Moi, sinä vuonna 2008 syntynyt!
Täytät ensi vuonna 15. Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Laitilassa niitä järjestetään ikäluokallesi viisi
Tutustu tarjontaan vanhempiesi kanssa ja tehkää valintanne yhdessä.
Ilmoittautuminen rippikouluun alkaa ma 9.5. ja päättyy pe 20.5. Rippikouluun ilmoittaudutaan
nettilomakkeella, johon pääset oheisella QR-koodilla tai Laitilan seurakunnan nettisivuilta Tule mukaan →
Rippikoulu → Ilmoittautuminen. Sieltä saa myös ladattua tämän kirjeen.
Myös seurakuntaan kuulumaton nuori voi käydä rippikoulun. Ilmoittautuminen tapahtuu samalla
nettilomakkeella.

Rippikoululaisten ja vanhempien yhteinen
aloitusmessu ja info

Laitilan kirkossa su 9.10.2022 klo 17

ILTARIPPIKOULU, Rk1

Aloituspäivä
Oppitunnit torstaisin klo 15:30–18

Konfirmaatioharjoitus ja ryhmäkuvaus
Konfirmaatio

la 29.10. Lehtoniemi
syksyllä 2 kertaa, keväällä 5 kertaa Kirkkokodilla
sekä la-su 11.–12.2. yhden yön leiriosuus Lehtoniemessä
to 2.3. klo 15 Laitilan kirkko
su 5.3. klo 10 Laitilan kirkko

TALVILOMAN LEIRIRIPPIKOULU, Rk2
Aloituspäivä
Iltakokoontuminen

Leirijakso
Konfirmaatioharjoitus ja ryhmäkuvaus
Konfirmaatio

KESÄKUUN LEIRIRIPPIKOULU, Rk3
Aloituspäivä
Iltakokoontuminen
Leirijakso
Konfirmaatio

su 30.10. Lehtoniemi
to 10.11. koulun jälkeen Kirkkokoti
sekä muutamia muita (infotaan myöhemmin)
ma-pe 20.–24.2. Lehtoniemi
to 16.3. klo 15 Laitilan kirkko
su 19.3. klo 10 Laitilan kirkko

la 5.11. Lehtoniemi
to 17.11. koulun jälkeen Kirkkokoti
ke-ke 7.–14.6. Lehtoniemi
su 18.6. klo 10 Laitilan kirkko

HEINÄKUUN LEIRIRIPPIKOULU, Rk4
Aloituspäivä
Iltakokoontuminen
Leirijakso
Konfirmaatio

su 6.11. Lehtoniemi
to 24.11. koulun jälkeen Kirkkokoti
ma-ma 3.–10.7. Lehtoniemi
su 16.7. klo 10 Laitilan kirkko

Jatkuu kääntöpuolella →

HEINÄKUUN LEIRIRIPPIKOULU LAPISSA, Rk5

Jos Lappiin lähtijöitä ei tule riittävästi, kesän leirijakso on Lehtoniemessä ja huhtikuun viikonloppu peruuntuu.
Aloituspäivä
Iltakokoontuminen
Konfirmaatio

la 19.11. Lehtoniemi
to 1.12. koulun jälkeen Kirkkokoti
su 6.8. klo 10 Laitilan kirkko
JOS LAPISSA
Viikonloppuleiri
la-su 1.–2.4. Lehtoniemi
Leirijakso
ma-ma 24.–31.7. Tunturikeimiö, Muonio (www.ywca.fi/tunturikeimio)
Konfirmaatioharjoitus ja ryhmäkuvaus pe 4.8. klo 15 Laitilan kirkko
JOS LEHTONIEMESSÄ
Leirijakso
ma-ma 24.–31.7. Lehtoniemi

Huomaathan, että päivämääriin voi tulla muutoksia. Ilmoitamme aikataulumuutoksista mahdollisimman
pian, mikäli niihin on tarvetta!

Seurakunnan yhteydessä elämistä

Rippikouluun sisältyy opetuksen lisäksi myös muuta seurakunnan yhteydessä elämistä. Kukin nuori osallistuu
jumalanpalveluksiin ja nuorteniltoihin, sekä mahdollisesti palvelee jossakin tehtävässä eli tekee oikeasti
jotakin. Näistä annetaan tarkempia ohjeita infotilaisuudessa ja rippikoulussa.

Mitä rippikoulu maksaa?

Rippikoulumaksut kattavat vain osan rippikoulun kustannuksista. Hinta sisältää kaikille rippikoululaisille
jaettavat Raamatun, katekismuksen, kansion, kasvunkassin ja muun oppimateriaalin, tilojen ja henkilökunnan
kuluja, sekä rippikoulukohtaisesti ruoka-, matka- ym. kustannuksia. Sekä iltarippikoulun että Lehtoniemen
leirien maksusta voi anoa alennusta tai vapautusta.
Hinnat vahvistetaan vasta loppusyksyllä talousarvion yhteydessä, mutta ovat tätä luokkaa:
Iltarippikoulu 60 €, Lehtoniemen leiri 180 €, Lapin leiri 580 €
Muiden seurakuntien jäsenten on mahdollista käydä rippikoulunsa Laitilassa, jos ryhmässä on tilaa. Heidän
maksunsa on 50 % korkeampi.

Vaihtoehdoista

Ilmoittautumiset eivät ole koskaan menneet niin, että jokainen olisi mahtunut juuri siihen mieluisimpaan
ryhmäänsä. Siksi tarjolla olevista vaihtoehdoista pitää valita kolme. Mitä pätevämmät perustelut esität
valinnoillesi, sitä suurempi mahdollisuus sinulla on toiveesi toteutumiseen. Perustelut tarkoittavat niiden
syiden kirjoittamista, miksi mikäkin vaihtoehto on paras/mahdollinen tai ei käy lainkaan. Sinulle voi ihan
oikeasti olla mahdollinen vain tietty ripari. Tällöin vaihtoehtoja ei tarvitse esittää, mutta esitettyjen
perustelujen tulee olla vahvat ja selvät. Useasti nähty ”mikään muu ryhmä ei käy” ei ole perustelu. Jos päteviä
perusteluja valinnoille ei esitetä, sijoitamme nuoren oman harkintamme mukaan.
Jokaiselle ilmoittautuneelle ja hänen huoltajalleen lähetetään viimeistään 6.6. sähköpostitse tieto siitä,
mihin ryhmään hänet on sijoitettu. HUOMIO! Ilmoitathan sellaisen sähköpostin, jota luet!

Kysyttävää? Ole yhteydessä Henryyn: 050 586 3563 / henry.hemanus@evl.fi
Kevätterveisin rippikouluohjaajat:
Pia, Kari, Henry ja Petri

