TERVETULOA
RIPPIKOULUUN!
Vuoden 2022 rippikouluihin ilmoittaudutaan aivan pian. Vuoden 2021
rippikoululaisten kommenteilla tahdomme toivottaa sinut ja koko vuonna 2007
syntyneiden ikäluokan tervetulleina mukaan rippikouluun.
”Rippileiri oli omalta osaltani todella kiva. Se oli ehkä kesäni huippukohta.”
”Rippileiri oli ikimuistoinen ja hyvällä tavalla erilainen mitä odotin”
”Aluksi olin sitä mieltä että ei voi olla niin hauskaa mitä kuvaillaan mutta
loppujenlopuksi siitä tuli elämäni parhaimpia muistoja”
”Hauskempaa ku kuvittelin eikä ollu missään vaihees tylsää”
Tässä kirjeessä kerromme rippikouluista ja niihin ilmoittautumisesta. Lue kirje
huolella läpi, näytä se kotona ja keskustele rippikoulusta huoltajiesi kanssa.
RIPPIKOULU ON SINUA VARTEN Rippikoulussa pohditaan elämän suuria kysymyksiä
ihmisestä, Jumalasta, elämästä ja uskosta. Rippikoulussa eletään toisia kunnioittaen,
uusiin ihmisiin tutustuen sekä yhdessä iloiten ja hiljentyen. Osaltaan rippikoulu
auttaa tutustumaan omaan itseensä ja toisiin nuoriin. Rippikoululla on myös muita
merkityksiä. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat kirkkolain määrittämiä oikeuksia:
kelpoisuuden kummiksi, oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, kirkollisen
äänioikeuden 16-vuotiaana ja mahdollisuuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen.
Rippikoululla on oma opetussuunnitelmansa, joka kattaa monenlaiset aihepiirit
Jumalan olemassaolosta aina nuoren elämänkuvioihin ja elämän mielekkyyteen asti.
Rippikoulu päättyy konfirmaatiomessuun, mutta kasvaminen aikuisuuteen jatkuu.
Rippikoulu antaa tälle elämänvaellukselle matkaeväitä.
TIETOA VUODEN 2022 RIPPIKOULUISTA Kaikille Ruskon seurakunnan vuonna 2007
syntyneille jäsenille lähetetään tämä kutsu rippikouluun. Ruskon seurakunnan
työntekijät vierailevat viikoilla 36 ja 37 Maunun koulun 8. luokan oppilaiden
uskontotunneilla kertomassa rippikoulusta. Tiedot vuoden 2022 rippikouluista,
ilmoittautumisohje, ilmoittautumislomake ja lisätietoja löytyy seurakunnan
kotisivuilta www.ruskonseurakunta.fi/tule-mukaan/rippikoulu.

