Heippa rippikoululainen!
Tässä rippikoulukirje, josta löydät tietoa yleisistä rippikoulun asioista sekä oman ryhmäsi jutuista.
Lue tämä huolella huoltajiesi kanssa ja laita se talteen. Mikäli kadotat kirjeen tai jonkun siihen liittyvän
liitteen, löydät ne seurakunnan nettisivujen rippikouluosiosta.
Rippikouluryhmäsi on Laaja 3.
Rippikoulu koostuu seurakuntajaksosta, joka sisältää erilaisia yhteisiä kokoontumisia sekä vapaasti
valittavia tilaisuuksia sekä ensi kesän lähijaksosta.
Laaja 3 -ryhmän lähijakso on 3.-9.7.2019 Laajaniemen leirikeskuksessa ja konfirmaatio su 14.7. klo 13
Sumiaisten kirkossa.
RIPPIKOULUUN SITOUTUMINEN
Korvaavien tehtävien yms. järjestäminen on vaikeaa, joten edellytämme rippikouluun tulijoilta
sitoutumista. Ryhmähengen ja oppimisprosessin takia on tärkeää, että kukin rippikoululainen osallistuu
oman rippikouluryhmänsä tapaamisiin. Mikäli kuitenkin jostain syystä olet estynyt (esim. kipeä), sinun tulee
ottaa yhteyttä oman rippikoulusi ohjaajiin heti, kun tiedät esteestä (eli ennen tilaisuutta), neuvotellaksesi
siitä, miten toimit tilaisuuden korvaamisen kanssa.
KOTISEURAKUNNAN TOIMINTA
Tietoa kotiseurakuntasi toiminnasta saat seurakunnan kotisivuilta: www.aanekoskenseurakunta.fi sekä
kirkollisista ilmoituksista, jotka löytyvät ÄKSästä.
RIPPIKOULUMAKSU
Päivä- ja iltarippikoulun ruokamaksu on 40 €. Laajaniemen leirimaksu 80 €. Viron ja lapin rippikoulun maksu
on 270 €. Rippikoulumaksuista tulee huoltajan sähköpostiin (laskutussähköposti) sähköiset maksulinkit
keväällä 2019. Laitamme huoltajille tiedon, kun laskut ovat lähteneet. Viron ja lapin maksut tulevat
kahdessa erässä. Mikäli teillä on taloudellisia vaikeuksia, voi rippikoulumaksusta anoa maksujärjestelyä tai
jossain tapauksissa diakoniatyön kautta myös maksuvapautusta. Näissä tapauksissa on tärkeää, että
huoltajasi ottaa yhteyttä oman rippikouluryhmäsi pappiin vuoden 2018 loppuun mennessä.
OSALLISTUJAKORTTI JA TURVALLISUUSOHJEET
Ensimmäisen rippikoulukokoontumisen jälkeen huoltajan (laskutussähköposti) sähköpostiin tulee
osallistujakorttilinkki, jonka täyttämällä vahvistatte ottavanne rippikoulupaikan vastaan ja sitoutuvanne
rippikoulun ohjeistuksiin ja pelisääntöihin. Tietoturvasyistä olemme siirtyneet kaikkien lomakkeiden
suhteen sähköisiin lomakkeisiin. Osallistujakortin tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne ovat vain rippikoulun
ohjaajien tiedossa. Olettehan huolellisia osallistujakorttia täyttäessänne. Osallistujakortti tulee täyttää
30.11.2018 mennessä.
PÄIHTEETTÖMYYS
Muistathan että kaikki Äänekosken seurakunnan rippikoulut, niin seurakuntajakson tapaamiset kuin
lähijaksokin, ovat täysin päihteettömiä. Päihteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä MYÖS tupakkaa, nuuskaa
sekä sähkötupakkaa. Mikäli sinua mietityttää vaadittu savuttomuus rippikoulussa, kerro asiasta talven
aikana oman leirisi ohjaajille, jotta voitte yhdessä vielä miettiä toimivia ratkaisuja, ja saat tarvitsemaasi
tukea savuttomuuteen. Avoimuudella vältetään ongelmatilanteet myös tässä asiassa.
*Mikäli nuori jää kiinni tupakoinnista/nuuskan käytöstä rippikoulun aikana, tapahtuu seuraavaa: 1.
kiinnijääminen: Soitto kotiin + tupakoiden luovutus työntekijöille, 2. kiinnijääminen: Soitto kotiin +
lastensuojeluilmoitus, 3. kiinnijääminen: Rippikoulu suoritetaan loppuun esim. kotoa käsin.
*Muiden päihteiden ja huumausaineiden hallussapito ja nauttiminen rippikoulun aikana johtaa rippikoulun
välittömään, omakustanteiseen keskeytymiseen. Näissä tapauksissa rippikoulun loppuun suorittamisesta
sovitaan tapauskohtaisesti.

