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Hei rippikouluikäinen nuori ja huoltajat!
Edessänne on ainutlaatuinen vuosi – rippikouluvuosi. Suuri osa suomalaisista nuorista käy
rippikoulun samana vuonna, kun täyttää 15 vuotta. Rippikoulu on mahdollisuus pysähtyä
ihmettelemään elämää, uskoa ja Jumalaa. Rippikoulussa saa usein uusia ystäviä ja tutustuu
vanhoihin ystäviin entistä paremmin. Ja mikä tärkeintä, rippikoulussa on yleensä kivaa.

Nyt on aika miettiä rippikouluvaihtoehtoja. Ilmoittautuminen kaikkiin Helsingin
seurakuntien rippikouluihin alkaa 1.10. klo 9 ja päättyy lokakuun lopussa. Kaikki
lokakuun aikana tulleet ilmoittautumiset ovat keskenään tasa-arvoisia. Huomatkaa kuitenkin,
että on mahdollista ilmoittautua vain yhden seurakunnan rippikouluihin.

Kannelmäen seurakunnan rippikouluvaihtoehdot löydät tämän kirjeen toiselta puolelta.
Tutustukaa niihin rauhassa ja keskustelkaa yhdessä, mitkä olisivat teille sopivimmat
vaihtoehdot.

Rippikouluihin ilmoittaudutaan sähköisesti. Kannelmäen seurakunnan ilmoittautumislinkki
ja ilmoittautumisohjeet löytyvät sivulta: kantsunurkka.fi/rippikoulu.

Mikäli osallistut jonkun muun tahon järjestämään rippikouluun (esim. järjestöt,
urheiluriparit ym.), ilmoittaudu sivustolla kantsunurkka.fi/rippikoulu muualle rippikouluun
menevien joukkoon. Lähetämme näille nuorille tietoa, miten seurakuntayhteysjakso
toteutetaan omassa seurakunnassa. Ilmoittaudu myös, mikäli osallistut jonkin toisen
seurakunnan järjestämään rippikouluun. Näin emme lähetä turhia muistutusviestejä
rippikouluista.

Kehitysvammaisten rippikouluista saa tietoa Helsingin seurakuntayhtymästä diakoni Marja
Leena Kalliolta, puh. 050-3800 947, marjaleena.kallio@evl.fi

Pidämme Kannelmäen seurakunnan alueen kouluissa
nuorille rippikouluinfoja. Huoltajille ja niille nuorille, jotka
eivät ole alueemme kouluissa, järjestetään rippikouluinfo
Kannelmäen kirkossa (Vanhaistentie 6) to 29.9. klo 18.

Rippikouluasioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä
ensisijaisesti sähköpostitse: rippikoulu.kannelmaki@evl.fi .
Lisätietoja saa myös allekirjoittaneelta.

Kannelmäen seurakunnan rippikoulutyöntekijöiden puolesta,

Lotta Petäjäniemi
seurakuntapastori
lotta.petajaniemi@evl.fi
09 2340 3844
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Rippikoulut 2023
Lisätietoja leiripaikoista: kantsunurkka.fi/rippikoulu

Leirijakson aika Ryhmä Paikka Konfirmaatio

19.-26.2. Lohiranta hiihtoloma Lohja 13.5.

5.-11.6. Päiväripari Malminkartanon kappeli 26.8.

12.-19.6. Porkkala Porkkala 26.8.

3.-10.7. Koivupuisto Ylöjärvi 27.8.

10.-17.7. Lohiranta kesä Lohja 2.9.

24.-31.7. Tuusjärvi Heinola 2.9.

Rippikoulun kesto on noin puoli vuotta. Varsinaisen leirijakson ja konfirmaation lisäksi
rippikouluun kuuluu muita tapaamisia ja seurakuntaan tutustumista.

Leiririppikoulu maksaa 140 € / riparilainen. Riparit laskutetaan sähköisesti.
Paperilaskutuksesta ja perinnästä tulee maksettavaksi laskutuslisä. Päivärippikoulut ovat
maksuttomia.

Ilmoittautumisaika on la 1.10. klo 9 – ma 31.10.2022.

Ilmoittautumisohjeet ja -linkin löydät osoitteesta kantsunurkka.fi/rippikoulu

Huom!

 Tutustukaa vaihtoehtoihin sekä ilmoittautumisohjeisiin rauhassa.
 Huoltaja vastaa rippikouluun ilmoittautumisesta.
 Ilmoittautumisessa luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus pankkitunnuksilla tai

mobiilivarmenteella.
 Voimme taata max. 3 hlön kaveriporukan pääsyn samalle riparille, mikäli kaverikoodia

on käytetty ohjeen mukaan. Kaverikoodi puretaan tarvittaessa.
 Olkaa huolellisia rippikoululaisten ja huoltajien tietojen kirjaamisessa. Tarkistakaa

ennen ilmoittautumisen lähettämistä varsinkin henkilötunnukset ja yhteystiedot!
 Ilmoittautumisajan puitteissa jätetyt hakemukset ovat kaikki samanarvoisia, eli

ilmoittautumisella ei ole mikään kiire.

Tiedot rippikoulupaikoista lähetetään sähköpostitse marraskuun 2022 lopulla. Hiihtoloman
rippikoululaiset saavat ensimmäisen riparikirjeen vuoden 2022 lopulla ja muut tammikuussa
2023.