ILMOITTAUTUMISOHJEET
1. Täytä vihon välissä oleva ilmoittautumislomake huoltajasi kanssa huolellisesti.
Hakiessasi rippikouluun voit nimetä kolme rippikouluryhmää, jotka sopivat
sinulle parhaiten. Lisäksi voit perustella miksi sinun tulisi päästä johonkin
tiettyyn rippikouluryhmään. Huomioimme toiveesi, mutta ensisijaista
ryhmätoivetta emme aina pysty täyttämään.
2. Palauta ilmoittautumislomake henkilökohtaisesti torstaina 23.9.2021 klo 1418 välisenä aikana seurakunnan työntekijälle Ruskon seurakunnan
nuortentiloihin Pilttipubiin (Vanhatie 7, Rusko). Työntekijä käy tuolloin
kanssasi läpi ilmoittautumislomakkeen. Lomakkeessa tulee olla huoltajan
allekirjoitus. Mikäli et pääse palauttamaan lomaketta ilmoittautumispäivänä,
niin voit toimittaa sen etukäteen seurakunnan kirkkoherranvirastoon Ruskolle
(Vanhatie 7). Ilmoittautumislomakkeen aiempi palauttaminen ei anna sinulle
etulyöntiasemaa mihinkään ryhmään. Huomaa, että 23.9.2021 jälkeen
ilmoittautuvat sijoitetaan rippikouluryhmiin, joihin on jäänyt tilaa.
3. Palauttaessasi ilmoittautumislomaketta voit kysyä rippikouluun liittyvistä
asioista seurakunnan työntekijöiltä.
4. Ilmoittautumisen jälkeen saat lokakuun loppuun mennessä kirjeen, jossa
kerrotaan oma ryhmäsi, ensimmäisen rippikoulutapaamisen ajankohta,
ryhmäsi työntekijät sekä muuta rippikoulun kannalta tärkeää. Ryhmäsi
ensimmäisessä tapaamisessa saat kuulla koko rippikoulun aikataulun ja tapaat
muut ryhmääsi kuuluvat nuoret.
KUKA VOI ILMOITTAUTUA? Ruskon seurakunnan rippikouluihin voivat ilmoittautua
vuoden 2022 aikana 15 vuotta täyttävät tai jo aiemmin täyttäneet. Myös kirkkoon
kuulumaton tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva on tervetullut
rippikouluun. Konfirmaatio edellyttää kuitenkin kirkon jäsenyyttä. Rippikoulun
yhteydessä voi halutessaan liittyä kirkkoon. Ruskon seurakunnan alueella (Ruskon
kunnan alue) asuvat nuoret ovat etusijalla rippikoulupaikkoja jaettaessa.
MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVÄT Käydessäsi jonkun toisen ev.lut. seurakunnan,
herätysliikkeen, yhdistyksen tai muun tahon järjestämän rippikoulun, täytä ja
palauta silti oman seurakuntasi ilmoittautumislomake ja kirjoita siihen missä aiot
käydä rippikoulusi. Myös muualla rippikoulun käyvät osallistuvat oman
seurakuntansa toimintaan rippikoulun aikana.

LEIRI JA MUUT RIPPIKOULUTAPAAMISET Suosituin rippikoulumuoto on rippikoululeiri. Kaikkiin
rippikouluihin sisältyy tapaamisia
talven, kevään tai kesän aikana.
Näiden tapaamisten ajankohdat
ilmoitetaan ryhmän ensimmäisessä
kokoontumisessa. Rippikoulujen
toteutustavat vaihtelevat, mutta
niiden sisällöllinen kokonaiskesto
on sama.

Kuva: Jussi Vierimaa / Kirkon kuvapankki

RIPPIKOULU TUKEE TUPAKOIMATTOMUUTEEN Mikäli tupakoit, keskustele asiasta
kotona. Jos leiri ilman tupakkaa tuntuu vaikealta, on syytä harkita ilmoittautumista
iltarippikouluun.
LEIRIMAKSU Leirimuotoisista rippikouluista peritään leirimaksu. Iltarippikoulu on
maksuton. Leirimaksusta on mahdollista anoa vapautusta. Anomuskaavakkeita voi
pyytää oman rippikouluryhmän ohjaajilta rippikoulun alettua.
KONFIRMAATIO Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatiojumalanpalveluksessa nuoren puolesta rukoillaan, hän tunnustaa uskonsa ja ilmaisee
tahtonsa jatkaa siinä yhteydessä, joka kasteessa on solmittu Jumalan ja hänen
välilleen.
RIPPIKOULUN AJANKOHTA Keskustelkaa yhdessä kotona rippikoulun ajankohdasta,
niin sinun tarvitse yrittää myöhemmin vaihtaa ryhmää matkojen, vanhempien
lomien tms. takia.
YKSITYISRIPPIKOULU ja KEHITYSVAMMAISTEN RIPPIKOULU Nuorille järjestettävä
rippikoulu on tavallisesti ryhmämuotoinen. Erityistilanteissa voidaan järjestää myös
nuorelle yksityisrippikoulu. Kehitysvammaisille järjestetään omia rippikouluja, joissa
heidän erityistarpeensa kyetään huomioimaan paremmin. Yksityisrippikoulusta ja
kehitysvammaisten rippikoulusta antaa lisää tietoa seurakuntapastori Waltteri
Hämäläinen p. 044 7203 704, waltteri.hamalainen@evl.fi.
KYSYMYKSIISI RIPPIKOULUSTA VASTAA ensisijaisesti seurakuntapastori Waltteri
Hämäläinen. Hänet tavoittaa Ruskon seurakunnan nuorisotoimistosta (Vanhatie 7),
puhelimella numerosta 044 7203 704 tai sähköpostilla waltteri.hamalainen@evl.fi.
Tervetuloa rippikouluun
Waltteri Hämäläinen
Seurakuntapastori
Ruskon seurakunta
p. 044 7203 704

