TERVETULOA
RIPPIKOULUUN!
Tohmajärven evl. seurakunnan
rippikoulut alkavat lokakuussa ja
päättyvät kesällä 2022. Rippikoulu
on vapaaehtoinen, mutta yleisesti
tärkeäksi koettu tapahtuma nuoren
elämässä, eräänlainen nykyaikainen
aikuistumisriitti. Rippikoulun aikana
pysähdytään pohtimaan asioita, joita
ei arkielämän kiireissä useinkaan
ehdi ajatella. Tämän reilun seitsemän kuukauden rippikoulumatka huipentuu rippikoululeiriin ja
konfirmaatiojuhlaan. Matkan aikana tutustutaan ja osallistutaan niin itsenäisesti kuin
ryhmässäkin, sekä seurakunnan yleiseen toimintaan, että myös oppitunneille, joita
rippikoululaisille erikseen järjestetään. Rippikoulun ”oppimäärä”, kahdeksankymmentä tuntia
(80) ei siis koostu vain leirijaksosta, vaan kerääntyy pikkuhiljaa talven ja kevään myötä.
Ensi vuonna rippileirejä järjestetään kaksi, hiihtolomalla ja kesäkuussa. Lisäksi on mahdollisuus
päivärippikouluun, joka pidetään seurakuntatalolla kahden viikon aikana kesä- ja heinäkuun
aikana. Päivärippikoulu toteutuu, mikäli ryhmään tulee vähintään 6 henkilöä. Leiririppikoulun
pitopaikkana on hiihtolomalla Hyvärilän nuorisokeskus Nurmeksessa ja kesäkuussa Oronmyllyn
toimintakeskus Parikkalassa.
Leirijakson ruoka- ja majoituskustannuksista jää leiriläisen maksettavaksi seurakunnan osuuden
jälkeen noin 110 €. (Johtokunta vahvistaa hinnan syksyn kokouksessa.) Muutoin rippikoulusta ei
kuluja tule. Tästä leirimaksusta on mahdollisuus anoa vapautusta sosiaalisin perustein, mielellään
jo hyvissä ajoin ennen leiriä. Tästä mahdollisuudesta voi tiedustella lisää leirin vastaavalta papilta
tai nuorisotyönohjaajalta.
Päivärippikoulu on ilmainen, koska se ei sisällä ruokailua.
Kesällä 2022 päättyvä rippikoulu alkaa sunnuntaina 31.10.klo 10.00 yhteisellä
jumalanpalveluksella Kemien seurakuntatalossa, Maiju Lassilantie 16. Jumalanpalveluksen
jälkeen on lyhyt tilaisuus, jossa jaetaan lisätietoa rippikouluista, sekä ohjeet seurakuntaan
tutustumisjakson suorittamiseen. Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tilaisuuteen.
Tämä kokoontuminen on kaikille rippikoululaisille pakollinen.
Seurakuntaan tutustumisjakso suoritetaan itsenäisesti 31.10. 2021– 30.4.2022 välisenä
aikana
Syksyn ja kevään mittaan järjestetään sunnuntaisin seurakuntatalolla opintopäiviä, yksi marrasjoulukuussa ja kolme kevään mittaan. Tarkempi leirikohtainen aikataulu jaetaan rippikoulun
aloitustilaisuudessa 31.10.

Rippikouluun ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella. Lomake tulee palauttaa viimeistään
8.10.2021 osoitteeseen Maiju Lassilan tie 16, 82600 Tohmajärvi
tai antamalla lomake nuorisotyönohjaaja Ipalle (Ritva Salopuro), joka päivystää Maiju Lassilan
koululla nuorisotyöntekijöiden kanssa torstaina 7.10.
Jos et ole seurakuntamme jäsen, mutta haluat ilmoittautua rippikouluumme, ota yhteys
kirkkoherra Mikko Lappalaiseen.
Yhteystietoja:
Kirkkoherranvirasto:
Kirkkoherra Mikko Lappalainen
Rippikoulutyöstä vastaava pastori Antti Happonen
Nuorisotyönohjaaja Ritva Salopuro

0504123657
050 3596463
050 5760108
050 5213976

