Kutsu Joutsan seurakunnan rippikouluun!
Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan
ja varustaa heitä elämään kristittyinä.
Vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneet rippikoulun käymättömät nuoret voivat ilmoittautua rippikouluun.
Rippikoulun käyminen on vapaaehtoista. Ilmoittautuneet sitoutuvat rippikouluun kuuluviin kokoontumisiin.
Rippikoulun voi toki käydä muuallakin kuin omassa seurakunnassa. Esim. osallistumalla järjestön tai toisen
seurakunnan järjestämään rippikouluun. Niistä voit etsiä lisätietoa netistä.
Vuonna 2020 Joutsan seurakunnan rippikouluryhmät:
TALVIRIPPIKOULU (jossa leiri), KESÄRIPPIKOULU (jossa leiri) ja PÄIVÄRIPPIKOULU (ei yöpymisiä leirillä).

Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu oheisella lomakkeella,
joka palautetaan huolellisesti täytettynä KE 23.10.2019 mennessä osoitteeseen:
Joutsan seurakunta / Rippikoulutyö / Annika Oksanen / Jousitie 25 / 19650 Joutsa.
Rippikouluun kuuluu: teemapäiviä, seurakuntaan tutustumista, leirijakso (päivärippikoululaisella ei
yöpymistä), konfirmaatioharjoitukset sekä konfirmaatio. Erityistapauksissa poissaolon myöntää kirkkoherra,
poissaolo korvataan erillistehtävällä.
Rippikoulu on vain kerran elämässä. Joudut kenties joskus jättämään jonkin harrastuskerran/pelin väliin
rippikoulun takia. Mahdollista mopokorttia ei voi suorittaa yhtä aikaa leirijakson aikana.
Rippikoulumaksu maksetaan ennen leirijaksoa; talvi- ja kesärippikoulu 95€ ja päivärippikoulu 75€.
Ensisijaisesti otamme oman seurakuntamme nuoret rippikouluun ja tämän jälkeen katsomme jääkö ryhmiin
tilaa myös ulkoseurakuntalaisille. Ulkoseurakuntalaisille lisätään 70€ rippikoulumaksuun.
Nuoret jaetaan rippikouluryhmiin ilmoittautumisen päätyttyä. Maksimi määrä per rippikoululeiri on 25 ja
vähimmäismäärä 15. Majoittautumisen ja leirin kokonaisuuden kannalta yritetään löytää tasapainoinen
sukupuolijakauma leireille. Ryhmäjaot julkaistaan Ripari Startissa KESKIVIIKKONA 30.10.2019.

Voitte ilmaista oman rippikouluryhmä toiveen ilmoittautumislapussa.
Ryhmien koosta pidettävä kiinni, joten varaudu siihen, että välttämättä toiveesi ei toteudu.
Kirjoittakaa perusteluineen, jos jokin rippikouluryhmä ei missään tapauksessa käy.
Päivärippikouluun pääsevät kaikki halukkaat
→ päivärippikoulua ei koske enimmäis- eikä vähimmäismäärät
→ ketään ei laiteta päivärippikoulu ryhmään vaan siihen otetaan vain siihen haluavat

RIPPIKOULUUN ILMOITTAUTUNEIDEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA
YHTEINEN RIPARI STARTTI PIDETÄÄN
KESKIVIIKKONA 30.10. JOUTSAN SEURAKUNTAKODILLA KLO 18.00-n. 20
Siellä mm. kerrotaan ryhmäjaot, käydään tarkemmin yhdessä läpi rippikoulun aikataulua ja siihen
kuuluvia tapaamisia ja tehtäviä kuten toiminta-tehtävä, jumalanpalveluksen suunnittelu,
seurakuntaan tutustuminen. Tammikuussa tapahtuvan ehtoollisopetuksen jälkeen rippikoululaiset
saavat osallistua ehtoolliselle yhdessä rippikoulun opettajan kanssa. Muulloin ehtoolliselle
rippikoululainen voi mennä yhdessä vanhemman/isovanhemman/kummin kanssa.
Mikäli käyt rippikoulun jossain muualla TAI et käy sitä ollenkaan,
niin ilmoita siitä nuorisotyönohjaajalle viimeistään KE 23.10.2019
numeroon 050 3855428 tai sähköpostitse annika.oksanen@evl.fi
Kerro nimesi ja asiasi: ”Käyn riparin muualla ja kerro missä” TAI ”En käy riparia, koska:
olen 7-luokalla / perheellä ei ole varaa / rippikoulu ei kiinnosta / joku muu syy, mikä?

JOUTSAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULULAISTEN KOKOONTUMISET 2019-2020
YHTEISET KOKOONTUMISET
- Ripari Startti ke 30.10.2019 klo 18.00- n.20 Joutsan seurakuntakodilla. Mukaan huoltajat.
- Park7 -konsertti to 28.11.2019 Hartolassa. Kuljetus lähtee Joutsan seurakuntakodilta klo 18.30.
- Riparipyhä helatorstaina 21.5.2020 klo 10-14.30 Joutsan kirkko/seurakuntakoti. Ruokailu päivässä.
Seurakuntaan tutustuminen:
- Toiminta-tehtävän tekeminen marras-joulukuussa 2019
- Joulunajan jumalanpalveluksessa käyminen; jouluaatto-loppiainen aikavälillä.
- Kappelin jumalanpalveluksessa käyminen tammi-huhtikuun aikana.
- Jumalanpalveluksen suunnittelu ja toteuttaminen ryhmissä keväällä 2020
PÄIVÄRIPPIKOULU
- Päivärippikoululaiset osallistuvat kaikkiin yhteisiin kokoontumisiin,
sekä oppitunteihin talvi- tai kesärippikoululaisten leirijaksolla. Ei yöpymisiä.
- Päivärippikoululaisille räätälöidään tarkempi oma aikataulu!
- Konfirmaatio harjoituksen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
- Päivärippikoululaiset konfirmoidaan sen ryhmän kanssa, jonka kanssa on käynyt opetukset.
TALVIRIPPIKOULUN OMAT KOKOONTUMISET
- Teemapäivä sunnuntaina 12.1.2020 Joutsan seurakuntakodilla/kirkossa klo 9-12.
- Leiripäivä lauantaina 8.2.2020 Pekkasten leirikeskuksessa klo 12-19.
Huoltajat mukaan klo 17.30 lähtien.
- Leiri 23.-29.2.2020 Pekkasten leirikeskuksessa.
- Konfirmaatio harjoitukset Joutsan kirkossa ma 1.6.2020 klo 13. (Kesto n. 1½h-2h)
- Konfirmaatio su 7.6.2020 klo 10 Joutsan kirkossa. Kesto n. 1½h.
KESÄRIPPIKOULUN OMAT KOKOONTUMISET
- Teemapäivä sunnuntaina 19.1.2020 Joutsan seurakuntakodilla/kirkossa klo 9-12.
- Leiripäivä lauantaina 16.5.2020 Pekkasten leirikeskuksessa klo 12-19.
Huoltajat mukaan klo 17.30 lähtien.
- Leiri 2.-8.6.2020 Joutsan seurakunnan leirikeskuksessa Pekkasissa.
- Konfirmaatio harjoituksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
- Kesärippikoulun konfirmaatio su 14.6.2020 klo 10 Joutsan kirkossa. Kesto n. 1½h.

Seurakunnalla on oikeus tehdä muutoksia yllä olevaan rippikouluohjelmaan.




Seurakunta ei järjestä kyydityksiä eri rippikoulutilanteisiin vaan vanhemmat huolehtivat niistä.
Joutsan seurakuntakoti (Jousitie 42A, 19650 Joutsa), Joutsan kirkko (Jousitie 42B, 19650 Joutsa)
Pekkasten leirikeskus (Pekkasentie 118, 19650 Joutsa)
Tupakointi, päihteet ja energia juomat ovat rippikoulussa kiellettyjä.
Leirijaksolle ei järjestetä vierailupäivää vaan vanhemmat kutsutaan starttipäivään sekä ennen
leirijaksoa olevaan leiripäivään Pekkasiin. Toivomme, että huoltajat osallistuvat aktiivisesti näihin
yhteisiin päiviin, vaikka perheenne lapset ovat ennenkin osallistuneet rippikouluumme.
Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä meihin
Rippikoulutyöstä vastaava pappi Harri Hautala p. 050 3854433 @: harri.hautala@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Annika Oksanen p. 050 3855428 @: annika.oksanen@evl.fi
Ota seurakunnan some-kanavat haltuusi ja seuraa meitä sielläkin:
Facebook: ”Joutsan ev.lut.seurakunta”
Instagram: ”Joutsan seurakunta”
www.joutsanseurakunta.fi
→ Löydät seurakunnan toimintakalenterin, yhteystiedot, tilojen esittelyt yms.
→ Rippikoulu (Löytyy mm. aikataulu ja ulkoläksyt)

