Lue tämä vihko huolella läpi ja anna se myös kotiväkesi luettavaksi!

Rippikoulun keskeisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen
Jumalaan ja tarjota matkaeväitä koko elämään. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat
myös oikeuden mm. kirkolliseen vihkimiseen ja kummina toimimiseen.
Rippikoulu on sinulle ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia yhdessä ikätovereidesi ja
rippikoulun ohjaajien kanssa elämän tärkeitä kysymyksiä. Sen aikana osallistut myös
kotiseurakunnan toimintaan ja tutustut uusiin ihmisiin. Kenties löydät itsestäsikin
jotain uutta.
Noin puolen vuoden ripariaika päättyy konfirmaatiomessuun. Kasvaminen kristittynä
jatkuu kuitenkin koko elämän ajan.

ILMOITTAUTUMINEN: Rantakylän seurakunnan rippikouluihin voivat ilmoittautua
vuoden 2019 aikana 15 vuotta täyttävät tai jo aiemmin 15 vuotta täyttäneet. Voit
käydä Rantakylän rippikoulun (sikäli kuin ryhmiin jää tilaa), vaikka kuuluisit johonkin
muuhun seurakuntaan. Myös kirkkoon kuulumaton tai muuhun uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluva voi halutessaan käydä rippikoulun. Se mahdollistaa
seurakunnan jäseneksi liittymisen (rippikoulun voi toki käydä, vaikkei sen jälkeen
liittyisikään seurakuntaan).
ILMOITTAUTUMISOHJEET:
KESKUSTELKAA YHDESSÄ KOTONA rippikoulusi ajankohdasta, ettei sinun
myöhemmin tarvitse yrittää vaihtaa ryhmää matkojen, vanhempien lomien tms.
takia. Ryhmän vaihtaminen ilmoittautumisen jälkeen saattaa olla epävarmaa.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti. Helpoimmin löydät linkin ilmoittautumiseen
googlettamalla ”rippikoulu Rantakylä” ja klikkaamalla avautuneista linkeistä
www.janoa.fi/rantakyla/rippikoulu  Klikkaa avautuneelta sivulta ”Ilmoittaudu
rippikouluun tästä”! Huom! Samalla sivulla on myös linkki hakulomakkeen
täyttöohjeeseen.
Voit mennä ilmoittautumislomakkeelle myös hakupolkua: www.janoa.fi 
”Rantakylä”  ”Rippikoulu” (valikko sivun oikeassa yläkulmassa) ”Ilmoittaudu
rippikouluun tästä”!
Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 19.9. klo 00:01 ja sulkeutuu sunnuntaina
7.10. klo 23:59. Rippikouluryhmiä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jos tulee ylipääsemättömiä ongelmia, ole yhteydessä Harryyn tai Anttiin (yhteystiedot
löytyvät kirjeen lopusta).

RIPPIKOULURYHMÄT 2019:
Rantakylän seurakunnassa pidetään yksi päivärippikoulu kesällä 2019 ja viisi leiririppikoulua.
Ensimmäinen leiri on jo vuoden 2019 talvilomalla. Loput neljä leiriä pidetään kesällä 2019. Katso
rippikouluryhmien koostetaulukko viimeiseltä sivulta!
PÄIVÄRIPPIKOULU JA KAUPUNKIJAKSO:
Niille, jotka eivät halua käydä leirimuotoista rippikoulua, järjestetään yksi päivärippikoulu.
Päivärippikoulun opetuspäivät pidetään kevään aikana sekä pääosin viikoilla 26 ja 27 (kesäkuussa)
Rantakylän kirkolla. Ohjelmaan sisältyy mahdollisesti päiväretkiä kaupunkialueella.
Päivärippikouluun kuuluu leiririppikoulujen tavoin kotiseurakuntaan tutustuminen. Konfirmaatio
pidetään su 7.7. 2019 klo 10 Rantakylän kirkossa.
LEIRIRIPPIKOULU JA KAUPUNKIJAKSO:
Rippikouluryhmä toteutuu leirimuotoisena, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 15 nuorta.
Rantakylän seurakunnan rippikoululeirit pidetään Vaivion kurssikeskuksessa Liperissä.
Leirimuotoiseen rippikouluun sisältyy myös kaupunkijakso, joka pidetään pääsääntöisesti

Rantakylän kirkolla. (Ks. tarkemmin rippikoulutarjottimestamme tämän esitteen viimeiseltä
sivulta!) Lisäksi tulee ryhmäkohtaisia kokoontumisia talven ja kevään aikana joinakin viikonlopun
päivinä 1-2 kertaa/kk. Ethän varaa kaupunkijakson päiville muuta menoa! Poissaolot on aina
korvattava.
RUOKAMAKSU: Leirimuotoisen rippikoulun ruokamaksu on Joensuun ev.lut. seurakuntien alueella
asuvilta kirkon jäseniltä 12 euroa jokaista alkavaa leiripäivää kohden. Muilta maksu on 24 €/
alkava päivä. Leiriryhmien kaupunkijaksoilla jokainen huolehtii itse ruokailuistaan. Ruokamaksusta
on mahdollista anoa vapautusta taloudellisin perustein. Päiväkouluun ei sisälly seurakunnan
järjestämää ruokailua, joten päivärippikoulu on maksuton.

