Hei, sinä rippikoulusta kiinnostunut nuori ja hänen vanhempansa!
Mitä rippikoulu on?

Rippikoulu on kirkon kastekoulu ja siellä perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja nuorten elämään pohtimalla yhdessä elämän tärkeitä kysymyksiä. Vuonna 2020 voivat riparinsa käydä vuonna 2005
syntyneet ja sitä vanhemmat nuoret.
Myös kirkkoon kuulumattomat voivat käydä rippikoulun. Rippikoulun päätteeksi oleva konfirmoiminen edellyttää kirkon jäsenyyttä
(ja kastetta). Siihen ei kuitenkaan ole pakko osallistua. Rippikoulu
on vapaaehtoinen eikä seurakunta velvoita nuorta osallistumaan
rippikouluun. Kun nuori tulee rippikouluun, sitoutuu hän opiskelemaan rippikoulun opetussisältöjen mukaiset asiat.
Ripari kestää kaikkiaan 6-9 kk rippikoulun ja konfirmaation ajankohdasta riippuen. Rippikoulu alkaa ilmoittautumisesta. Rippikoulun kokonaisuus muodostuu kotiseurakuntaan tutustumisesta, ennakkotapaamisista, lähijaksosta (usein leiristä) ja konfirmaatiosta.
Kotiseurakuntaan tutustumiseen liittyy riparikortti, johon kerätään
merkintöjä itsenäisesti. Riparikortin kaikki merkinnät tulee olla suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon.
Toteutamme päivärippikoulun yhteistyössä Lempäälän seurakunnan kanssa. Kokoontumiset ovat pääasiassa Kuljun Majakalla. Vesilahdesta järjestetään kuljetus näihin tapaamisiin. Konfirmaatio on
Vesilahden kirkossa.
Talviriparilla on mahdollisuus lasketella kolmena päivänä kolme
tuntia. Lasketteluun liittyvät kulut eivät sisälly leirimaksuun.

Ilmoittautuminen rippikouluun
Seurakunnan työntekijät vierailevat koululla viikolla 41. Silloin 8.luokkalaiset saavat itselleen infokirjeen ja ilmoittautumislomakkeen. Samalla viikolla lomake löytyy myös seurakunnan nettisivulta. Su 27.10.2019 klo 10.00 on messu kirkossa ja sen jälkeen kirkkokahvit ja infotilaisuus nuorille ja heidän vanhemmilleen.
Ilmoittautumislomakkeet palautetaan su 27.10.messussa tai etukäteen kirkkoherranvirastoon. Infotilaisuuden alussa pystymme kertomaan, miltä rippikouluryhmien toteutuminen näyttää. Ryhmän
toteutuminen edellyttää 7 rippikoululaista. Ryhmäjaot tehdään
vasta seuraavalla viikolla ja niistä tulee tieto postitse kotiin.
Täytä lomake huolella yhdessä huoltajasi kanssa. Huoltaja vahvistaa allekirjoituksellaan nähneensä lomakkeen sekä tarkistaneensa
ja hyväksyneensä siinä olevat tiedot.
Jos haluat ystäväsi kanssa samalle riparille, valitse samat vaihtoehdot ja palauta lomake yhteen nidottuna kaverisi lomakkeen
kanssa. Kaveriporukan koko voi olla enintään kolme henkilöä. Lomakkeeseen kannattaa kirjoittaa perustelut toiveisiinsa; myös silloin, jos jokin riparivaihtoehdoista on mahdoton. Pyrimme huomioimaan nämä. Otathan huomioon, että kaikki eivät mahdu 1. toiveeseensa.
Mikäli käyt rippikoulusi jossakin muualla, sinun tulee silti täyttää
ja palauttaa ilmoittautumislomake määräaikaan mennessä. Merkitse rastilla kohta ”käyn riparini muualla” ja mainitse rippikoulun
järjestäjä ja paikka. Ilmoittautumalla tieto tavoittaa kaikki asianosaiset. Kaikkiin rippikouluihin kuuluu omaan seurakuntaan tutustumisjakso. Saat seurakunnalta rippiraamatun ja Virsikirjan. Huom!
Uusi alku 4.1, oma lähipäivä 3.4.

Rippikoulun muita faktoja
Rippikoulumaksu leiriripareille on 121 € ja päivärippikoulun ruokamaksu 45 €. Rippikoulumaksuihin voi pyytää kirkkoherralta huojennusta tai vapautusta maksusta taloudellisin perustein. Yhteyttä
kannattaa ottaa rohkeasti, sillä tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Rippikoulumme ovat savuttomia ja päihteettömiä. Hallussapito ja
käyttö aiheuttavat aina toimenpiteitä ja ne voivat johtaa rippikoulun päättymiseen. Kielto koskee myös etukäteistapaamisia.
Kerromme lisää rippikoulun infotilaisuudessa su 27.10, mutta
toki kysymyksiä saa esittää jo aikaisemminkin.
Tervetuloa mukaan,
toivottaa Soila ja muu rippikoulutiimi

Lisätietoja voi kysellä
30.11. asti: Soila Simola, soila.simola@evl.fi, puh. 050 3078 147
ja 1.12. alkaen: Merja Viljanen, merja.viljanen@evl.fi, puh. 040
8049 111

Vesilahden seurakunnan rippikoulut 2020
TALVI
(SAPPEE)

PÄIVÄ
(LEMPÄÄLÄ)

KESÄ I
(HEINÄKALLIO)

KESÄ II
(HEINÄKALLIO)

ALOITUSPYHÄ

27.10.

27.10.

27.10.

27.10.

RIPARIKOHTAINEN LÄHIPÄIVÄ

3.1.

18.1.

17.1.

7.2.

UUSI ALKU -MINIFESTARIT

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

KIRKKO + OPETUS

26.1.

19.1.

26.1.

26.1.

KIRKKO + OPETUS

16.2.

19.4.

16.2.

16.2.

LÄHIJAKSO

23.-29.2.

22.-25.6. ja
29.6.-1.7.

4.-10.6.

13.-19.7.

RIPARIKOHTAINEN LÄHIPÄIVÄ

8.5.

20.3.

23.5.

24.5.

KIRKKO + OPETUS

29.3.

17.5.

29.3.

29.3.

RIPARIKOHTAINEN LÄHIPÄIVÄ

*

16.5.

*

*

KONFIRMAATIOMESSU

16.5.

5.7.

14.6.

26.7.

+ itsenäinen kotiseurakuntaan tutustuminen riparikortin merkintöjen mukaisesti 30.4. mennessä.

