TERVETULOA RIPPIKOULUUN 2022!
ONNEKSI OLKOON, täytät ensi vuonna viisitoista ja Sinut kutsutaan
rippikouluun – tutkimusmatkalle elämän, uskon ja rukouksen kysymyksiin.
Neljä viidestä kouvolalaisesta nuoresta käy rippikoulun 14–15-vuotiaana.
Seurakunnan suosituin riparivaihtoehto on kesän leiririppikoulu, joka pidetään Puhjonrannan
kurssikeskuksessa. Jos kaipaat rippikoululta jotain muuta, voit lähteä Talviparille hiihtolomalla,
riparille Viroon tai Sporttitaideriparille. Mikäli et halua olla yötä päivää leirillä, ilmoittaudu
Cityriparille, joka kokoontuu päiväaikaan Myllykosken kirkolla.

Rippikoulun suorittaminen on kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys.
Kun sinut on konfirmoitu, saat myös osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, toimia kummina ja asettua
ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Äänioikeus seurakuntavaaleissa on rippikoulun käymisestä
riippumatta kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä.

Kaikki Anjalankosken seurakunnan rippikoulut alkavat yhteisellä
jumalanpalveluksella Sippolan kirkossa su 7.11.2022 klo 18.
Kouvolan seurakuntien ripari-info
lähetetään Kouvolan Keskuskirkosta
ke 8.9. klo 18.30.
Voit seurata infoa livenä tai katsoa
tallenteena.
Infosta saa vastauksia ilmoittautumiseen
liittyviin kysymyksiin.
Infon löydät Kouvolan seurakuntien
Youtube kanavalta.
Tervetuloa kuulolle!
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RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT 2022
Rippikouluun ilmoittautuessa sinun tulee valita vähintään neljä vaihtoehtoa. Muistathan vielä, että
rippikouluun kuuluu leiri- tai päiväkoulujakson lisäksi oman rippikouluryhmän yhteisiä
kokoontumisia sekä itsenäistä seurakunnan toimintaan osallistumista. Ilmoittautumalla rippikouluun
sitoudut osallistumaan kaikkeen, mikä rippikoulun käymiseen kuuluu.

Anjalankosken seurakunnan riparit:
Anjalankoski Cityripari järjestetään Myllykosken kirkolla 22-23.6 ja 27.6-2.7.2022
Konfirmaatio on Myllykosken kirkossa su 3.7.2022.
Anjalankoski Leiririparit järjestetään Puhjonrannassa kesä–heinäkuussa.
Leirijakso kestää kahdeksan päivää. Puhjonrannan riparin leirimaksu on 120 €.
Anjalankoski Puhjo 1. leiri 6-13.6.2022, konfirmaatio su 19.6. Sippola.
Anjalankoski Puhjo 2. leiri 27.6−4.7.2022, konfirmaatio su 10.7. Anjala.
Anjalankoski Puhjo 3. leiri 5-12.7.2022, konfirmaatio su 17.7. Inkeroinen.
Anjalalankoskenseurakunnan
seurakunnan rippikouluista
rippikouluista lisätietoja
lisätietoja antaa
antaa rippikoulupappi
Anjalalankosken
Johanna Pesonen
johanna.pesonen@evl.fi
puh 0405130 615
rippikoulupappi
Johanna
Pesonen johanna.pesonen@evl.fi
puh 040 5130 615

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISET RIPARIT
1. YHTEINEN Talviripari 26.2.-5.3. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 24.4. Kouvolan Keskuskirkossa. Jos kesä on
jo täynnä ohjelmaa, talviripari on hyvä vaihtoehto! Seurakuntaan tutustutaan ennen leiriä ja sen jälkeen.
Leirimaksu 120 euroa.
2. YHTEINEN Viron ripari 27.6.-4.7. Viron Kuressaaressa, konfirmaatio su 10.7. Kuusankosken kirkossa.
Leiriolosuhteet ovat vaatimattomat. Leirimaksu 290 euroa. Lisätietoja: David Paski, puh 040 775 4931.
3. YHTEINEN Sporttitaideripari 13.-20.7. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 24.7. Sippolan kirkossa. Leirillä
erityisesti musiikkia, kuvista ja urheilua. Leirimaksu 140 euroa. Lisätietoja: Johanna Pesonen, puh. 040 513
0615.
4. YHTEINEN Kesäripari 29.7.-5.8. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 7.8. Kouvolan Keskuskirkossa. Tämä leiri on
erityisesti kaveriporukoille, jotka kuuluvat yhtymän eri seurakuntiin. Leirimaksu 120 euroa.
5. YHTEINEN Pienryhmäripari 29.7.-5.8. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 7.8. Voikkaan kirkossa. Tämä leiri on
suunnattu nuorille, joille opiskelu tai toimiminen suuressa ryhmässä on haastavaa. Leirille otetaan 4-10 nuorta.
Osa leirin ohjelmasta toteutetaan yhteistyössä Kesäriparin kanssa. Leirimaksu 120 euroa. Lisätietoja: Heidi
Arponen, puh. 044 422 1307.
6. KEHITYSVAMMAISTYÖN Pienryhmäripari 6.-10.6. Niinirannassa, konfirmaatio su 12.6. Voikkaan kirkossa.
Tämä leiri on tarkoitettu nuorille, joilla on kehitysvammadiagnoosi tai merkittäviä haasteita oppimisessa. Leirille
otetaan 4-10 nuorta. Leirimaksu 100 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Tero Kajander, puh. 0400 880 218.
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ILMOITTAUTUMINEN 13.9.–3.10.2021
Rippikouluun ilmoittaudutaan täyttämällä netissä sähköinen ilmoittautumislomake
osoitteessa www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun

