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Kutsumme Sinut, ensi vuonna 15 vuotta täyttävä nuori, ikimuistoiselle matkalle:

tutustumaan itseesi, ikätovereihisi ja kotiseurakuntaasi, pohtimaan ihmisenä elämisen ja
aikuistumisen pieniä ja isoja kysymyksiä, etsimään ja kokemaan yhdessä arvokasta aarretta,
jonka kolmiyhteinen Jumala meille lahjoittaa. Kutsumme Sinut vuoden 2022 rippikouluun.
Suomalaisessa perinteessä rippikoulua pidetään merkittävänä etappina kohti aikuisuutta.
Vuosittain Mynämäessä rippikoulun suorittaa noin 95 % 15-vuotiaista seurakuntalaisista.
Rippikoulu on osa seurakunnan kasteopetusta. Toivomme, että me rippikouluopettajat ja
seurakunnan työntekijät voimme osaltamme antaa hyviä ja vahvoja eväitä elämään sekä toimia tukena
kristittynä kasvamisen ja aikuistumisen matkalla.

Vuoden 2022 rippikoulut Mynämäen seurakunnassa

Rippikoulut aloitamme yhdessä jo kuluvana syksynä. Vuonna 2022 toteutamme neljä
rippikouluryhmää: yksi päiväkouluryhmä talvella (talvilomaviikolla, viikko 8) ja kesällä 2 leiriryhmää
Houtskarissa ja yksi leiriryhmä omassa leirikeskuksessa. Kuhunkin ryhmään tulee noin 10-25
rippikoululaista. Houtskarin ripariin lähtee kaksi ryhmää samaan aikaan ja paikkaan ja opetus on
ryhmittäin, mutta osin myös yhteistä ohjelmaa kaikille.
Jokaisessa ryhmässä on mukana isosia sekä vetäjinä nuorisotyönohjaaja ja pappi, myös muita
srk:n työntekijöitä. Konfirmaatiot ovat Mynämäen eri kirkoissa.
Talvella pidetään päiväkouluryhmä (kesto seitsemän päivää, pääosin srk-kodilla)
Kesän rippikoulut ovat leirimuotoisia (kesto seitsemän päivää) ja pidetään Saaristokoulussa
Houtskarissa ja Kumiruonan leirikeskuksessa Mynämäessä.
VAIHTOEHDOT: valitse järjestyksessä kolme mieleistäsi ryhmää seuraavista vaihtoehdosta.
Päiväripari [päiväkoulu] (ei paikkarajoitusta)
Päiväjakso ma 21.- pe 25.2.2022 + (la 5.3 ja su 6.3) päiväopetuksena talvilomaviikolla Mynämäen
seurakuntakodissa (päivittäin n. klo 9-15). Konfirmaatio on su 22.5. klo 10 Mynämäen
kirkossa
Kesäripari K1+2 [leiri] (”Houtskarin ripari): (kaksi ryhmää ja siis max. 25+25 paikkaa!)
ma 6.6. – su 12.6 Saaristokoulu, Houtskari. Konfirmaatiot ovat: K1 su 3.7. klo 10 ja K2 su 3.7
klo 13 Mynämäen kirkossa.
Leiripaikasta tietoa: www.skargardsskolan.fi
Kesäripari K3 [leiri] (25 paikkaa!)
ti 28.6. – ma 4.7 Kumiruona. Konfirmaatiot on la 9.7 klo 10 Mietoisten kirkossa ja su 10.7
klo 10 Karjalan kirkossa.
Rippikouluun sisältyy em. lisäksi aloitusinfotilaisuus, ulkoläksyjä, jumalanpalveluksia,
seurakuntaan tutustumista, kaikille rippikoululaisille yhteinen teemapäivä ja
ryhmäkohtaisia iltakokoontumisia . Loppukevään 2022 aikana kutsumme rippikoululaisten
kotiväkeä yhteiseen tapaamiseen. Tarkat päivämäärät näiden kaikkien päivien osalta saat riparin
aloitusinfossa lokakuun lopussa. Aloitusinfoon tulee kutsu kirjeitse rippikouluun ilmoittautuneille.
Kaikista rippikouluista peritään ruokamaksu. Kirkkoneuvosto ei ole vielä vahvistanut 2022 ruokamaksuja,
mutta tässä ovat ennakoivat hinnat.
Päiväriparin lounastarjoilusta peritään 30€ ruokamaksu. Houtskarin1+2 riparin hinta noin 140€,
Kesäripari3 maksu on 80€, kummankin leirin maksut sisältävät leirikuljetukset, -majoitukset ja -ruokailut.
Rippikoulun ruokamaksuista voi pyytää vapautusta, tällöin tulee täyttää ja palauttaa oheinen lomake
ilmoittautumislomakkeen palautuksen yhteydessä. Saman perheen rippikoululaisista toisesta ja seuraavista
saa 50% alennuksen leirimaksusta. Muilta kuin Mynämäen seurakunnan alueella asuvien leirimaksu on
kaksinkertainen.
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Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtuu seuraavasti:

Lue tämä kirje yhdessä huoltajasi kanssa.
Ilmoittautuminen tapahtuu srk:n nettisivujen kautta verkkolomakkeella
viimeistään ke 6.10 mennessä osoitteessa:
http://www.mynamaenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset
Klikkaa sieltä: ilmoittautumiset-> Rippikouluun 2022 ilmoittautuminen
ja täytä huolellisesti lomakkeen tiedot. Ilmoittautumislinkki avautuu la
25.9.
Huom. Jos et pääse ilmoittautumaan netissä, ota yhteyttä nuorisotyönohjaajiin ke 6.10
mennessä ja sovi miten ilmoittaudutaan.
Valitse ilmoittautumissivulla valikkoon ryhmä johon ensisijaisesti toivot pääseväsi eli
1.ryhmätoive. Muista ehdottomasti valita myös 2. ryhmätoive ja 3. ryhmätoive eli
vaihtoehdoista itsellesi sopivat ryhmävaihtoehdot järjestyksessä. Kakkos- ja kolmostoiveen
puuttuessa ilman päteviä perusteluja, sinut voidaan tarvittaessa sijoittaa muihin ryhmiin.
Ryhmäkokojen tasaamisen vuoksi et välttämättä pääse juuri ensisijaiseksi merkitsemääsi
ryhmään. Mikäli tietty ajankohta on erityisen tärkeä, voit mainita asiallisia perusteluja.
Kesätyöt tai lomamatkat tms. eivät yleensä ole tällaisia! Ota huomioon myös se, että voit
tulla konfirmoiduksi halutessasi myös toisen ryhmän tilaisuudessa, jos leirijakso tai
konfirmaatio osuu huonoon ajankohtaan.
Käytä kaverikoodia, mikäli haluat yhden kaverin kanssa samaan ryhmään. Pyrimme
ottamaan kaveriparit huomioon ryhmiä muodostettaessa. Ensin ilmoittautunut saa koodin
lähetettyään lomakkeen. Tämän koodin voit antaa kaverillesi. Tämä koodi antaa
automaattisesti samat ryhmävaihtoehdot, jotka kaveri on valinnut.
Myöhässä ilmoittautuneet sijoitetaan ryhmiin, joissa on tilaa.
Jos käyt rippikoulusi muualla kuin Mynämäen srk:n ripareilla, käy silti
täyttämässä lomake! Valitse silloin ”Käyn rippikoulun muualla” -kohta

Katso ja seuraa myös:
http://www.mynamaenseurakunta.fi/osallistu/toimintaa-ja-tapahtumiaeri-ikaisille/rippikoulu

