Kaustisen ja Ullavan seurakunnan seuraava rippikoulu alkaa tammikuussa 2021
Ilmoittautuminen ennen joulua, Riparistartti loppiaisena







rippikouluvuosi alkaa sähköisellä ilmoittautumisella rippikouluun, lue tarkemmat ohjeet liitteestä ja ilmoittaudu nettisivuilla
ilmoittautumisen voi tehdä nuori vain yhdessä huoltajan kanssa
Rippikoulun Starttimessu on Kaustisen kirkossa loppiaisena 6.1.2021 klo 10.00
messun jälkeen Riparistartti-tilaisuus seurakuntakeskuksessa (tai kirkossa)
seuraa ennen joulua koronatiedotuksia, sillä ohjeistukset vaikuttavat Riparistartin toteuttamiseen
tiedotuskanavat:
o nettisivujen Rippikoulu-sivu ja Tapahtumakalenteri: kaustisenjaullavanseurakunta.fi
o Instagram: @luolanurkka

Leiriripari on vuosi toisensa jälkeen se suosituin riparimuoto
Leiririppikoulu:







vuonna 2021 järjestetään 2 tai 3 rippikouluryhmää riippuen ilmoittautuneiden nuorten määrästä
varmuudella järjestämme kaksi leiririppikouluryhmää, joiden molempien leirit ovat Nuolisen leirikeskuksessa
mikäli kaikki rippikouluun halukkaat eivät mahdu näille kahdelle leirille (max. osallistujamäärä on 25 hlö),
osallistuu Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta 2-8 rippikoululaista yhteisriparille Halsuan seurakunnan kanssa
leirikeskus Majakassa Halsualla
kaikki rippikoulupäivämäärät ovat nähtävissä tässä kirjeessä ja nettisivuilla
pyydämme lukemaan päivämäärät tarkasti ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä
vuonna 2021 emme järjestä päivärippikouluryhmää, koska sille ei ole viime vuosina ollut kysyntää

Leirille hakiessa asenne leirillä oloa kohtaan tulisi olla myönteinen. Muuten viikosta tulee raskas sekä leiriläiselle itselleen, että leiritovereille. Leiri kuitenkin tarjoaa yleensä ainutlaatuisen viikon, jonka muistot lämmittävät vielä vuosien
jälkeen. Rohkeasti siis mukaan rippileirille!

Yksityisrippikoulu:




pidetään yksityisopetuksena, jolloin riparilainen suorittaa oppitunnit ohjaajan kanssa ilman ryhmää
järjestetään poikkeustapauksissa silloin, kun leirille osallistuminen ei ole painavista syistä mahdollista
yksityisrippikoulua toivottaessa ottakaa yhteyttä rippikoulupappiin Kai Tikkakoskeen

Erityisrippikoulu:
Rovastikunta tarjoaa mahdollisuutta rippikoulun käymiseen erityistä tukea tarvitseville nuorille. Tätä mahdollisuutta
ei kuitenkaan ole tarjolla joka vuosi. Mikäli perheessänne on nuori, joka tarvitsee erityistä tukea, ottakaa yhteyttä
seurakunnan diakoniin marraskuun 2020 aikana.

Miten rippikouluun ilmoittaudutaan ja mitä se maksaa…
Miten ilmoittaudun?






Seurakunnassamme on käytössä sähköinen rippikouluun ilmoittautuminen
kaustisenjaullavanseurakunta.fi > Tule mukaan > Nuorille > Rippikoulu
Ilmoittautuminen on auki 24.11.-24.12.2020
lomakkeen saa täyttää vain yhdessä huoltajan kanssa, koska siinä kysytään luvanvaraisia henkilötietoja
lisätietoja liitteessä

Rippikoulumaksu:




rippikoulu maksaa vuonna 2021 Kaustisen ja Ullavan seurakunnan jäseniltä 120 euroa ja muilta 140 euroa
maksu sisältää ripariraamatun, opiskelutarvikkeet, viikon yöpymisen leirikeskuksessa täysylöspidolla sekä
mahdolliset rippikoulua varten järjestetyt linja-automatkat
maksulinkki lähetetään ilmoitettuun laskutussähköpostiin tammikuun viimeisellä viikolla 2021 ja laskussa
on maksuaikaa 2 viikkoa

Päivämäärät kalenteriin…





Tästä kirjeestä löytyvät kaikki vuoden 2021 rippikouluryhmien päivämäärät
Varaattehan jo kalenterista alustavasti tilaa näille päivämäärille, jotta vältytään korvaavilta tehtäviltä
sairaana ei saa osallistua, silloin nuori tekee korvaavan oppimistehtävän
otathan heti riparivuoden alusta tavaksi ilmoittaa, mikäli et pysty osallistua

Vuoden 2021 rippikoulujen ryhmäkohtaiset tärkeät päivämäärät
(koronatilanteen vuoksi nämä suunnitelmat ovat alustavia)

Ripari 1 Nuolinen -ryhmä:







Kotikirkko tutuksi -päivä su 7.2. Kaustisen kirkossa ja su 14.2. Ullavan kirkossa, valitse näistä toinen
Isosten järjestämä Tutustumisilta la 20.3.
Helatorstain Opetuspäivä to 13.5. molemmille Nuolisen ripariryhmille Nuolisessa
Rippileiri: 14.-20.6. (ma-su), alkaa ma klo 18 ja päättyy su jumalanpalvelukseen Kaustisen kirkossa klo 13
Riparimiitti leirin jälkeen ennen konfirmaatiota, aika ja paikka selviävät myöhemmin
Konfirmaatio:
o kaustislaiset su 1.8. klo 10 Kaustisen kirkko (kotiin mennessä leirikirjeessä tämä oli väärin!)
o ullavalaiset su 1.8. klo 13 Ullavan kirkko