VUODEN 2022 RIPPIKOULUT
Iltarippikoulu torstai-iltaisin ja viikonloppuisin 7.10.2021 – 29.1.2022 Ruskolla ja
konfirmaatio Ruskon kirkossa sunnuntaina 30.1.2022
Iltarippikoulu alkaa 7.10.2021. Iltarippikoulu kokoontuu torstai-iltaisin klo 15.3017.30 ja lisäksi muutamina viikonloppuina. Iltarippikouluun sisältyy muiden
rippikoulujen tavoin jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan
osallistumista. Iltarippikoulussa ei yövytä. Iltarippikoulu on maksuton.
Talvirippikoulu 19.-25.2.2022 Virroilla ja
konfirmaatiot Ruskon ja Vahdon kirkoissa sunnuntaina 6.3.2022
Talvirippikoulu on leirimuotoinen rippikoulu, joka toteutetaan koulujen
hiihtolomaviikolla. Leiripaikka on nuorisokeskus Marttinen Virroilla. Leiripaikka
tarjoaa mahdollisuuden monenlaisiin erityistoimintoihin kuten seinäkiipeilyyn tai
pelastuspukukelluntaan. Leirillä liikutaan ulkona tai sisällä päivittäin. Leirin hinta on
ruskolaisille 110 euroa ja muille 330 euroa.*
Saaristorippikoulu 6.-13.6.2022 Kökarissa ja
konfirmaatiot Vahdon ja Ruskon kirkoissa sunnuntaina 19.6.2022
Saaristorippikoulu on leirimuotoinen rippikoulu, joka toteutetaan Ahvenanmaan
saaristossa Kökarissa. Leiripaikka on idyllinen Havsgårdenin kurssi- ja leirikeskus.
Leirin aikana tehdään päiväretki Kökarin pääsaarille. Leirin hinta on ruskolaisille 150
euroa ja muille 450 euroa.*
Pihlavan rippikoulu I 19.-25.7.2022 Säkylässä ja
konfirmaatiot Ruskon ja Vahdon kirkoissa sunnuntaina 31.7.2022
Pihlavan rippikoulu I on leirimuotoinen rippikoulu, joka toteutetaan Pihlavan
leirikeskuksessa Säkylässä. Leirisaari Säkylän kirkon läheisyydessä Pyhäjärven
ympäröimänä tarjoaa kauniin sekä rauhallisen ympäristön. Pihlavan leirikeskuksen
tilat palvelevat erinomaisesti rippikoulua ja vaivatonta majoittumista. Leirin hinta on
ruskolaisille 120 euroa ja muille 360 euroa.*
Pihlavan rippikoulu II 29.7.-4.8.2022 Säkylässä ja
konfirmaatiot Ruskon ja Vahdon kirkoissa sunnuntaina 7.8.2022
Pihlavan rippikoulu II on leirimuotoinen rippikoulu, joka toteutetaan Pihlavan
leirikeskuksessa Säkylässä. Leirisaari Säkylän kirkon läheisyydessä Pyhäjärven
ympäröimänä tarjoaa kauniin sekä rauhallisen ympäristön. Pihlavan leirikeskuksen
tilat palvelevat erinomaisesti rippikoulua ja vaivatonta majoittumista. Leirin hinta on
ruskolaisille 120 euroa ja muille 360 euroa.*
* Hinnat ovat alustavia ja ne vahvistetaan Ruskon seurakunnan
kirkkovaltuustossa vuoden 2022 talousarvion yhteydessä
joulukuussa 2021.