Toimi näin
• Tutustu yhdessä vanhempiesi kanssa rippikouluvaihtoehtoihin.
• Valitse vähintään neljä sinulle parhaiten sopivaa rippikouluryhmää.
• Rippikoulun suorittaminen edellyttää osallistumista ryhmän tapaamisiin. Valitse siis
sellaiset ryhmät, joiden ajankohta sopii sinulle hyvin.
• Täyttäkää yhdessä sähköinen ilmoittautumislomake huolellisesti. Huolehdi, että
erityisesti sähköpostiosoitteet ovat oikein, sillä kaikki viestintä tapahtuu
ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse!
• Jos haluat samalle riparille kaverin kanssa, ensimmäinen lomakkeen täyttävä saa
kaverikoodin, jota käyttämällä kaverusten ryhmätoiveet yhdistetään. Huomioi, että
mikäli muutat ryhmätoivejärjestystäsi, kaverikoodi raukeaa!
• Kerro ilmoittautumislomakkeella huolellisesti ryhmätoiveesi mahdolliset perustelut
(ajankohta, perhesyyt tms.), jotka ryhmävalinnassa tulisi huomioida.
• Muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös rippikoulun käyntiin vaikuttavista asioista,
kuten oppimisen tai terveyden haasteista tai mahdollisesta koulukiusaamisesta!
• Jos menet muualle rippikouluun (esim. järjestöt, urheiluseurat, ulkomailla), täytä
”Muualle rippikouluun 2022” -ilmoittautumislomake, jotta saat ohjeet, kuinka voit
ryhtyä tutustumaan seurakunnan toimintaan. Tutustumisesta saat todistuksen
rippikouluasi varten.
• Jos ilmoittautumisessa on ongelmia tai et voi ilmoittautua sähköisesti, ota yhteyttä puh.
044 422 1701 (ilmoittautumisaikana arkisin 9-15).

Rippikoulujen ryhmävalinnat pyritään tekemään toiveitasi kuullen. Kaikki eivät kuitenkaan
pääse ensimmäiseen ryhmävaihtoehtoonsa – erityisesti suosituimpiin ryhmiin hakee paljon
enemmän, kuin ryhmään mahtuu. Siksi huomioimme ryhmiä jakaessamme kaikki valitsemasi
ryhmävaihtoehdot, mahdolliset kaverikoodit sekä muut lomakkeella kertomasi perusteet.
Ryhmävalinnat ilmoitetaan sähköpostilla lokakuun aikana.
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-

en ole Anjalankosken seurakunnan jäsen, mutta haluan käydä riparin kavereiden kanssa? Jos haluat eri
seurakunnan alueella asuvan kaverin kanssa yhdessä riparille, sinua varten ovat erityisesti yhteiset leirit: talvi-,
sporttitaide- tai kesäripari sekä Viron ripari! Ripari käydään pääsääntöisesti kotiseurakunnassa eli siinä
seurakunnassa, jonka alueella asut. Anjalankosken seurakunnan ripareille otetaan muiden seurakuntien nuoria
vain, jos paikkoja riittää.

-

en kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Rippikoulun voi käydä, vaikka ei olisi kirkon jäsen. Voit siis
täyttää ilmoittautumislomakkeen ja ilmoittautua ensisijaisesti riparille siihen seurakuntaan, jonka alueella asut,
tai yhteisille ripareille. Jos haluat tulla konfirmoiduksi ja sinua ei ole kastettu, muista ilmoittaa asia lomakkeessa.

-

olen erityis- tai mukautetussa opetuksessa? Ole rohkeasti yhteydessä rippikoulutyön pappiin ja juttele
vaihtoehdoista. Voit pyytää erityisopettajalta tai lääkäriltä lausunnon, voitko osallistua normaaliopetuksen
rippikouluun. Kerro myös rippikoulusi työntekijälle, mitä olisi hyvä ottaa huomioon. Järjestämme myös
pienryhmäriparin, joka on tarkoitettu erityisesti niille, jotka hyötyvät pienemmässä ryhmässä opiskelusta, sekä
kehitysvammaistyön pienryhmäriparin, joka on tarkoitettu nuorille, joilla on kehitysvammadiagnoosi tai
merkittäviä haasteita oppimisessa.

-

haluan käydä rippikoulun muualla? Täytä ”Muualle rippikouluun” -niminen sähköinen ilmoittautumislomake
ja kirjoita, missä käyt rippikoulun. Aloituskirkosta saat ohjeet, kuinka tutustut kotiseurakuntaasi. Lisätietoa
rippikoulutyön nettisivuilta.

-

en pääsekään haluamalleni riparille tai haluan vaihtaa ripariryhmää? Ryhmää voidaan perustellusta
syystä vaihtaa, jos toisessa ryhmässä on tilaa. Päätöksen vaihtamisesta voi tehdä ainoastaan rippikoulutyötä
johtava pappi.

-

talous on tiukalla? Rippikoulumaksusta voi anoa huojennusta, jota voidaan maksaa korkeintaan 120 euroa, eli
Puhjonrannan tavallisen rippileirin hinnan verran. Huojennusperusteet ja -lomake löytyvät rippikoulutyön
nettisivuilta Kouvolan kohdalta.

-

ripari jäi aiemmin käymättä, mutta haluaisin käydä sen nyt? Rippikouluun voi ilmoittautua 15–17-vuotias
nuori. Aikuisille järjestetään rippikoulu erikseen ja siitä voi tiedustella rippikoulutyön papilta, Johanna
Pesoselta puh. 040 5130 615.

-

sairastun juuri ennen leirijaksoa? Olemme varautuneet syksyripariin, jolle pääsevät kaikki ne, joiden
rippikoulu jää kauden aikana kesken.
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