TALVILOMARIPPIKOULUN (R2) aloitustilaisuus on ke 24.10.2018 klo 18 Rantakylän
kirkolla. Leiri pidetään koulun talviloman aikana (la-to) 2.-7.3.2019. Lisäksi opiskellaan
ennen leiriä muutamina päivinä kaupunkijaksona ja tutustutaan seurakunnan
toimintaan loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. Konfirmaatio pidetään su
10.3.2019 klo 10 Rantakylän kirkossa.
Suosittelemme talvilomarippikoulun käymistä erityisesti niille, joilla on kesällä aikaa
vieviä sitovia harrastuksia, valmennusta, kilpailuja, matkoja tai muuta vastaavaa.
KEHITYSVAMMAISTEN RIPPIKOULU: Leiri 3.-8.6.2019 Vaiviossa sekä mahdollisesti toinen leiri
28.7.-2.8.2019 Vaiviossa. Haku tapahtuu kehitysvammaistyön papin Minna Snellmanin kautta.
Yhteystiedot: p. 050 387 7786 tai minna.snellman@pkssk.fi. Hakemisen yhteydessä selvitetään
mm. hakijan palvelusuunnitelma.
MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVÄT: Jos käyt jonkin herätysliikkeen, yhdistyksen tai muun tahon
järjestämän rippikoulun, ilmoittaudu silti varmuuden vuoksi johonkin oman seurakuntasi
rippikouluryhmään ja viestitä lisäksi meille, missä ensisijaisesti aiot käydä rippikoulusi. Muualla
rippikoulun käyvät saavat lisäinformaatiota ilmoittautumisen jälkeen. Myös muualla rippikoulun
suorittavat tutustuvat oman seurakuntansa toimintaan rippikoulun aikana. Muualla rippikoulun
käyvät Rantakylän seurakunnan jäsenet voivat anoa avustusta rippikoulumaksuunsa. Avustus on
Rantakylän seurakunnan rippileirin ruokamaksun suuruinen.
Mikäli olet hakemassa Joensuun seurakuntayhtymän muiden seurakuntien (Joensuu,
Pielisensuu, Vaara-Karjala, Eno, Pyhäselkä) rippikouluihin, ilmoittaudu silti myös johonkin
Rantakylän rippikouluun. Näin varmistat rippikoulupaikkasi, jos käykin niin, että et mahdukaan
hakemaasi toisen seurakunnan rippikouluryhmään. Huomaa, että rippikouluun ilmoittautumiset
ovat eri aikoina eri seurakunnissa. Ks. muiden seurakuntien ilmoittautumisesta www.janoa.fi.
RANTAKYLÄN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT OVAT SAVUTTOMIA JA PÄIHTEETTÖMIÄ.

KYSYMYKSIISI
RIPPIKOULUSTA
VASTAAVAT:
Antti Kyytsönen
p. 050 591 6892
antti.kyytsonen@evl.fi
Harry Lammi
p. 050 590 6528
harry.lammi@evl.fi

Rantakylän seurakunnan rippikouluryhmät vuonna 2019
RIPPIKOULURYHMÄ

LEIRIJAKSO / LEIRIPAIKKA

KAUPUNKI- / EDELTÄVÄ JAKSO

KONFIRMAATIOPÄIVÄ

ALOITUSAJANKOHTA

su 10.3.2019

ke 24.10.2018 klo 18 Rantakylän
kirkolla

R2 Talvilomarippikoulu

2.-7.3.2019 / VAIVIO

R3 Päivärippikoulu

Talven ja kevään aikana sekä kesällä viikoilla 26 ja 27

su 7.7.2019

ti 15.1.2019 klo 18 Rantakylän
kirkolla

R4 Rippikoulu (tupla / R5)

15.-20.6.2019 / VAIVIO

Viikolla 24

la 29.6.2019

ti 22.1.2019 klo 18 Rantakylän
kirkolla

R5 Rippikoulu (tupla / R4)

15.-20.6.2019 / VAIVIO

Viikolla 24

su 30.6.2019

ke 23.1.2019 klo 18 Rantakylän
kirkolla

Lokakuu 2018 - Helmikuu 2019 aikana

R6 Rippikoulu (tupla / R7)

21.7.-26.7.2019 / VAIVIO

viikolla 29

la 27.7.2019

ke 16.1.2019 klo 18 Rantakylän
kirkolla

R7 Rippikoulu (tupla / R6)

21.7.-26.7.2019 / VAIVIO

viikolla 29

su 28.7.2019

to 17.1.2019 klo 18 Rantakylän
kirkolla

