RIPPIKOULUT 2022

Muuramen seurakunta kutsuu kaikkia ensi vuonna 15 vuotta täyttäviä
muuramelaisia nuoria rippikouluun!
Tämä esite on tarkoitettu nuorille ja heidän huoltajilleen. Esitteestä saat tietoja ensi vuoden rippikouluista
sekä ripari-ilmoittautumisesta. Tämä sama esite ja sähköinen ilmoittautumislomake löytyvät netistä
osoitteesta www.muuramenseurakunta.fi, rippikoululinkistä.

Miksi rippikouluun?
Rippikoulussa nuorella on mahdollisuus pohtia omaa elämäänsä ja suhdettaan Jumalaan. Rippikoulu
käydään vain kerran elämässä ja siksi se onkin ainutlaatuinen kokemus. Rippikoulusta erityisen tekee
myös se, että jokainen nuori kokee ja käy rippikoulun omalla tavallaan. Rippikouluun osallistuminen on
kuitenkin täysin vapaaehtoista.

Jos en kuulu kirkkoon tai minua ei ole kastettu?
Rippikoulun voit käydä, vaikka et kuuluisi kirkkoon tai sinua ei ole kastettu. Jos rippikoulun jälkeen haluat
osallistua konfirmaatioon, sinun on liityttävä kirkkoon. Jos sinua ei ole kastettu lapsena, kaste toimitetaan
ennen konfirmointia. Näissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä oman rippikouluryhmäsi pappiin hyvissä
ajoin, kun tiedät, mihin ryhmään sinut on valittu.

Rippikoulut 2022
Muuramen seurakunnassa suurin osa ripareista järjestetään rippikoululeireinä. Vuonna 2022 leirit
järjestetään Piispalan leirikeskuksessa Kannonkoskella. Leiripaikasta lisätietoja löytyy osoitteesta
www.piispala.fi. Rippikoulun vetäjinä toimivat seurakunnan työntekijät jotka ovat yleensä pappi ja
nuorisotyönohjaaja. Lisäksi riparille voivat osallistua esimerkiksi kanttori, diakoni ja kesätyöntekijöitä.
Tietenkin leiriltä löytyvät myös iki-ihanat isoset!
Leirijakson lisäksi rippikouluun kuuluu tutustuminen oman seurakunnan toimintaan, rippikouluviikonloppu ja lähijakso Muuramessa. Vanhemmille järjestetään info-tilaisuus lähijakson yhteydessä.
Rippikouluviikonloppu, lähijakso ja leirijakso ovat yksi kokonaisuus, joten niitä ei voi käydä toisesta
leirikokonaisuudesta. Ilmoittautuessaan nuori sitoutuu olemaan mukana KAIKISSA leirikokonaisuuteen
liittyvissä tapahtumissa! Huomioikaa siis leiritoiveita tehdessä perheenne ja nuoren kaikki mahdolliset
menot, harrastukset ja lomasuunnitelmat myös rippikouluviikonloppujen ajalta.
Rippikoulu on myös mahdollista käydä päivärippikouluna, jolloin leiri korvataan iltaopetuksena, joka
järjestetään Muuramessa. Päiväripari on hyvä vaihtoehto niille, joille pitkä leiriviikko ei sovi.

Riparipassi
Rippikoulupassi lähetetään kotiin tämän kirjeen kanssa. Jumalanpalvelus merkinnät käydään itsenäisesti
ja nuorteniltojen ajankohdat löytyvät mm. muurame srk/nuoret nettisivuilta. Rippikoulupassi palautetaan
keväällä 2022 oman leirin työntekijälle.

Rippikoulun hinta
Talvi- ja kesäleireillä 140€ sisältäen täysihoidon, kuljetuksen leirille ja Raamatun. Päivärippikoulun
hinta on 50 €. Ulkopaikkakuntalaisille ja kirkkoon kuulumattomille rippikoulumaksu on 250 €.