Ripari 2 Nuolinen -ryhmä:







Kotikirkko tutuksi -päivä su 7.2. Kaustisen kirkossa ja su 14.2. Ullavan kirkossa, valitse näistä toinen
Isosten järjestämä Tutustumisilta la 27.3.
Helatorstain Opetuspäivä to 13.5. molemmille Nuolisen ripariryhmille Nuolisessa
Rippileiri: 28.6.-4.7. (ma-su), alkaa ma klo 18 ja päättyy su jumalanpalvelukseen Ullavan kirkossa klo 13
Riparimiitti leirin jälkeen ennen konfirmaatiota, aika ja paikka selviävät myöhemmin
Konfirmaatio:
o kaustislaiset su 8.8. klo 10 Kaustisen kirkko
o ullavalaiset su 1.8. klo 13 Ullavan kirkko

Halsuan ripari-ryhmä:





Kotikirkko tutuksi -päivä su 7.2. Kaustisen kirkossa ja su 14.2. Ullavan kirkossa, valitse näistä toinen
Viikonloppuleiri Halsuan Majakassa pe-su 26.-28.3.
Rippileiri: 7.-12.6. (ma-la)
Konfirmaatio:
o kaustislaiset su 1.8. klo 10 Kaustisen kirkko TAI su 8.8. klo 10 Kaustisen kirkko
o ullavalaiset su 1.8. klo 13 Ullavan kirkko
o mahdollisuus myös osallistua Halsuan konfirmaatioon su 13.6. klo 10 Halsuan kirkko

Riparistartin järjestämisessä varaudumme koronarajoituksiin
Rippikoulun Starttimessu





loppiaisena eli ke 6.1. Kaustisen kirkossa
yhteinen kaikille rippikoulun aloittaville
toivomme tässä vaiheessa, että perheestä osallistuu rippikoululaisen lisäksi vain yksi aikuinen (äiti, isä,
kummi, isovanhempi)
muulle perheväelle Starttimessu on katsottavissa striimattuna seurakunnan Facebook-sivulta

Riparistartti messun jälkeen







mikäli koronatilanne sallii, järjestämme jumalanpalveluksen jälkeen keittolounaan ja Riparistartin Kaustisen
seurakuntakeskuksessa
Riparistartin idea on
o kohdata riparilaiset ja läheiset
o antaa infoa merkintöjen keräämisestä ja esitellä leiriryhmät
o käydä läpi rippikouluvuoden kulku, kertoa nuorille rippileiristä ja konfirmaatiosta
o tänä vuonna varaudumme kuitenkin siihen, että tilaisuus joka muodossaan on edellisvuosia paljon
pienimuotoisempi
mikäli koronarajoitukset estävät kokoontumisen seurakuntakeskuksessa, pidetään lyhyt RipariStartti kirkossa
messun jälkeen (tätä ei henkilösuojan vuoksi striimata)
mikäli koronarajoitukset estävät messuun kokoontumisen kirkossa, striimataan myös Riparistartti Facebookiin ja leiriryhmät selviävät kotiin tulevasta kirjeestä
Toivomme, että perheet tarkistavat tilaisuuden luonteen vuoden vaihtuessa. Sen voi tarkistaa nettisivulta,
tapahtumakalenterista tai Instagramista @luolanurkka.

Ehtoollisen vietosta rippikoulussa…
Suomen ev.lut. kirkon rippikouluissa suositellaan nykyisin ehtoollisen viettämistä jo rippikoulun aikana. Siksi meidänkin rippikouluvuodessamme siihen on tilaisuuksia. Jo aloituksessa 6.1. vietämme messua, jossa on mahdollista
tulla ehtoolliselle yhdessä vanhempien kanssa. Näin opitaan osallistumalla ja jännittäminen vähenee. Kirkon alttari ja
ehtoollisen viettäminen siellä voidaan kokea hyvänä ja turvallisena asiana. Nuori voi kuitenkin itse päättää ottavansa
ehtoollisen vasta konfirmaatiossa, mutta halutessaan voi sitä harjoitella jo etukäteen. Huomioimme ehtoollisen järjestämisessä voimassa olevat koronarajoitukset.

Mistä saat lisäinfoa rippikoulusta ja tapahtumista…
Seurakunnan toimintaan tutustumisessa oiva apuväline on seurakunnan nettisivujen tapahtumakalenteri (kaustisenjaullavanseurakunta.fi/tapahtumat). Kannattaa käydä kurkkaamassa sitä, kuten myös nuorten omia sivuja. Sivuilta löytyy myös usein kysyttyjä kysymyksiä rippikoulusta, joihin kannattaa myös tutustua. Nuorisotyömme on
myös Instagramissa @luolanurkka. Saa seurata!

Tulevaa rippikouluvuotta odotellen!
Kai Tikkakoski, rippikoulutyöstä vastaava pappi
050 3147 338
kai.tikkakoski@evl.fi
Minna Lempiälä, nuorisotyönohjaaja
050 3147 348
minna.lempiala@evl.fi

