HEI RIPPIKOULULAINEN!
Tässä rippikoulukirje, josta löydät tietoa yleisistä rippikoulun asioista sekä oman ryhmäsi tapaamisista.
Lue tämä huolella huoltajiesi kanssa ja laita se talteen. Kevätkaudella 2022 pääset tutustumaan omaan
rippikouluryhmääsi, ohjaajiisi ja seurakuntaasi.
RIPPIKOULURYHMÄSI NIMI ON RIIHO 2.
Rippikoulu
koostuu
alkujaksosta,
joka
sisältää
erilaisia
yhteisiä
kokoontumisia
sekä intensiivijaksosta. Ensimmäinen tapaaminen oman ryhmäsi kanssa on ke 16.3. klo 16.30.17.30. Vanhankirkon Oliivissa Kirkkotie 2 (sisäänkäynti kirkon puolelta) Tämän kirjeen mukana tullut Minälomake palautetaan rippikouluryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa.
RIPPIKOULUSI OHJAAJAT
Rippikoulussasi ohjaajina toimivat pastori Heli Kosola (p. 050 431 9702, heli.kosola@evl.fi),
nuorisotyön ohjaaja Johannes Joenpelto (p. 040 643 3023 johannes.joenpelto@evl.fi) ja teologi
Satu Koskimaa. Lisäksi rippikoulussa on mukana isosia ja apuohjaaja. Tästä eteenpäin voit olla yhteydessä
rippikoulusi ohjaajiin rippikouluun liittyvissä kysymyksissä.
RIPPIKOULUSI TAPAAMISET:

Mikä?
1. ryhmäkohtainen
tapaaminen
Kaupunkipäivä 1
+ vanhempaintapaaminen
Betonimessu

Milloin?
ke 16.3 klo 16.30-17.30

Rippikoulukaruselli

la 26.3. klo 10-15
vanhempaininfo klo 14-15
ti 12.4.klo 18-19.30
(kokoontuminen 17.45)
su 15.4. klo 10-11.30
(kokoontuminen 9.45)
to 19.5 klo 16.30 -17.30

Kaupunkipäivä 2
Leirijakso
Konfirmaatioharjoitus
Konfirmaatio

ma 13.6. klo 10-14
ti 14.- ti 21.6.
to 30.6 klo 10-12
la 2.7. klo 10

Sunnuntain messu

Missä?
Vanhankirkon Oliivi, Kirkkotie 2,
sisäänkäynti kirkon puolelta
Nuorten tila, Kirkkotie 6 ja kirkko
Järvenpään kirkko
Järvenpään kirkko
Järvenpään kirkko
Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6
Keuruu
Järvenpään kirkko
Järvenpään kirkko

SITOUDU RIPPIKOULUUN!
Käyt rippikoulun vain kerran elämässä, joten edellytämme läsnäoloasi kaikissa ryhmäsi kokoontumisissa.
Ryhmähengen ja oppimisprosessin takia on tärkeää, että kukin rippikoululainen osallistuu oman
rippikouluryhmänsä tapaamisiin. Sairastumista ei kukaan voi ennakoida, mutta esimerkiksi
harrastustoiminta ei ole yksin pätevä syy jäädä pois tapaamisista. Mikäli kuitenkin jostain syystä olet
estynyt, sinun tulee ottaa yhteyttä oman rippikoulusi ohjaajiin heti, kun tiedät esteestä (eli ennen
tilaisuutta), neuvotellaksesi siitä, miten toimit tilaisuuden korvaamisen kanssa.
VANHEMMILLE/HUOLTAJILLE TIEDOKSI
• Konfirmaatioon kuuluu nuorten siunaaminen. Kutsumme kummeja avustamaan siunaamisessa.
o Jos kummi ei pääse paikalle, joku muu nuorelle läheinen ihminen voi olla hänen tilallaan.
Miettikää yhdessä nuorenne kanssa jo valmiiksi, kenet kutsutte tähän kunniatehtävään.
• Mikäli nuorta ei ole kastettu tai hän ei kuulu kirkkoon, voi rippikoulun oman papin kanssa sopia
tutustumisjakson aikana kirkkoon liittymisestä ja sopia kastetilaisuudesta.
• Rippikoulumaksuista tulee huoltajan sähköpostiin (laskutussähköposti) sähköiset maksulinkit
keväällä 2022. Mikäli teillä on taloudellisia vaikeuksia, voi rippikoulumaksusta anoa
maksujärjestelyä tai maksuvapautusta. Näissä tapauksissa voitte olla yhteydessä toimistosihteeri
Marjo Jantuseen (050 343 1616).
Toivomme, että riparistasi tulee sinulle hyvä kokemus, josta jää monia mukavia muistoja. Avoin mieli luo
hyvän pohjan onnistuneelle riparille.