Maksun voi hoitaa myös osamaksuna. Maksuasioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä
Muuramen seurakunnan taloustoimistoon, talouspäällikkö Hannele Räty (p. 050 5943216
tai hannele.raty@evl.fi).

Leirivalinnoista
Yksittäiselle leirille ei voi tehdä varausta! Valinnat leireille tehdään ilmoittautumisen yhteydessä
mainitut esteet huomioon ottaen. Vuonna 2022 rippikoululaisia on paljon, joten kaikkia toiveita ei
voida välttämättä toteuttaa. Tiedon leirivalinnasta saat kotiin tulevalla kirjeellä syysloman jälkeen.
Erityistä tukea tarvitseville nuorille rippikoulu Jyväskylässä
Erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille ja autistisille nuorille järjestetään tarpeen mukaan oma
pienryhmärippikoulu Keski-Suomen alueella. Voitte ottaa yhteyttä suoraan Keski-Suomen seurakuntien
kehitysvammatyön pappiin Maarit Nuopposeen (puh. 045 6575715, maarit.nuopponen@evl.fi). Mikään
vamma ei ole este rippikoululle!

Jos käyt rippikoulun muualla kuin Muuramen seurakunnassa
Ilmoittaudu silti sähköisesti rippikouluun, mutta merkitse kohtaan ”Käyn rippikoulun muualla,
missä?” Raamatun ja riparipassin saat tarvittaessa kirkkoherranvirastosta, osoite Virastotie 2.

ILMOITTAUTUMINEN RIPPIKOULUUN
Rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti!
Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta
www.muuramenseurakunta.fi, rippikoulu-linkistä.
Ilmoittautumisaika on 20.9.-15.10.2021.

RIPPIKOULUJEN AJANKOHDAT 2022

RIPPIKOULUT MUURAMEN SEURAKUNNASSA 2022
Talvileiri
Ripariviikonloppu 8.-9.1.2022 Seurakunnan tilat (Muurame)
Lähijakso: la 19.2.2022 Seurakunnan tilat (Muurame)
Leirijakso 27.2– 5.3.2022 Piispala (Kannonkoski)
Konfirmaatio: la 12.3. klo 10 Muuramen kirkko
Kesäleiri 1
Ripariviikonloppu 15. – 16.1.2022 Seurakunnan tilat (Muurame)
Lähijakso: aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
Leirijakso: 6.-12.6.2022 Piispala (Kannonkoski)
Konfirmaatio: la 18.6. klo 10 Muuramen kirkko
Kesäleiri 2
Ripariviikonloppu: 22.-23.1.2022 Seurakunnan tilat (Muurame)
Lähijakso: aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
Leirijakso 12. - 18.6.2022 Piispala (Kannonkoski)
Konfirmaatio: la 2.7. klo 10 Muuramen kirkko
Kesäleiri 3
Ripariviikonloppu: 29.-30.1.2022 Seurakunnan tilat
Lähijakso: aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
Leirijakso: 27.6 - 3.7.2022 Piispala (Kannonkoski)
Konfirmaatio: la 9.7. klo 10 Muuramen kirkko
Kesäleiri 4
Ripariviikonloppu: 5.-6.2.2022 Seurakunnan tilat (Muurame)
Lähijakso: aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
Leirijakso: 3. -9.7. Piispala (Kannonkoski)
Konfirmaatio: su 10.7. klo 10 Muuramen kirkko
Päivärippikoulu
Kokoontumiskerrat (5 kpl) sovitaan ryhmän kanssa yhteisesti keväälle 2022
Konfirmaatio: sovitaan ryhmän kanssa yhteisesti, Muuramen kirkkoon

Syysterveisin, Rippikoulutyön porukka
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.
Sari Höylä, nuorisotyönohjaaja p. 050-340 4455 sari.hoyla@evl.fi
Nelli Nuolikoski, vs. nuorisotyönohjaaja p. 050-5943224 nelli.nuolikoski@evl.fi
Mika Ilvesmäki, nuorisotyön pappi p. 050-594 3217 mika.ilvesmaki@evl.fi

