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Nuorenne on aloittamassa rippikoulua. Ehkä rippikoulusta on jo herännyt keskusteluja nuoren kanssa ja teille
on esitetty jo muutama kysymyksiin. Nuorenne elää vaihetta, jossa hän pohtii elämänsä arvoja ja itselle
tärkeitä asioita. Osaltaan rippikoulu antaa mahdollisuuden näihin pohdintoihin.

Rippikoulun keskeisiä tavoitteita ovat, että nuori tutustuu tarkemmin siihen uskoon, johon hänet on kastettu,
pohtii omaa suhdettaan Jumalaan ja tuntee yhteyttä seurakuntaan. Tätä kasvua haluamme tukea myös
Lasten ja nuorten keskuksessa, Suomen ev.lut. kirkon lapsi, nuoriso- ja rippikoulutyön palvelujärjestössä.
Rippikoulu Suomessa toteutetaan Suomen ev.lut. kirkon ohjeiden mukaan, näitä ohjeita noudatamme myös
Lasten ja nuorten keskuksessa. Rippikoulun kesto on minimissään puoli vuotta ja 80 tuntia. Ennen
leirijaksoa rippikouluun kuuluu olennaisena osana erilaisten tehtävien tekeminen ja osallistuminen oman
seurakunnan toimintaan. Rippikoululaisen kirjeessä on näihin liittyvät tarkemmat ohjeet. Pyydä nähtäväksi
myös tämä kirje.

Rippikoulusuunnitelmassa 2017 mainitaan tälle seurakunnan toimintaan osallistumisjaksolle tavoitteeksi
mm, että nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä. Tämä
tarkoittaa osallistumista mm. jumalanpalveluksiin, seurakunnan toimintaan ja eri työalojen toimintaan.
Rippikoulusuunnitelmaan voitte tarkemmin tutustua (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/suuri-ihme-rippikoulusuunnitelma sekä
Suomalaisen katekismuksen (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) löydätte

● http://www.evl.fi/katekismus/
● https://evl.fi/fordjupa-din-tro/kyrkans-bocker/katekesen
● https://evl.fi/documents/1327140/48878670/Catechism+%28English%29/eb29f82c-882f-8fc2-4fc4-

1bfe4042c7c2

Suomessa on ollut jo vuodesta 1979 asti mahdollista lasten osallistuminen ehtoolliselle vanhempien,
isovanhempien ja kummien kanssa. Teillä perheenä on mahdollisuus osallistua ehtoolliselle myös
rippikoulun aikana, kun osallistutte seurakunnan ehtoollisjumalanpalveluksiin, eli messuihin.

Lasten ja nuorten keskuksen rippikouluun liittyvä leirijakso kestää yhdeksän päivää. Näiden päivien aikana
tutustumme toisiimme, kertaamme aikaisemmin opittua ja paneudumme rippikoulun keskeisiin
sisältöihin. Tutkimme Raamattua, Katekismusta, virsikirjaa ja muita rippikouluun liittyviä kirjoja. Oleellisena
osana leiriin liittyy hartauselämä: rukous ja jumalanpalvelus sekä musiikki laulaen ja soittaen.
Keskustelemme myös kirkon uskosta ja monista nuoren elämään liittyvistä asioista.

Jos nuorta ei ole kastettu, mutta hän toivoo tätä ja yhdessä niin sovitte, voidaan hänet kastaa leirin aikana tai
nuoren ollessa alle 15-vuotias hänet voidaan kastaa kotiseurakunnassa ennen leiriä. Mikäli toivotte kastetta
leirin aikana, ottakaa siitä yhteyttä Lasten ja nuorten keskukseen hyvissä ajoin kevään aikana. Kirkkoon
liittyminen hoidetaan aina omaan paikallisseurakuntaan.

Rippikoulun voi siis käydä, vaikka ei kuuluisikaan kirkkoon. Mikäli nuori haluaa osallistua konfirmaatioon,
tulee hänen olla kristillisen seurakunnan jäsen. Kirkkoon liittyminen kannattaa hoitaa kuntoon etukäteen
omassa seurakunnassa. Kaikissa näissä asioissa voitte olla yhteydessä Lasten ja nuorten keskukseen /
minuun, opastamme näissä asioissa mielellämme. On helpompi hoitaa viralliset asiat kuntoon hyvissä ajoin
ennen kesää, jotta niiden kanssa ei tule kiire.
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Toivon, että kirjoittaisitte minulle mitä tunteita, ajatuksia ja odotuksia nuorenne rippikoulu
teissä herättää? Haluaisin kuulla mitä odotatte meiltä rippikoulun opettajilta, esim. kuinka
voimme tehdä yhteistyötä? Kirjoittakaa joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Rippikoulun hinta on 790 euroa. Hinta sisältää täysihoidon (omat vuodevaatteet) sekä opetuksen
materiaaleineen. Toivon, että maksatte ensimmäisen osan 160 euroa erikseen tulevalla laskulla eräpäivään
mennessä, muistattehan käyttää viitettä! Tuo maksu varmistaa leirille osallistumisen. Mikäli olette jo
maksaneet koko rippikoulun, niin teille ei tule enää laskua. Jos nuori peruuttaa tulonsa leirille, tuota 160
euron varausmaksua ei palauteta. Mikäli olette ilmoittautumisen yhteydessä toivoneet koko leirimaksua
maksettavaksi kerralla, voitte suorittaa sen teille tulevalla laskulla. Laskut tulevat sähköpostin liitteenä.
Leirimaksun toisesta ja kolmannesta osasta á 315,- saatte laskun myöhemmin (Helmi-/maalis- ja
toukokuussa 2022). Toukokuussa nuorille lähetetään tarkemmat tiedot leirimme ohjelmasta sekä vinkkejä
mukaan tarvittavista tavaroista.

.
Muutama sana vielä minusta olen Elise Kyttä ja vastaan näistä kansainvälisistä
rippikouluista ja isos- ja nuorisotoiminnasta Lasten ja nuorten keskuksessa. Nuori tulee
saamaan minulta kirjeitä ja tehtäviä sähköisesti kuluvan talven aikana. Muistutan häntä
tehtävistä ja kirjaan ylös tehdyt tehtävät. Olen mukana toisessa näistä kahdesta
rippikoulusta.

Asun Helsingissä ja harrastan mm. lukemista, partiota ja liikuntaa. Rippikouluja olen pitänyt vuodesta 1981
lähtien ja kansainvälisiä rippikouluja olen pitänyt v. 1991 lähtien.

Ystävällisin terveisin meidän rippikoulun opettajien puolesta,

Elise Kyttä
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isos- ja nuorisotoiminta
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