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Tästä alkaa seikkailu!

Vuonna 2021 rippikouluun kutsutaan vuonna 2006
tai sitä aiemmin syntyneitä seurakunnan jäseniä.
Huoltajien suostumuksella myös kirkkoon
kuulumattomat sekä Nokialla asuvat muihin
seurakuntiin kuuluvat nuoret voivat osallistua
Nokian seurakunnan rippikouluun. Myös vuonna
2007 syntyneet kahdeksatta luokkaa käyvät nuoret
ovat tervetulleita riparille. Konfirmaatioon
osallistuminen edellyttää kirkon jäsenyyttä.
Tarvittaessa liittyjä kastetaan.

Mitä ripariin kuuluu?

Rippikoulun kesto on puoli vuotta. Ryhmien omat
tapaamiset alkavat joulu-helmikuussa. Kevään
aikana kokoonnutaan noin kerran kuukaudessa.
Kokoontumisissa tutustutaan omaan ryhmään ja
seurakunnan toimintaan sekä opiskellaan.
Omien kokoontumistensa lisäksi ryhmät
osallistuvat kaikille yhteiseen
jumalanpalvelukseen 17.1.2021 klo 18 Nokian
kirkossa sekä diakonian ja lähetyksen
rippikoulutapahtumaan, josta tiedotetaan
alkuvuodesta. Rippikoulu päättyy
konfirmaatioon Nokian kirkossa.

Mitä ripari maksaa?
Leirimuotoiseen rippikouluun osallistuvilta peritään
ruoka- ja majoitusmaksu. Kirkkoon
kuulumattomille ja muihin seurakuntiin
kuuluville leiriläisille maksu on suurempi (ilmoitettu
sulkeissa). Lasku lähetetään leiriläisen huoltajalle
hänen ilmoittamaansa laskutusosoitteeseen.
Maksuihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa
yhteyttä oman rippikouluryhmän pappiin.

RIPARIT 2021

Talviripari

Haluatko leirille jo ennen kesää?
Talviripari on hiihtolomalla 27.2.–6.3.
Urhatun uudella puolella. Leirin
kokoontumiset alkavat jo loppuvuodesta
2020. Leirimaksu 134

€ (225 €).

Pääsiäisripari

Pääsiäisripari pidetään leirimuotoisena
Urhatun vanhalla puolella 31.3.–6.4. Ripariin
kuuluu ennakkoviikonloppu Maatialan
pappilassa.
Leirimaksu 98

€ (156 €).

Kuusamonripari

Erähenkiselle riparille lähdetään Kuusamoon
Nuorisokeskus Oivankiin 30.7.-7.8.
Leirikeskukselta tehdään päiväretkiä seudun
luontokohteisiin. Erityisruokavaliot voidaan
huomioida rajoitetusti, kysy lisää.
Leirimaksu 236

€ (344 €).

Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja
antaa rippikoulutyöstä vastaava
pappi Lassi Peurakoski,
p. 050 560 7750,
s-posti lassi.peurakoski@evl.fi

RIPARIT 2021

Urhatun riparit

Nokialla, Urhatun kurssikeskuksessa,
järjestetään leirimuotoisia rippikouluja
kesän aikana kaksitoista kappaletta.
Vanhalla puolella leirejä on seitsemän
(U1-U7) ja uudella puolella viisi
(UP1-UP5). Leirimaksu 134

€ (225 €).

Jos leirielämä ei tunnu omalta jutulta:

Kaupunkiriparit

...järjestetään Maatialan pappilassa
Nokian kirkon kupeessa sekä kesällä että
talvella. Kaupunkiripareilla yövytään
kotona. Ryhmäkoko on pienempi kuin
leireillä.

Kaupunkiriparit ovat maksuttomia.

Ripari muualla

Mikäli kuulut Nokian seurakuntaan,
mutta käyt rippikoulusi jossakin
muualla, ota yhteyttä Nokian seurakunnan
rippikoulutyöstä vastaavaan pappiin ja
sovi seurakuntayhteysjakson järjestelyistä.
Sinunkin rippikoulusi alkaa viimeistään
17.1.2021.
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Ilmoittautuminen

Leikkaa viimeinen sivu irti ja tuo täytetty lomake 29.10.2020 klo 18–21 Maatialan
Pappilaan, os. Valkamankatu 2 C, tai postita se 29.10. mennessä osoitteeseen:

Nokian seurakunta / rippikoulutyö
Valkamankatu 2 A
37100 Nokia

Tieto rippikoulupaikastasi toimitetaan sinulle postitse jouluun mennessä.

Ilmoittautumislomakkeen
täyttöohje

1. Täytä kaikki lomakkeen kohdat huolellisesti ja
selkeästi.

2. Valitse edellisen sivun listasta

viisi sinulle

parhaiten sopivaa riparia ja merkitse ne nimillä
lomakkeeseen. Merkitse mieluisin ripari
ensimmäiseksi.

3. Jos haluat kaverin kanssa samalle riparille,
valitkaa samat toiveet ja niitatkaa lomakkeet
yhteen. Korkeintaan

kaksi lomaketta voi laittaa

yhteen.

4. Lasku leirimaksusta lähetetään huoltajalle
laskutusosoitteeseen ja se tulee maksaa
eräpäivään mennessä.

5. Voit kirjoittaa ”Lisätietoja”-kohtaan asioita,
jotka vaikuttavat ryhmävalintaasi tai siihen,
mihin ryhmään sinut kannattaisi
sijoittaa.

6. Huoltajan tulee allekirjoittaa lomake.

7. Kirkkoon kuulumattoman riparilaisen
sekä hänen laskutustiedoissa mainitun
huoltajansa on molempien ilmoitettava
henkilötunnuksensa. Mikäli nuori aikoo
liittyä kirkkoon ennen konfirmaatiota tulee
järjestelyistä neuvotella oman rippikoulun
papin kanssa.

8. Ota täytetystä hakulomakkeesta kuva
itsellesi, jotta muistatte kotona mille
ripareille olet hakenut.

