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Riparikirje kotiväelle
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Hyvät huoltajat!

Nuorenne täyttää tulevana vuonna 15 vuotta. Hän on rippikouluikäinen ja tämä on kutsu
kotiseurakunnaltanne osallistua rippikouluun v.2021.
Nuorisotyönohjaajamme on syyskuun alussa vieraillut rippikouluesittelyn kera Kivelän koulun
8.luokilla. Tämän kotikirjeen yhteydessä tulee myös ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen
päättyy pe 9.10. klo 16 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen jostain syystä myöhästyy, sijoitetaan
leiriläinen sille leirille, jossa on vielä tilaa.
Rippikoulu parhaimmillaan tarjoaa nuorelle mielenkiintoisen ja vaikuttavan kokemuksen. Yhdessä
toisten kanssa tehdään matkaa elämän peruskysymysten äärelle. Rippikoulu tarjoaa
mahdollisuuden käsitellä myös vaikeita asioita. Lisäksi pohditaan suhdetta Jumalaan,
toisiin ihmisiin sekä kaikkea elämään että kuolemaankin liittyvää. Etsimme yhdessä vastauksia
keskustellen sekä Raamattua, Katekismusta ja virsikirjaa hyödyntäen.

Miksi rippikouluun?
Rippikoulu liittyy olennaisena osana kasteeseen ja viimeistään rippikoulussa nuori tulee tietoiseksi
siitä, millaiseen uskoon hänet on kastettu ja mitkä ovat evankelis-luterilaisen kirkkomme eettisten
sekä moraalisten näkemysten perusteet, joista myös yhteiskuntamme arvoperusta ponnistaa.
Rippikoulu on kiinteä osa suomalaista nuorisokulttuuria. Monelle nuorelle se tarjoaa lähes ainoan
tilaisuuden elämässä käydä ikätovereiden kanssa keskustelua omista elämänkysymyksistä ja
uskosta. Vuonna 2019 kävi kaikista suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun 77,4 % ja
15v. kirkon jäsenistä 92%. Leppävirralla seurakunnan 15-vuotiaista suoritti rippikoulun 92,3% ja
kunnan koko 15-vuotiaiden ikäluokasta suoritti rippikouluun 82,6%.

Mitä rippikoulussa opetetaan?
Kymmenen käskyä, uskontunnustus ja Isä meidän rukous – antavat rippikouluopetukselle
perusjäsennyksen. Keskustelemme uskosta ja rakkaudesta sekä elämän tarkoituksesta.
Eettisen opetuksen tarkoituksena on nuorten harjaannuttaminen arvioimaan elämäntilanteisiin
sisältyviä moraalisia kysymyksiä. Rippikoulu on myös yhdessä olemisen ja hiljentymisen
opiskelemista erilaisten ihmisten kanssa.
Toteutamme kirkkomme rippikoulun opetussuunnitelmaa Suuri Ihme. (2017)
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Tavoitteista
Rippikoulun tavoitteena on, että rippikoululainen voisi
 jäsentää suhdettaan Kolmiyhteiseen Jumalaan ja kasvaa luottamuksessa,
 ymmärtää lähimmäisyyden merkitystä,
 löytää seurakuntayhteyden omasta kotiseurakunnasta.
Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan, jossa nuori itse tunnustaa sen uskon, johon hänet on
kastettu. Perheväki, suku ja seurakunta lähettävät nuoren siunauksensa ja esirukoustensa
saattelemina kohti tulevaisuuttaan.
Erityisrippikouluun liittyviin kysymyksiin vastaa kehitysvammatyön pastori Sanna Huovinen
p. 050 389 9215 tai sanna.hynninen@vaalijala.fi.

Rippikoulun jälkeen
Rippikoulun käytyään nuorella on oikeus käydä itsenäisesti ehtoollisella, saada kirkollinen
avioliittoon vihkiminen, toimia kummina, hakea isoskoulutukseen, äänestää 16v. täytettyään
kirkollisissa vaaleissa sekä asettua 18-vuotiaana ehdolle.

Huoltajan kirje nuorelle
Perhe on nuoren elämässä syli. Nuoret ovat kiinnostuneita erityisesti heitä koskevista
vanhempiensa ajatuksista. Koska rippikoulussa puhumme ihmissuhteista ja perheestä, pyydän
aihepiirin käsittelyä varten, että te huoltajat voisitte hetken käyttää aikaa kirjeen kirjoittamiseen
omalle nuorelle, otsikolla ”15 vuotta yhdessä kanssasi”. Eli kuinka nuoren 15 vuotta on sujunut
ja mitä toivoisitte hänelle tulevaisuudessa. Kirjeen ei tarvitse olla pitkä.
Huoltajien kirjeet jaetaan nuorille rippikoululeirillä. Pyydän toimittamaan kirjeen oman nuoren
rippipapille, suljetussa kirjekuoressa ja nuoren nimellä sekä leiritunnuksella varustettuna kevään
vanhempain iltaan, johon leirikohtaiset kutsut postitetaan huhtikuun aikana.

Usko voi olla osa jokapäiväistä elämää. Elämä parhaimmillaan voi olla kasvua uskossa ja
rakkaudessa.
Tervetuloa rippikouluun!
Sanna Ryytty
Kasvatusteologi
sanna.ryytty@evl.fi
p. 040 512 2460

Mirja Hölttä-Nissinen
Nuorisotyönohjaaja
mirja.holtta-nissinen@evl.fi
p. 040 758 0485

Liitteet: ilmoittautumislomake sekä nuorille jaettu rippikoulutiedote
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