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Rippikoululainen ja Kotiväki,
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Tervetuloa rippikouluun! On aika aloittaa yhteinen matka Pielisensuun seurakunnan P3
–rippikouluryhmän kanssa. Rippikoulu on enemmän kuin pelkkä leirijakso. Kevään tapaamisissa tutustumme toisiimme ja omaan rippikouluryhmäämme. Osallistumme
monin tavoin kotiseurakuntamme toimintaan ja jaamme eri tavoin tätä reilu puoli
vuotta kestävää rippikoulumatkaa.
Merkitsethän kalenteriisi kaikki tässä kirjeessä olevat päivämäärät, jotta tiedät mitä ja
milloin tapahtuu. Kaikki tapaamiset ovat osa rippikoulua, odotamme tapaavamme teidät nuoret kaikissa rippikouluun liittyvissä tilaisuuksissa. Jos sairastut tai et jostain
syystä pääse johonkin tapaamiseen tai sinulla on jotakin kysyttävää rippikouluun liittyen, niin otathan yhteyttä meihin oman rippikoulusi ohjaajiin. Yhteystiedot löytyvät
kirjeen lopusta. Näytäthän tämän kirjeen myös kotiväelle.

Rippikoululaisten kevätjakso 2021
 8.2. klo 15.30-17
jolla klo 15 alkaen)
 21.2 klo 9.45
 14.3. klo 17-19
 21.3. klo 12-15
 23.5. klo 9.45

Oman ryhmän tapaaminen Pielisensuun kirkolla (Välipalaa tarMessu ja tapaaminen Pielisensuun kirkolla
Tapaaminen ja Taizé-messu Pielisensuun kirkolla
Riparisunnuntai Pielisensuun kirkolla
Messu ja tapaaminen Pielisensuun kirkolla

Kesäjakso 2021
Ennen leirille lähtöä kokoonnumme kolmena päivänä kaupunkijaksolle. Kaupunkijaksomme on leiriä edeltävällä viikolla maanantaista keskiviikkoon 7-9.6. Pielisensuun kirkolla pääsääntöisesti kokoonnumme klo 10-15, tarkemman infon kaupunkijaksosta ja
leiristä saat keväällä. Kaupunkijakso on osa rippikoulun suorittamista.
Leirimme alkaa sunnuntaina 13.6. Vaivion leirikeskuksessa, Vaiviontie 21 B, 83460 Harinjärvi. Leiriltä palaamme perjantaina 18.6. bussilla kirkolle, jonka jälkeen pidämme
konfirmaatioharjoituksen. Tarkemman leirikirjeen saat kaupunkijaksolla.

Rippikoulumme koostuu hyvin monipuolisesti erilaisista opetustuokioista ja keskusteluista rippikouluun kuuluvien asioiden ja teemojen äärellä. Hiljennymme, laulamme,
vietämme iltaohjelmaa ja hartauksia. Saamme kysellä ja ihmetellä yhdessä!

Konfirmaatio ja kummit konfirmaatiossa
Rippikoulumme huipentuu konfirmaatioon Pielisensuun kirkossa lauantaina 19.6.2021
klo 12, riparilaiset saapuvat kirkolle klo 10.30.
Pielisensuun seurakunnassa on ollut tapana, että kummit ovat olleet mukana siunaamassa nuorta konfirmaatiossa. Voitte jo alustavasti perheen kesken miettiä kuka tai
ketkä kummeista tulisi siunaamaan nuorta tänä tärkeänä päivänä. Siunaaja voi olla
myös isovanhempi tai muu nuorelle läheinen aikuinen.

Rippikoulumaksu
Rippikoululeirin hinta on 84 €. Maksu sisältää täysylläpidon Vaiviossa, omin liinavaattein, kuljetuksen kirkolle leirin päätteeksi, tapaturmavakuutuksen ja Ripariraamatun.
Ohjeet maksamiseen ja lasku tulevat huoltajan sähköpostiin keväällä.

Vanhemmat ja huoltajat
Teidät nuoren kotiväen kutsumme kevään aikana myös yhteiseen tapaamiseen. P3ryhmän Vanhempaintapaaminen on torstaina 6.5 klo 17-18.30 Pielisensuun kirkolla
Yläsalissa. Muista mahdollisista tilaisuuksista saatte kutsun kevään aikana.
Mikäli teillä tulee kysyttävää rippikouluun liittyen, voitte olla yhteydessä meihin työntekijöihin. Tehdään tästä yhdessä ikimuistoinen ripari!
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