TERVETULOA
RIPPIKOULUUN 2021
Rippikouluihin ilmoittautuminen alkaa 12.10.2020.
Myös järjestörippikouluihin ilmoittaudutaan sähköisesti.
Valkealan yläkoulussa käydään kaikissa 8-luokissa kertomassa ripari-infoa.
Kouvolan seurakuntien kaikki riparipapit ovat tavattavissa
Kouvolan Keskuskirkossa to 8.10. klo 18 alkavassa ripari-infossa. Korona
rajoittaa osallistumista ja siksi infotilaisuus lähetetään myös seurakuntien
facebook sivuilla livessä ja instagram @betoniristi tilillä.

Kaikki Valkealan rippikoulut alkavat yhteisellä iltakirkolla
Valkealan kirkossa perjantaina 11.12.2020 klo 18.
Jumalanpalveluksen jälkeen on infoa rippikoululaisille ja vanhemmille, ja
samalla jaetaan riparipassit sekä tutustumisjakson ohjeet ja rippikouluryhmän
tapaamisten ajat.
Muistathan, että rippikouluun kuuluu leiri- tai päiväkoulujakson lisäksi oman
rippikouluryhmän yhteisiä kokoontumisia sekä itsenäistä seurakunnan
toimintaan osallistumista. Ilmoittautumalla rippikouluun sitoudut
osallistumaan kaikkeen, mitä rippikoulun käymisen kuuluu.

Koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia rippikoulujen aikatauluihin
ja toteutustapoihin. Tiedotamme muutoksista.

RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT 2021
VALKEALAN SEURAKUNNAN OMAT RIPARIT
VALKEALA Päiväripari
7.6. – 11.6. ja 14.6. – 17.6.2021, joka päivä kello 9 – 15
Valkealan seurakuntakeskuksessa. Konfirmaatio 20.6.2021 klo 10 Valkealan
kirkossa
Rippikoulussa on opiskelun lisäksi hartauksia ja Raamatun lukemista ryhmissä.
Opiskelu on rippileirejä koulumaisempaa, mutta sopii sinulle, ellet pidä
leirielämästä tai sinun on päästävä kesälläkin omiin harrastuksiin.
Päivärippikoulu ruokailuineen on maksuton.
Valkealan omat rippileirit pidetään Lappalanjärven rannalla Niinirannassa sekä
yksi leiri Valkealan kristillisellä opistolla. Konfirmaatiot ovat Valkealan kirkossa.
Opiskelun lisäksi leirin ohjelmaan kuuluu hartauksia, Raamatun lukemista
ryhmissä, ruokaa viisi kertaa päivässä ja monenlaista yhteistä ohjelmaa sisällä
ja ulkona. Majoitus on noin viiden hengen huoneissa, opistolla kahden hengen
huoneissa.
VALKEALA Valkealan opisto
Leiri 16.6. – 23.6.2021. Konfirmaatio 4.7. klo 10
VALKEALA 1 Niiniranta
Leiri 29.6. – 6.7.2021. Konfirmaatio 11.7. klo 10
VALKEALA 2 Niiniranta
Leiri 13.7.-20.7.2021. Konfirmaatio 25.7. klo 10
VALKEALA 3 Niiniranta
Leiri 27.7.-3.8.2021. Konfirmaatio 8.8. klo 10
Rippileirin hinta on 120 €

KOUVOLAN EV.LUT. SEURAKUNTIEN YHTEISET RIPARIT
YHTEINEN Talviripari Puhjonrannassa 27.2.−6.3. Konfirmaatio on 18.4. klo 10
Kouvolan Keskuskirkossa. Vietä hiihtoloma riparipuuhissa. Seurakuntaan
tutustumista sekä ennen leirijaksoa että sen jälkeen. Leirimaksu 120 euroa.
Lisätietoja: Kirsi Hypen 040 627 5773, kirsi.hypen@evl.fi

YHTEINEN Retkiripari pidetään 8.-16.6. Konfirmaatio 20.6. klo 13
Kuusankosken kirkossa. Leirimaksu 290€. Leiri pidetään Lieksassa. Leirillä
melotaan, mutta aiempaa melontakokemusta ei tarvita.
Lisätietoja: Harri Järvensivu 040 518 7010, harri.jarvensivu@evl.fi
YHTEINEN Sporttitaide pidetään 22.-29.7.Puhjonrannan kurssikeskuksessa.
Konfirmaatio on 1.8. Sippolan kirkossa. Leirimaksu 140€. Riparilla musaa,
sporttia ja kuvista.
Lisätietoja: Johanna Pesonen p.0405130615 johanna.pesonen@evl.fi
YHTEINEN Kesäripari pidetään 30.7.-6-8. Puhjonrannan kurssikeskuksessa.
Tämä ripari on tarkoitettu erityisesti kaveriporukoille, jotka ovat eri
seurakunnista, mutta haluaisivat samalle leirille. Konfirmaatio on 8.8. klo 10
Kouvolan keskuskirkossa. Leirimaksu on 120 euroa.
Lisätietoja: Tuuli Kotisalo 040 849 8822, tuuli.kotisalo@evl.fi
YHTEINEN Pienryhmäripari 30.7.-6.8. Puhjonrannassa. Konfirmaatio 8.8.
Voikkaan kirkossa klo 13. Jos tarvitset oppimisen haasteiden tai joidenkin
muiden syiden takia opiskelua pienessä ryhmässä.
Lisätietoja: Heidi Arponen p. 044 422 1307, heidi.arponen@evl.fi

