Tervehdys sinulle!
h

Nyt on aika ilmoittautua vuoden 2022 rippikouluun Hirvensalmella.
Tässä kirjeessä on sinulle tietoa meidän rippikoulustamme, jos tahdot tulla
mukaan. Kirjeen mukana on myös ilmoittautumislomake, mikä tulisi olla
seurakunnan virastolla torstaina 28.10.2021.
Vuoden 2022 rippikoululaisen polku:
Rippikouluaika alkaa jo tänä syksynä. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on
marraskuussa. Talven ja kevään aikana on oppitunteja sekä osallistumista seurakunnan
toimintaan kuten jumalanpalveluksiin, kinkeriin sekä yhteisvastuukeräyksen
toteuttamiseen.
Rippileiri on tänä vuonna talvella: 27.2.-4.3.2022 Lankaniemen leirikeskuksessa
Mäntyharjussa. Pidämme leirin yhdessä Mäntyharjun seurakunnan kanssa.
Rippikoulu on sinulle muuten maksuton, paitsi rippileiristä peritään leirimaksu, jonka
kirkkoneuvosto päättää. Taloudellisista syistä maksusta voi hakea vapautusta vt.
kirkkoherra Päivi Liukkoselta.
Pääosa rippikouluopetuksesta tapahtuu päiväopetuksena seurakuntakodilla
useimmiten sunnuntaisin noin kerran kuussa talvikautena sekä leirijaksona
Lankaniemessä 27.2.-4.3.2022. Saatamme kesällä käväistä vielä Leirinimessäkin yhden
päivän.
Rippikoulun konfirmaatiomessu on sunnuntaina 12.6.2022 klo 10.00.
Saat rippikoulun asioita sisältävän tiedotteen ensimmäisessä tapaamisessa, mikä on
keskiviikkona 3.11.2021 klo 15.10–17.00 seurakuntakodilla.
Toisen kerran keskiviikkona 17.11. klo 15.10–16.10 samassa paikassa
seurakuntakodilla.
Kolmas yhteinen tapaaminen tänä vuonna on sunnuntaina 28.11. klo 9.30–11.30
Hirvensalmen kirkossa.
Sunnuntaisin joulukuussa on kauneimmat joululaulut tilaisuuksia.
Rippikouluaikana sinun kuuluu käydä yhdessä niistä ja voit katsoa itsellesi sopivan ajan
saamastasi tiedotteesta. Sinulle annetaan tilaisuutta varten pieni moniste, mikä
täytetään tilaisuudessa ja palautetaan pastorille.
Kevään 2022 osalta ovat nämä päivät jo varmistettuna. Tammikuussa tapaamme
sunnuntaina 9.1. klo 10–13. Tule klo 10 kirkkoon.
Helmikuussa tapaamme sunnuntaina 6. 2. klo 10 kirkossa ja päivä jatkuu
yhteisvastuu keräyksen merkeissä n. klo 14 asti. Laita nämä päivät jo itsellesi
kalenteriisi muistiin.
Lisää infoa saat ensimmäisessä tapaamisessa ja aina voit ottaa yhteyttä ja kysyä
lisää, jos et saanut kaikesta selvää.
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Kutsumme rippikoulun aikana vanhemmat koolle. Kutsu vanhempainiltaan saapuu
nyt syksyllä ja vanhempia kutsutaan myös osallistumaan nuorensa rippikouluaikaan.
Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä on huoltajille vielä lisäkysely, mikä koskee
rippikouluaikaa.
Nuori voi käydä ehtoollisella itsenäisesti rippikoulun aikana omassa seurakunnassa
oman rippikouluryhmänsä kanssa. Joskus tarvitaan lapselle kuljetusta ja tämä koskee
erityisesti kyselyn viimeistä kysymystä. Helmikuussa keräämme yhteisvastuukeräystä
yhteisvastuupyhänä. Rippikoululaiset keräävät pienissä ryhmistä aikuisen ja/tai isosen
ollessa aina lähellä. Ja minä Päivi-pappi aina puhelimen päässä.
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon 12.6.2022.
Jos sinulle jäi kysyttävää, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. En aina pysty vastaamaan
puheluusi, mutta jätä viesti vastaajaan, niin otan yhteyttä myöhemmin.
Kirkkoherranvirastoon voi myös soittaa. P. 0400 143 700.
Muista täyttää ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat!
Tiedot ovat luottamuksellisia.
Muista myös allekirjoitukset ilmoittautumislomakkeeseen!

Terveisin Päivi Liukkonen

Hirvensalmen seurakunnan seurakuntapastori
Päivi Liukkonen p: 0400–143 691; sähköposti: paivi.liukkonen@evl.fi
Muista kysyä: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

PIDÄ TALLESSA! Vielä voi mennä jotakin uusiksi koronarajoituksien
takia aikatauluissa. Mutta eletään toivossa eli ripille pääsysi toteutuu
varmasti!

ILMOITTAUTUMISLOMAKE VUODEN 2022 RIPPIKOULUUN
Hirvensalmen seurakunta.
Nimi (kaikki nimet + sukunimi):
_______________________________________________________________
Henkilötunnus (xx.xx.xx.Axxxx):_____________________________
Osoite:
________________________________________________________________
Postinumero:____________________Postitoimipaikka:__________________
Oma puhelin ja sähköposti:
________________________________________________________________
Huoltajien nimet ja osoite, jos se on eri kuin rippikoululaisen sekä
puhelinnumerot:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Seurakunta, johon
kuulut:___________________________________________________

Onko sinulla jokin ruokailurajoitus, sairaus tai lääkitys, mikä vaikuttaa sinun
rippikoulusi käyntiin? Ilmoita myös muut asiat, jotka rippikoulun vetäjien
olisi hyvä tietää. Tiedot ovat luottamuksellisia.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Muistathan, että päihteet ja tupakointi ovat rippikoulussa ehdottomasti
kiellettyjä. Allekirjoita nyt ilmoittaumislomake!
______________________________________________________
Rippikoululaisen allekirjoitus
______________________________________________________
Huoltajan/huoltajien allekirjoitukset

Huom! Vanhemmat/huoltajat täyttävät vielä seuraavan osuuden:
Annan lapselleni luvan käydä ehtoollisella rippikoulun aikana kirkossa
KYLLÄ

EI

Saako lastanne tarvittaessa kuljettaa henkilökunnan tai seurakunnan
valtuuttaman vapaaehtoisen autolla?
KYLLÄ

EI

Saako lapsenne kerätä yhteisvastuukeräystä rippikoulun aikana? Keräystä
valvoo lähellä aikuinen kerääjä.
KYLLÄ

EI

Huoltajan/ huoltajien allekirjoitus kyselyyn:

Täytä kaikki kohdat huolellisesti! Huoltaja: Muista allekirjoitus 2 kohtaan!
Palauta lomake 28.10.2021 mennessä alla olevaan osoitteeseen postissa tai
tuo se kirkkoherranviraston oven vieressä olevaan postilaatikkoon (Papintie
1):
Päivi Liukkonen, Hirvensalmen seurakunta, PL 28, 52551 Hirvensalmi.
Opettaja: Päivi Liukkonen (0400–143691) sekä leirin aikana Mäntyharjun
seurakunnan leirityöntekijä/t).

