Rippikoulut 2022
Tietoa rippikoulusta
Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, jonka aikana nuori saa eväitä elämäänsä, kun yhdessä
muiden nuorten ja aikuisten kanssa pohditaan elämään ja uskoon liittyviä kysymyksiä. Rippikoulun
toiminta-ajatus on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään
kristittyinä. Rippikoulun keskeinen lähtökohta on nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.
Rippikoulun tavoitteena on, että nuoret tulevat kuulluiksi, ovat osallisia ja saavat vaikuttaa omaan
rippikoulunsa toteutukseen.
Rippikoulu kestää vähintään 6kk (80 tuntia) sisältäen:
•
•
•

kotiseurakuntaan tutustumisen (erilaisia teemapäiviä kuten Yhteisvastuukeräys,
musiikkitapahtuma sekä jumalanpalvelus- ja ehtoollisopetus, nuortenillat, messut ja
tutustuminen seurakunnan työntekijöihin),
intensiivijakson (leiri) ja
konfirmaation

Rippikouluvaihtoehdot Pihtiputaalla
•
•

Tahkoniemi 1:
Tahkoniemi 2:

rippikoululeiri 7.-14.6.2022, konfirmaatio 19.6.2022
rippikoululeiri 4.-11.7.2022, konfirmaatio 17.7.2022

Rippikoululeirit järjestetään seurakunnan omassa Tahkoniemen leirikeskuksessa. Molempien
rippikoulujen konfirmaatiomessut ovat Pihtiputaan pääkirkossa.
Jos menet järjestön tai urheiluseuran järjestämälle rippileirille, ilmoita siitä silti meille
ilmoittautumislomakkeella. Näin tiedämme, mihin ikäluokan nuoret menevät rippikoulunsa
suorittamaan, elleivät tule kotiseurakunnan leirille. Vaikka kävisit rippikoulun jossain muualla,
seurakuntaan tutustumisjakso suoritetaan omassa kotiseurakunnassa.
Hinta
Rippikoululeirin hinta on 90€ oman seurakunnan jäseniltä (ulkopaikkakuntalaisilta 160€). Hinta
sisältää kahdeksan päivän leirin täyshoidolla, oppimateriaalit ja vakuutuksen. Maksuongelmissa
ota yhteys seurakunnan kirkkoherraan.

Ilmoittautuminen 24.10.2021 mennessä!
Rippikouluun ilmoittaudutaan seurakunnan nettisivuilla 8.-24.10.2021
www.pihtiputaanseurakunta.fi/tule-mukaan/rippikoulu. Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti
yhdessä huoltajan kanssa su 24.10. mennessä.
Lomakkeella voit valita yhden sopivan rippikoulun. Perustele valintasi, samalla voit kertoa, mikäli
molemmat leirien ajankohdat sopivat sinulle. Voit esittää myös yhden kaveritoiveen, kenen kanssa
haluaisit samalle leirille. Huomioi, että teidän tulee laittaa toistenne nimet lomakkeeseen. Ei
kaveriketjutusta.
Ilmoittaudu nettilomakkeen kautta, vaikka kävisit rippikoulusi jossain muualla kuin Pihtiputaalla.
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Rippikoulut 2022
Aloitustapahtuma su 31.10.2021
Kaikki pihtiputaalaiset vuonna 2022 rippikoulunsa käyvät nuoret kokoontuvat Pihtiputaan
pääkirkkoon jumalanpalvelukseen sunnuntaina 31.10.2021 klo 13 (huom. aika).
Messun jälkeen on rippikouluinfo seurakuntakeskus Sallilassa. Rippikouluinfossa selviää
rippikouluryhmät, jaetaan rippikoulupassit ja kerrotaan tärkeistä päivämääristä (yhteiset
kokoontumiset keväällä yms).
Jokaisen rippikoululaisen läsnäolo on välttämätön 31.10. ja myös vanhemmilta/huoltajilta
toivotaan läsnäoloa!
Aloitustapahtumasta alkaa rippikoulun tutustumisjakso kotiseurakuntaan, johon osallistuvat myös
ne pihtiputaalaiset nuoret, jotka käyvät rippikoululeirinsä muualla.

Taivaan Isä siunatkoon yhteisen rippikouluaikamme!

Lisätietoja
Maria Pirttinen
nuorisotyönohjaaja
maria.pirttinen@evl.fi
044 7844 425

www.pihtiputaanseurakunta.fi
Facebook: Pihtiputaan seurakunta
Instagram: pihtiputaanseurakunta
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Tuomas Hurme
seurakuntapastori
tuomas.hurme@evl.fi
0400 931 986

