Tervehdys vuoden 2019-2020 rippikoululainen!
Tervetuloa aloittamaan rippikoulutaival kanssamme. Tarjoamme Sinulle kolme
rippikoulukokonaisuutta, joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan
vaihtoehdon.
Kesärippikoulu 1
Leirijaksot
Konfirmaatio
Työntekijät
Aloitusmessu ja -info
Rippikoulupäivä

31.1.-2.2.2020 ja 8.-13.6.2020 Tievatuvalla
14.6.2020 Ivalon kirkossa
Mauno Hepola & Tuomas Nivalainen
20.10.2019 klo 11 Ivalon kirkossa, messun jälkeen info rippikoululaisille ja
vanhemmille
23.5.2020 Pielpajärven erämaakirkolla

Kesärippikoulu 2
Leirijaksot
Konfirmaatio
Työntekijät
Aloitusmessu ja -info
Rippikoulupäivä

7.-9.2.2020 ja 15.-20.6.2020 Tievatuvalla
21.6.2020 Ivalon ja Inarin kirkoissa
Mari Valjakka & Viivi Törmänen
20.10.2019 klo 11 Ivalon kirkossa, messun jälkeen info rippikoululaisille ja
vanhemmille
23.5.2020 Pielpajärven erämaakirkolla

Saamelainen rippikoulu Utsjoella
Leirijaksot
Konfirmaatio

31.1.-2.2.2020 ja 11.-18.6.2020
20.6.2020 Utsjoen kirkossa
21.6.2020 Karigasniemen kappelissa
Konfirmaatio on mahdollinen ulkopaikkakuntalaisen rippikoululaisen omassa kirkossa sopimuksen mukaan.
Ilmoittautuminen saamelaiseen rippikouluun 31.10. mennessä: kirkkoherranvirastoon. Lisätiedot: Ville Orjala, 040 743 1859 / ville.orjala@evl.fi
Ilmoittautumiskaavakkeen löydät osoitteesta www.utsjoenseurakunta.fi/nuorisotyo

Täytä ilmoittautumislomake ja palauta se kirkkoherranvirastoon Sairaalantie 5, Ivalo tai sähköpostitse
inarin.seurakunta@evl.fi viimeistään 30.9.2019 klo 14.00
HUOMIOI LEIRIÄ VALITESSASI, ETTÄ LEIRIT JA PÄIVÄMÄÄRÄT OVAT SITOVIA!
Seuraavalla sivulla ohjeet rippikoulupassin täyttämiseen sekä työntekijöiden yhteystiedot.

SEURAKUNTAAN TUTUSTUMINEN
Rippikoulukokonaisuuteen kuuluu leirijaksojen lisäksi tutustuminen seurakunnan toimintaan. Sitä varten rippikoululaiset saavat rippikoulupyhässä passit, joihin kerätään merkintöjä eri tilaisuuksiin osallistumisista.
Merkinnät annetaan vain rippikoulupassiin, ei erillisille lappusille.
Merkintöjä kerätään seuraavasti: 4 messua tai jumalanpalvelusta, 4 vapaavalintaista tilaisuutta ja retki
Pielpajärven erämaakirkolle.
Vapaavalintainen merkintä voi olla esim. adventtitapahtuma, kauneimmat joululaulut, konsertti, nuortenilta
tai muu seurakunnan tapahtuma tai kirkollinen toimitus (kaste, häät, hautajaiset). Merkinnän antaa tilaisuudesta vastaava työntekijä, esimerkiksi pappi, kanttori tai nuorisotyönohjaaja.
Merkintöjä kerätään seuraavalla aikataululla:
Ennen kevään leirijaksoa:
Vähintään 2 messumerkintää ja 2 vapaavalintaista merkintää sekä uskontunnustus. Uskontunnustus suoritetaan rippikouluviikonlopun aikana.
Ennen kesän leirijaksoa:
2 messumerkintää, 2 vapaavalintainen merkintä ja retki Pielpajärven erämaakirkolle.

KONFIRMAATION EDELLYTYKSENÄ ON MERKINTÖJEN SUORITTAMINEN
Seurakunnan tapahtumista ilmoitetaan Facebook-sivulla Inarin seurakunta, Instagramissa inarinseurakunta,
paikallislehti Inarilaisessa sekä nettisivuilla www.inarinseurakunta.fi.
Ohessa on seurakunnan nuorisotyön syyskauden esite, josta löytyvät nuortenillat ja Maata Näkyvissä –festariretken tiedot. Festariretkeltä saa kaksi jumalanpalvelus/messu merkintää ja yhden vapaavalintaisen merkinnän. Tervetuloa mukaan!

Mikäli jokin asia askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Ripariterveisin,
Mauno, kappalainen 040 507 1714 / mauno.hepola@evl.fi
Mari, saamelaispappi 040 660 8767 / mari.valjakka@evl.fi
Viivi, nuorisotyönohjaaja 050 568 8118 / viivi.tormanen@evl.fi
Tuomas, nuorisotyönohjaaja 040 507 1715 / tuomas.nivalainen@evl.fi

