toisen seurakunnan rippikouluryhmään.
Tietoa
muiden
seurakuntien
ilmoittautumisesta
löydät:
janoa.fi/ilmoittautuminen
2. Jos käyt esimerkiksi kirkon lähetysjärjestön järjestämän rippikoulun, ilmoittaudu
silti Rantakylän seurakunnan rippikouluun ja kerro lomakkeessa meille, missä
aiot käydä rippikoulusi. Myös muualla rippikoulun käyvät nuoret osallistuvat
kotiseurakuntansa toimintaan rippikoulun aikana.

Kysymyksiisi rippikoulusta vastaavat mielellään:

Heikki Mujunen
050 591 6892
heikki.mujunen@evl.fi
seurakuntapastori

Marko Kähkönen
050 359 8002
marko.kahkonen@evl.fi
nuorisotyönohjaaja

Tiina Riikonen
050 313 9792
tiina.riikonen@evl.fi
nuorisotyönohjaaja

Rantakylän seurakunnan rippikouluryhmät 2023
R2 Leiririppikoulu joululomalla
Kaupunkijakso:
Leirijakso:
Konfirmaatio:

tapaamisia marraskuu 2022 - maaliskuu 2023
1.1–6.1.2023 Vaivion kurssikeskus
su 5.3. klo 10

R3 Päivärippileiri
Kaupunkijakso:
Kesäjakso:
Konfirmaatio:

tapaamisia kevään 2023 aikana
viikolla 26 Rantakylän kirkko
su 2.7. klo 10

R4 Leiririppikoulu (leiri samanaikaisesti R5 kanssa)
Kaupunkijakso:
Leirijakso:
Konfirmaatio:

viikolla 23 (ma-ke)
11-16.6. Vaivion kurssikeskus
su 18.6. klo 10

R5 Leiririppikoulu (leiri samanaikaisesti R4 kanssa)
Kaupunkijakso:
Leirijakso:
Konfirmaatio:

viikolla 23 (ke-pe)
11.-16.6. Vaivion kurssikeskus
su 18.6. klo 13

R6 Leiririppikoulu (leiri samanaikaisesti R7 kanssa)
Kaupunkijakso:
Leirijakso:
Konfirmaatio:

viikolla 28 (ma-ke)
16.-21.7. Vaivion kurssikeskus
su 23.7. klo 10

R7 Leiririppikoulu (leiri samanaikaisesti R6 kanssa)
Kaupunkijakso:
Leirijakso:
Konfirmaatio:

viikolla 28 (ke-pe)
16.-21.7. Vaivion kurssikeskus
su 23.7. klo 13

Lähde: Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 ”Elämää Jumalan kasvojen edessä”
Kirkkohallitus Helsinki 2017

