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TÄRKEÄÄ TIETOA ILMOITTAUTUMISESTA 

Tämän kirjeen mukana on ilmoittautumislomake, 
joka palautetaan Riparistartti-tapahtumassa. Haminan 
seurakunnan jäsenet ilmoittautuvat tapahtumassa 
rippikouluihin ensin etukäteen arvotussa järjestyk-
sessä. Tämän jälkeen on mahdollista ilmoittautua va-
paana oleville leiripaikoille. Jos tahdot hakea leirille 
yhdessä kaverisi kanssa, ilmoittautukaa suuremmalla 
numerolla. (esim. numerosi on 3 ja kaverisi numero 
30, tulette ilmoittautumaan numerolla 30). Kutsu 
ryhmän ensimmäiseen kokoontumiseen tulee sähkö-
postilla, ensimmäinen kokoontuminen on nuorten ja 
huoltajien yhteinen tilaisuus, jossa kerrotaan lisää 
rippikoulusta.  

 

            RIPARISTARTTI KE 9.10.2019 

  Koko perheen yhteinen rippikoulualoitus  

                Virolahden kirkossa  

                          Ohjelma 

18:00  Tervetulotoivotus ja hartaus  
            Työntekijöiden esittäytyminen.  

18:20 Nuoret ilmoittautuvat rippikouluun. 
       Vanhemmat jatkavat iltaa kirkossa.  
 

Ilmoittautumisen ja tarjoilun jälkeen nuoret 
ja vanhemmat voivat lähteä kotiin. 

 

                                                 KUTSU RIPPIKOULUUN 
 

Haluaisin suojella lastani 
Haluaisin suojella tätä lasta, piirittää hänet valolla ja ilolla, 

ettei hänen tarvitsisi koskaan olla yksin, pelätä eikä joutua ahdinkoon, 
mutta tiedän, etten voi suojella häntä edes itseltäni. 

Lähetä pyhä enkelisi, pyhien enkelien saatto, 
koko taivaallinen väkesi puolustamaan tätä lasta, silmäterääsi 

HYVÄ NUORI! 

On aika aloittaa rippikoulu. Rippikoulu on kasteen edellyttämää opetusta. Rippikoulussa ollaan mo-
nin tavoin ihmeiden äärellä. Kristinuskossa on kyse suuresta ihmeestä, Jumalan rakkaudesta ihmisiä 
kohtaan ja tämä ihme sisältää lukemattomia tarinoita siitä, miten usko elävään Luojaan, Vapahtajaan 
ja Pyhään henkeen vahvistuu, uudistuu, syntyy ja näkyy elämässä. Tervetuloa ihmeitten äärelle! 

Rippikoulut alkavat syksyllä 2019 ja päättyvät keväällä tai kesällä 2020. Rippikoulu koostuu tapaa-
misista, osallistumiskäynneistä ja -tehtävistä, viikonloppuleiristä ja varsinaisesta kuusipäiväisestä lei-

ristä Lypsyniemessä. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon joko Miehikkälän tai Virolahden kir-

kossa, eli voit valita kumpaan konfirmaatioon osallistut. Jokaiseen rippikouluryhmään otetaan 
enintään 23 nuorta. Rippikoulusta peritään leirimaksu 100€. Päiväripari on hyvä vaihtoehto niille, 
joiden kesä on kiireinen esim. harrastusten vuoksi. Päivärippikoulu pidetään Haminassa. Päiväkou-
lusta peritään 50€ maksu. Muutenkin voit halutessasi valita Vehkarinteen leirikeskuksessa pidettä-
vän leirivaihtoehdon, joiden tiedot löydät seurakunnan nettisivuilta. 

Tiedot rippikouluryhmien kokoontumisajoista löytyvät tämän saatekirjeen toiselta puolelta. Ilmoit-
tautuminen kappeleiden rippikouluihin tapahtuu Kappeleiden Riparistartti tapahtumassa keskiviik-
kona 9.10.2019 klo 18.00 Virolahden kirkossa (Kirkontie 500, Virolahti). 
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KAPPELI KESÄ I  

Kokoontumiset: 27.11., 6.2., 8.3. ja 17.3. 
Yhteiset tapahtumat:  15.12., 9.2. ja 22.1.    
Viikonloppuleiri: 24.-26.4. 2020  
Leirijakso: 1.-6.6. 2020 

 
 

 

KAPPELI KESÄ II 

Kokoontumiset: 14.11., 13.2., 8.3. ja 17.3. 
Yhteiset tapahtumat: 15.12., 16.2. ja 22.1. 
Viikonloppuleiri: 27.-29.3.2020 
Leirijakso: 29.6-4.7.2020 

                                                              
     

 

KONFIRMAATIOT : 5.7. 2020 molemmissa kirkoissa 

 

 

  KOKO SEURAKUNNAN PÄIVÄRIPPIKOULU talvi Hamina (EI LEIRIJAKSOA)  

  Kokoontumiset: 14.11., 11.1. ja 26.1. Hamina  
  Yhteiset tapahtumat: 4.12., 19.1. ja 6.2. Hamina 
  Viikonlopun oppimisjakso 18.1.2020 Hamina 
  Viikon intensiivijakso 24.-28.2.2020 Hamina 
  Konfirmaatio  1.3.2020 Johanneksen kirkko 
 
 
PIENRYHMÄRIPPIKOULUN tarpeesta voi ottaa yhteyttä pastori Jaana Kivekkääseen 27.9.19 mennessä puh. 050 594 
3890. 
 

ERITYISRIPPIKOULUSTA lisätietoa diakonissa Anne Hammarbergilta p. 050- 5943880.  
 
  

RUOTSINKIELISESTÄ RIPPIKOULUSTA  lisätietoja tarvittaessa Kotka-Kymin srk:n  pastori Tuomi Larvilta 044 762 
9488.  

 

 

 

POISSAOLOT  
Rippikoulu on elämässäsi ainutkertainen tapahtuma. Toivomme, että voisit käydä sen rauhassa läpi. Olemme sopineet pois-
saoloista muutamia kaikille yhteisiä pelisääntöjä: Jos et pääse oman ryhmäsi iltakokoontumiseen, voit korvata poissaolosi 
toisen ryhmän vastaavassa kokoontumisessa. Viikon leirijaksolta on mahdollista olla pois vain erittäin painavasta syystä. 
Jos et pääse osallistumaan oman ryhmäsi viikonloppuleirille, voit korvata sen toisen ryhmän kanssa. Leirijaksojen poissa-
oloista keskustellaan ja sovitaan vain nuoren huoltajien ja leirin vetäjien kesken hyvissä ajoin ennen leiriä. 

 
 

  LISÄTIETOJA: Jaana Kivekäs      Anna Kinnunen 
 rippikoulutyöstä vastaava pastori      rippikoulutyö, kappelit 
 050 594 3890      0400 279926 
 jaana.kivekas@evl.fi       anna.e.kinnunen@evl.fi 