EHTOOLLISELLE OSALLISTUMINEN RIPPIKOULUN AIKANA
Rippikoululaisia kutsutaan jo rippikoulun aikana osallistumaan ehtoolliselle jumalanpalveluksissa.
Uuden rippikoulusuunnitelman mukaan on suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle
useamman kerran rippikoulun aikana. Tämän vuoksi ehtoollisopetus aloitetaankin heti rippikouluryhmän
yhteisessä aloitusjumalanpalveluksessa, jossa myös ryhmä osallistuu ensimmäisen kerran ehtoolliselle.
Jos rippikoululainen ei halua nauttia ehtoollista tai häntä ei ole vielä kastettu, hän voi silti tulla
ehtoollispöytään ja laittaa oikean kätensä vasemmalle olkapäälle merkiksi siitä, että haluaa ehtoollisen
sijaan siunauksen. Tämän toiveen voi myös kertoa ehtoollisen jakajalle.
Ehtoolliselle opitaan osallistumalla, ja rippikouluaika on hieno mahdollisuus löytää ehtoollinen osaksi
hengellisen elämän hoitamista. Niinpä sinä rippikoululainen kuin te huoltajat olette sydämellisesti
tervetulleita yhteiseen Jumalan perheväen juhlapöytään.
LAAJA 3 -RYHMÄN KOKOONTUMISET SEURAKUNTAJAKSON AIKANA:
Oman rippikouluryhmän aloitusjumalanpalvelus ke 24.10.2018 klo 18–20 Sumiaisten kirkossa
Huoltajat mukaan 
Kauneimmat joululaulut su 16.12.2018 klo 18–19 Konginkankaan kirkossa
Pyydä tänne kummit ja mummit ja papat mukaan
Seurakuntapäivä la 26.1.2019 Äänekosken srk-keskuksessa klo 9-13.
Sisältää ruokailun
Oman ryhmän riparijumis keväällä 2019
(tarkempi päivämäärä ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Yhteisvastuutempauspäivä helmi-maaliskuussa 2019
(tarkempi päivämäärä ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Ripariperjantai 15.3.2019 pidetään Äänekosken srk-keskuksessa klo 18–20
Isoset mukana näissä hulinoissa
Joulun ajan tilaisuus
(itsenäinen osallistuminen)
Pääsiäisen ajan tilaisuus
(itsenäinen osallistuminen)
Seurakunnan vapaaehtoistoimintaan tutustuminen
KYSYTTÄVÄÄ???
Mikäli teillä on jotain kysyttävää tai haluatte keskustella esimerkiksi rippikoulumaksuihin liittyvistä
kysymyksistä, ottakaa rohkeasti yhteyttä oman rippikoulun ohjaajiin (yhteystiedot alla).

Ripariterveisin rippikouluryhmäsi ohjaajat:
Katri Vuojus 050 4677915 katri.vuojus@evl.fi

Aija Puttonen 050 357 7829 aija.puttonen@evl.fi
www.aanekoskenseurakunta.fi
akisnuoret

Äänekosken seurakunta

LIITTEET: 1. Yleisiä ohjeita seurakuntajakson tapahtumiin liittyen