HUOM!
Vain ilmoittautuneille lähetetään kutsukirje aloitusinfotilaisuuteen, joka on 27.10.
Tarkemmat tiedot paikasta ja kellonajasta ko. kirjeessä.
Tässä kyseisessä kutsukirjeessä saat myös tietää oman rippikouluryhmäsi.
Tilaisuudessa saat tietoa rippikoulun suorittamisesta ja saat materiaaleja.
Kirje postitetaan viikolla 41.
Mynämäen seurakunnan rippikoulutyön puolesta Saara, Monika ja Pete
Saara Markkula (rippikoulusta vastaava pappi) p. 044 0305 003 saara.markkula@evl.fi
Monika Lohtander (nuorisotyönohjaaja) p. 044 5310 870 monikae.lohtander@evl.fi
Petri Hömppi (nuorisotyönohjaaja) p. 044 594 8718, petri.homppi@evl.fi
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Pohdittavaa rippikoulusta yhdessä kotona
Kotona on hyvä yhdessä keskustella rippikoulun käymisestä, sen merkityksestä ja sen antamista oikeuksista ja
velvollisuuksista. Rippikoulu on vapaaehtoista. Päättäessäsi aloittaa rippikoulun toki pitää osallistua kaikkiin
kokoontumisiin. Tärkeintä sen suorittamiseen on oma halu ja toivomme sen näkyvän osallistumisessasi ja
sitoutumisessasi rippikoulun toteutukseen. Leirille osallistuvan nuoren tulee lisäksi olla myös ns. "leirikelpoinen",
eli hänen tulee osata toimia toisten nuorten ja ohjaajien kanssa, sopeutua yhteismajoitukseen, sekä pystyä
osallistumaan leirin kaikkiin toimintoihin omien kykyjensä mukaan.
Rippikoululaiset saavat heti aloituksessa rippikoulukalenterin, jossa on koottuna kaikki kokoontumiset, joissa
kaikissa pitää olla läsnä. Rippikoulu on ainutkertainen tapahtuma, joten on hyvä varautua ja sitoutua näihin
päivämääriin nuoren ja perheen suunnitelmia tehdessä.
Rippikoulun hyväksytysti suorittamiseen kuuluu ns. intensiivijakson (leiri- tai päiväkouluviikko) lisäksi
kokoontumisia ryhmittäin talven ja kevään aikana viikonloppuisin. Nämä ovat myös pakollisia. Lisäksi
omatoimiosuudessa osallistutaan seurakunnan toimintaan, joista kerätään perinteisiä merkintöjä riparipassiin.
Poissaolot kokoontumisista korvataan muilla käynneillä tai tehtävillä. Poissaoloista on hyvä aina sopia oman
ryhmän vetäjien kanssa.

Pohdittavaa leiristä nuorelle
Monelle nuorelle, jolla ei ole leirikokemusta tai joka ei ole ollut pidempää aikaa pois kotoa, voi tulla
leiriolosuhteissa yllätyksenä moni asia. Tämä saattaa aiheuttaa nuorelle pienempiä tai isompia vaikeuksia
sopeutumiseen Leirillä on melko paljon sääntöjä, jotka saattavat ihmetyttää, mutta ovat tarpeen turvallisuuden,
leirin toiminnan ja lepäämisen kannalta.
Leirielämä voi yllättää ja kotioloissa itsestään selvinä pidetyistä asioista joudutaankin leirillä luopumaan. Tällaisia
voivat olla se, että mobiililaitteiden käyttöä rajoitetaan, omaa aikaa ei ole rajattomasti, energiajuomat ym. piristeet
ovat leirillä kiellettyjä, leirin ohjelmaan on osallistuttava tai on osattava nukkua kavereiden kanssa samassa
huoneessa jne.
Leirille osallistuvan nuoren tulee myös olla ns. "leirikelpoinen", eli hänen tulee osata toimia toisten nuorten ja
ohjaajien kanssa, sopeutuu yhteismajoitukseen, sekä pystyy osallistumaan leirin toimintoihin kykyjensä mukaan.
Leirielämä taas parhaimmillaan luo vahvaa yhteisöllisyyttä ja ryhmähenkeä, vahvistaa hyväksyntää ja luo myös
onnistumisen kokemuksia. Leirillä myös opitaan hiljentymään ja kokemaan pyhän läsnäoloa.
Leirin ohjaajien on myös tärkeää tietää nuoren oppimisvaikeudet, sairaudet ja muut pienetkin asiat, jotka voivat
leiriolosuhteissa nousta isoksikin asiaksi. Tällöin on mahdollisuus taata nuorelle onnistunut leiri. Tarvittaessa on
myös hyvä keskustella jonkun ohjaajan kanssa etukäteen leirielämään mahdollisesti vaikuttavista asioista.
Jos tuntuu, että leiri ei ole se oma juttu, niin hyvänä vaihtoehtona on tällöin päiväryhmä, jossa päivät ovat
lyhyempiä ja yöpyminen tapahtuu kotona.
Mikäli sopeutuminen leirille on vaikeaa, voi nuori joutua keskeyttämään leirin ja rippikoulun jatko sovitaan sitten
myöhemmin. Tavoite on kuitenkin aina se, että nuori saa rippikoulun käytyä loppuun.
Leirielämä kuitenkin parhaimmillaan luo vahvaa yhteisöllisyyttä ja ryhmähenkeä, vahvistaa hyväksyntää ja luo
myös onnistumisen kokemuksia. Leirillä myös opitaan hiljentymään ja kokemaan pyhän läsnäoloa.

(käännä)

