Hei vuoden 2023 rippikoululainen!

Täytät ensi vuonna 15 vuotta. Se tarkoittaa, että sinulla on mm. oikeus suorittaa
mopokortti, kuljettaa pyörällä alle 10-vuotiasta sekä perustaa yhdistys kahden muun
vähintään 15-vuotiaan kanssa. Sinulla on myös mahdollisuus käydä rippikoulu ja saada
konfirmaatio, joka oikeuttaa sinut mm. kummin tehtäviin. Eikö olekin hienoa?
Tässä kirjeessä saat tietoa kotiseurakuntasi rippikouluista sekä rippikoulusta yleensä.
Näytä tämä kirje vanhemmillesi ja keskustele heidän kanssaan rippikouluun
osallistumisesta!
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Ilmoittautumiskaavakkeeseen täytetään henkilötiedot sekä ryhmätoiveet. Voit myös
toivoa kaveria samaan ryhmään. Jos käyt rippikoulusi muualla (Rauhanyhdistys,
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ILMOITTAUDU MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVÄKSI. Täytä kaikki kohdat, muuten
ilmoittautuminen ei onnistu. Pyrimme toteuttamaan kaikkien toiveet, mutta koska
ryhmään voidaan ottaa vain 25 henkilöä, eivät kaikki välttämättä pääse ensimmäisenä
toivomaansa ryhmään. Merkitse siis kaikki kolme ryhmätoivetta! Kyseessä ei ole
nopeuskilpailu, vaan kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ovat samalla viivalla
ryhmiä muodostettaessa. Ryhmävaihtoehdot löydät tämän kirjeen liitteenä.
Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 31.8. klo. 9.00 ja päättyy sunnuntaina 11.9. klo
23.59.

Rippikouluryhmäsi
Tieto rippikouluryhmästäsi lähetetään huoltajan sähköpostiin viimeistään viikolla 38.

Rippikouluinfo
Rippikoulutaipaleesi alkaa rippikoulusunnuntaina, jossa jokaisen rippikouluun tulevan
tulee olla
rippikoulun

mukana.
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rippikoulukorttisi. Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan!
Su 25.9. klo 10 Iin kirkossa
Su 25.9. klo 12 Kuivaniemen kirkossa
Infon jälkeen nuori aloittaa seurakuntayhteysjakson, jossa osallistutaan seurakunnan
toimintaan (jumalanpalvelukset, nuortenillat ym.). Seurakuntayhteysjakso on kaikille
sama, myös niille, jotka käyvät järjestörippikoulun.

Antoisaa rippikouluaikaa!

Iin seurakunnan rippikoulutiimi

Jos sinulla on jotain kysyttävää rippikouluihin liittyen, voit olla yhteydessä
Nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpäähän p.0400-882315
tai rippikoulupappi Matti Kinnuseen p. 0400-618832. e-mail: etunimi.sukunimi@evl.fi

Mikä on rippikoulu?
Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta, jossa pohditaan yhdessä
muiden kanssa elämään ja uskoon liittyviä asioita sekä tutustutaan siihen uskoon, johon
sinut on kasteessa liitetty. Rippikoulun kesto on vähintään puoli vuotta ja sen laajuus
on 80 tuntia. Siihen voi liittyä erilaisia tapahtumia, vierailuja ja retkiä. Jos rippikouluun
liittyy leirijakso, se on tavallisesti noin viikon mittainen.

Milloin?
Yleensä rippikoulu käydään sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Suomalaisista 15vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain noin 85 %. Jos olet mennyt 6-vuotiaana
kouluun, voit anoa mahdollisuutta käydä rippikoulu 14-vuotiaana samaan aikaan
luokkakavereittesi kanssa. Yhtä hyvin voit käydä riparin vuotta myöhemminkin.

Mikä on konfirmaatio?
Konfirmaatio on rippikoulun päätösjuhla. Konfirmaatiossa tunnustat itse kristillisen
uskon, johon sinut on kastettu. Kasteessasi vanhemmat ja kummit lausuivat
uskontunnuksen puolestasi, nyt olet itse pääosassa. Jonain päivänä on ehkä sinun
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Rippikoulun voit käydä, vaikka sinua ei olisi kastettu. Jos 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.

Rippikouluvaihtoehdot Iin seurakunnassa 2023
Edelleen jatkuva korona-aika voi vaikuttaa rippikoulujen pitämiseen, mutta tämän hetken suunnitellut
vaihtoehdot ovat kolme leiriä, joista yksi on syyslomalla (syksy 2022) ja kaksi kesällä sekä päivärippikoulu, joka
pidetään myös syyslomalla. Kuivaniemeläisille järjestetään kuljetus yhteisiin tapaamisiin Iihin. HUOM! Korona
voi tuoda muutoksia päivämääriin ja leiripaikkoihin.
Rippikoulumaksut: Leirit 50€, päivärippikoulu on ilmainen.

• Syysripari
Rippileiri 22.-26.10.-22 (syysloma) Siikajoen Törmälässä. Lisäksi yhteisiä kokoontumisia ennen ja jälkeen
leirin. Konfirmaatio 26.3.2023 Iin kirkossa.

• Kesä 1
Rippileiri 5.-10.6. Siikajoen Törmälässä. Lisäksi yhteisiä kokoontumisia ennen leiriä. Konfirmaatio
11.6.2023 Iin kirkossa.

• Kesä 2
Rippileiri 11.-16.6. Siikajoen Törmälässä. Lisäksi yhteisiä kokoontumisia ennen leiriä. Konfirmaatio
18.6.2023 Iin kirkossa.

• Päivärippikoulu
Intensiivijakso 22.-26.10. Pappilassa tai srk-talolla. Lisäksi yhteisiä kokoontumisia kevään aikana.
Konfirmaatio 19.3.2023 Iin kirkossa.

• Partiorippikoulu
Oulun seurakunnat järjestävät partiorippikoulun, joka on avoin kaikille partiolaisille ja muille luonnosta
ja erätaidoista kiinnostuneille. Talviviikonloppu: 10.-12.2. Kiiminki, Leiri: 14.-21.6. Rokua. Hinta-arvio 120€
(tarkentuu myöhemmin). Ilmoittautuminen 5.-9.9. www.oulunseurakunnat.fi/rippikoulu.
Lisätietoja: sanna.parkkinen@evl.fi