ILMOITTAUTUMINEN 12.10.–1.11.2020
Rippikouluun ilmoittaudutaan täyttämällä netissä sähköinen
ilmoittautumislomake osoitteessa
http://www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun
Toimi näin:
1. Tutustu yhdessä vanhempiesi kanssa tähän rippikouluesitteeseen.
2. Valitse esitteestä kaikki sinulle sopivat rippikouluryhmät.
Ilmoittautumislomakkeeseen pitää antaa neljä vaihtoehtoa
rippikouluryhmäksi ja kaikki vaihtoehdot huomioidaan.
Jos menet muualle rippikouluun, täytä Muualle rippikouluun ilmoittautumislomake. Ilmoittaudu kotiseurakuntajaksolle 11.12.
riparilaisten iltakirkossa. Siellä saat riparipassin ja ohjeet.
3. Täytä yhdessä vanhempiesi kanssa ilmoittautumislomake. Muistathan
kertoa ilmoittautuessasi myös muista rippikoulun käyntiin vaikuttavista
asioista kuten esim. erityisopetuksesta tai mahdollisesta
koulukiusaamisesta.
4. Jos haluat samalle riparille kaverin kanssa, ensimmäinen lomakkeen
täyttävä saa kaverikoodin, joka yhdistää kaverusten hakemukset. Teillä
kahdella täytyy siis olla samat ryhmätoiveet.
5. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia tai et voi ilmoittautua sähköisesti,
ota yhteyttä p. 044 422 1701 (arkisin klo 9–15).
• Kaikkien on syötettävä vähintään neljä toivetta. Kaikki päivärippikouluun
ensisijaisesti haluavat pääsevät päivärippikouluun (voit siis laittaa mitkä
tahansa riparit muiksi toiveiksi). Päivärippikoulusta ei tule myöskään laskua,
vaikka lomake vaatii syöttämään laskutusosoitteen.

• Tiedon rippikouluryhmästä saat marraskuun loppuun mennessä.
Rippikoululasku lähetetään huoltajan sähköpostiin ennen leirin alkua.
Laskun voi maksaa omassa verkkopankissa.
• Perheen taloudellisen tilanteen ollessa vaikea voidaan anomuksesta
myöntää Valkealan omien leirien leirimaksuista alennusta tai
vapaaoppilaspaikka. Anomukset 30.4. mennessä.
Lisätietoa diakoniatyöntekijä Marita Pilvistö-Viljaselta 040 723 8317
marita.pilvisto-viljanen@evl.fi.
• Ainoastaan kastettu ja kirkkoon kuuluva nuori voidaan konfirmoida. Ellei
nuori kuulu kirkkoon, voi hän liittyä kirkkoon rippikoulun aikana.
• Jos nuori ei vielä ole kahdeksannella luokalla, voi rippikoulun käydä
mainiosti vuotta myöhemminkin omien luokkatovereiden kanssa.
• Kaikissa Kouvolan seurakunnissa rippikouluihin ilmoittaudutaan
12.10.-1.11.2020. Ensisijaisesti leireille otetaan oman seurakunnan
nuoria, ja muita tilan salliessa. Valkealan nuoret pääsevät halutessaan
leirille, mutta kaikki eivät voi päästä leirille nimenomaan ensisijaisten
toiveidensa mukaisesti.
• Kehitysvammaisten rippileiri pidetään Niinirannassa kesäkuussa.
Erityisryhmien rippikouluista lisätietoja antavat kehitysvammaistyön
pappi Tero Kajander 0400 880 218 tero.kajander@evl.fi ja
diakoniatyöntekijä Marita Pilvistö-Viljanen 040 723 8317
marita.pilvisto-viljanen@evl.fi.
Halutessasi lisätietoja
ota rohkeasti yhteyttä:
Rippikoulutyön pappi Saija Sarkasuo
0400 615966 saija.sarkasuo@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Lotta Kemppainen
040 670 4498 lotta.kemppainen@evl.fi

www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun

