RIPPIKOULUT 2022
TERVETULOA!
Ensi vuonna olet sen ikäinen, että voit käydä rippikoulun. Lue tämä kirje ja mieti yhdessä
perheesi kanssa eri vaihtoehtoja. Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtuu messun
yhteydessä 1. adventtina 28.11.21 Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa klo 10.
Muista ottaa mukaan tässä kirjeessä oleva ilmoittautumislappu! Myös perheenjäsenesi
ovat tervetulleita rippikoulusi aloitukseen. Molemmissa kirkoissa jätetyt
rippikouluhakemukset kootaan yhteen ja käsitellään yhdessä.
• Jos olet jo ilmoittautunut riparille johonkin toiseen seurakuntaan tai jonkin
kristillisen järjestön leirille, esimerkiksi Päiväkumpuun, Karkkuun tai
Ryttylään, sinun kuuluu silti täyttää ilmoittautumislomake ja tulla
ilmoittautumaan omaan kirkkoon 28.11. Näin saamme tiedon rippikoulustasi
ja voimme yhdessä sopia seurakuntajakson suoritustavan.
• Vaikka kävisit leirin muualla, rippikoulun seurakuntaan tutustumisen osuus
suoritetaan omassa seurakunnassa. Jos et ole vielä varma pääsystäsi muualle,
hae paikkaa myös Pälkäneeltä.
MIKÄ RIPPIKOULU ON?
Sinut on lapsena kasteessa liitetty seurakunnan jäseneksi. Rippikoulu liittyy tähän.
Rippikoulu on kristillisen uskon ja elämän opetusta, jota seurakunta antaa jäsenilleen.
Rippikoulussa pohditaan elämän tärkeimpiä kysymyksiä. Samalla tutustutaan
kotiseurakuntaan, sen toimintaan ja ihmisiin.
• Rippikoulun käytyäsi sinulla on oikeus tulla konfirmoiduksi ja oikeus kirkolliseen
avioliittoon vihkimiseen.
• Konfirmoituna sinulla on oikeus osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja toimia
kummina.
Pälkäneen seurakunnassa järjestetään vuonna 2022 kolme rippikoulua Seitsyen
leirikeskuksessa.
• Leiririppikoulujen maksimikoko on 25 henkilöä. Tämän takia kaikki eivät pääse
siihen ryhmään (=1. riparilleJ), johon haluaisivat.

• Täytä siis hakemus huolellisesti ohjeiden mukaan ja myös 2-vaihtoehtoa tarkkaan
miettien. Kirjoita perustelut huolellisesti, valinnat tehdään niiden perusteella.
• Jos sinun on vaikea suorittaa leirimuotoista rippikoulua, ota yhteyttä niin
keskustellaan asiasta.
Jos aiot tulla rippikouluun vasta ensi vuonna, pyydämme että ilmoittaisit siitä
sähköpostilla osoitteisiin juha.kankaristo@evl.fi ja janne.vesto@evl.fi
RIPPIKOULUT 2022
1.-ripari Seitsyessä.
- Viikonloppuleiri Seitsyessä 12-13.3.2022 la klo 18 - su klo 17.
- Leirijakso Seitsyessä 8.-15.6.2022.
- Konfirmaatio Pälkäneen kirkossa sunnuntaina 19.6.2022 klo 10.
- Talven ja kevään kokoontumiset Pälkäneellä.
- Vetäjinä Juha Kankaristo ja kaksi myöhemmin paljastuvaa henkilöä.
- Osallistumismaksu: Pälkäneen seurakunnan jäsenet 100 €, muut 160€.
2.-ripari Seitsyessä
- Talven ja kevään kokoontumiset Luopioisissa.
- Viikonloppuleiri Seitsyessä 1.-2.4.2022 pe klo 18 - la klo 17.
- Leirijakso Seitsyessä 29.6.-6.7.2022.
- Konfirmaatio Luopioisten kirkossa lauantaina 9.7.2022 klo 11.
- Vetäjinä Janne Vesto, Päivi Giren, Ritva Huomo.
- Osallistumismaksu: Pälkäneen seurakunnan jäsenet 100 €, muut 160€.
3.-ripari Seitsyessä
- Viikonloppuleiri Seitsyessä 2.-3.4.2022 la klo 18 - su klo 17.
- Leirijakso Seitsyessä 27.7.-3.8.2022.
- Konfirmaatio Pälkäneen kirkossa sunnuntaina 7.8.2022 klo 10.
- Talven ja kevään kokoontumiset Pälkäneellä.
- Vetäjinä Juha Kankaristo ja kaksi myöhemmin paljastuvaa henkilöä.
- Osallistumismaksu: Pälkäneen seurakunnan jäsenet 100 €, muut 160€.
RIPPIKOULUN SISÄLTÖ
Rippikoulu sisältää opetusta 80 tuntia. Neljäsosan tästä muodostaa seurakuntajakso
talven ja kevään aikana. Se on oman seurakunnan toimintaan tutustumista ja sen kesto
on noin 20 tuntia. Myös muualla rippikoulun käyvät suorittavat tämän osuuden omassa
Pälkäneen seurakunnassa. Koronaviruksen muodostama uhka on huomioitu tulevia

rippikouluja suunnitellessa ja tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti. Teemme kaikkemme, että
rippikoulun voi suorittaa meillä turvallisin mielin.
•
•
•
•

Seurakuntajakso toteutetaan avarissa tiloissa.
Voimassa olevia koronasuosituksia noudatetaan.
Kuljetukset ovat vanhempien vastuulla.
Jos osallistut rippikouluun Luopioisissa, ja asut Pälkäneellä, tai toisinpäin, voit
sopia rippikoulusi pastorin kanssa seurakuntajakson käymisestä omalla alueella.

OHJEITA RIPPIKOULUHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
Jaon rippikouluryhmiin tekevät rippikoulujen työntekijät 1. adventtina jätettyjen
hakemusten tietojen pohjalta. Kaikki hakemukset käsitellään samanaikaisesti.
ALOITA TÄSTÄ
Haluatko samalle leirille jonkun kaverin kanssa? Voit hakea pääsyä samalle leirille
yhteensä kahden kaverin kanssa. Jotta toiveenne huomioitaisiin, merkitkää toistenne
nimet jokaiseen hakemukseen ja palauttakaa hakemuksenne yhdessä kuoressa tai
nidottuna yhteen.
1) Merkitse sinulle parhaiten sopiva rippikoulu numerolla 1, seuraavaksi parhaiten
sopiva numerolla 2 jne. Pyrimme sijoittamaan sinut toivomallesi leirille, mutta
ensisijaisesti painotamme kaveritoiveitasi.
2) Mikäli harrastat kilpaurheilua tai sinulla on muita ehdottoman pakottavia
menoja, jotka rajoittavat rippikoulusi valintaa, valitse vaihtoehdoiksi 1 ja 2
sellaiset, jotka sopivat varmasti kalenteriisi ja kirjoita perustelut sille varattuun
kohtaan. Leiriltä ei voi poistua kuin hyvin pakottavasta syystä. Huomaa! Jos
ilmoitat, että ajankohta on sinulle tärkein, emme välttämättä voi toteuttaa
kaveritoivettasi!
3) Mikäli konfirmaatiopäivä ei sovi, on mahdollista osallistua myös myöhemmän
rippikouluryhmän konfirmaatioon.

MUUTA TÄSSÄ VAIHEESSA:
Rippikouluopetus on ilmaista. Saat seurakunnalta oman Raamatun. Rippikoulumaksut
kattavat osan ruokailukuluista.
Rippikoulumaksu laskutetaan ennen leiriä. Jos rippikoulumaksuun ei ole varaa,
seurakunnan jäsen voi anoa alennusta / vapautusta maksusta kirkkoneuvostolta.
KIRJEET JA TIEDOTTEET
Lähetämme sinulle joulukuun aikana tiedon siitä, mihin ryhmään olet päässyt.
Jos jokin jäi epäselväksi, ota meihin yhteyttä.
Rippikouluista vastaava seurakuntapastori
Juha Kankaristo
040 712 0564
juha.kankaristo@evl.fi
Luopioisten kappalainen
Janne Vesto
040 712 0563
janne.vesto@evl.fi

Kirkkoherra
Jari Kemppainen
040 712 0562
jari.kemppainen@evl.fi

