INFO
20 Rippikoulua,
n. 450 rippikoululaista,
monia kertyviä
muistoja,
Sinä, kaverit &
Jumala

Tervetuloa rippikouluun!
Vuonna 2022 rippikouluun kutsutaan vuonna 2007 syntyneitä, eli sinut! Rippikoulussa on mahdollisuus
pohtia yhdessä elämän isoja asioita: elämän tarkoitusta, ystävyyttä, rakkautta, kärsimystä, kuolemaa, uskoa
ja omaa suhdetta Jumalaan. Lisäksi lauletaan, leikitään, pelataan, syödään hyvin, välillä nauretaan ja
hiljennytään.
Alla olevasta taulukosta näet millaisia Hyvinkään seurakunnan ripareita on tarjolla, niiden ajankohdat ja
hinnat. Keskustele huoltajiesi kanssa mitkä niistä (8kpl) sopivat teidän aikatauluihin parhaiten.
Rippikoulu

Ajankohta

Konfirmaatio

Hinta

Siikaniemi, laskettelu

19.-25.2

22.5 klo 10

180€

Nurmo 1

19.-25.2

22.5. klo 14

110 €

Sääksi Pääsiäinen

8.-10.4 ja 14-18.4.

21.5. klo 14

110 €

Pienryhmä
Päiväleiri

kevät

14.5 klo 14 (Vanha Kirkko)

40 €

6.-17.6

19.6. klo 10

60 €

Sääksi 1

9.-15.6

19.6. klo 14

130 €

Jaakkimaa

13.-19.6

2.7. klo 14

130 €

Kiipula

13.-19.6

3.7. klo 14

130 €

Sääksi 2

16.-22.6.

9.7. klo 14

130 €

Imatra 1
Imatra 2

27.6-3.7.

10.7. klo 10

130 €

27.6-3.7

10.7. klo 14

130 €

Sääksi 3

30.6-6.7

16.7. klo 14

130 €

Ikaalinen

4.-10.7

17.7. klo 10

130 €

Sääksi 4

7.-13.7

17.7. klo 14

130 €

Sääksi 5
Nurmo 2

14.-20.7

24.7. klo 14

130 €

20.-26.7

31.7. klo 10

130 €

Sääksi 6

21.-27.7

31.7. klo 14

130 €

Keuruu

24.-30.7.

6.8. klo 14

130 €

Nurmo 3

26.7-1.8.

7.8 klo 14

130 €

Ripari
Noin puoli
vuotta kestävä
kokonaisuus

Ennen riparia:
”voiko ripari olla
oikeasti hauska?”
jälkeen:
”Vitsi, kun oli kivaa,
haluan todellakin
uudestaan!”
-riparilainen-

Rippikoulu
eli
kavereiden
kesken ripari

Seurakunnasta kierretään kouluilla viikolla 39 pitämässä infotilaisuuksia 8-luokkalaisille.
Huoltajille järjestetään oma infotilaisuus rippikoulusta ke 29.9.2021 klo 18.00 Seurakuntakeskuksen
juhlasalissa (Hämeenkatu 16). Infotilaisuus striimataan seurakunnan Facebook –sivuille, mistä sitä voi
seurata. Linkki löytyy myös seurakunnan etusivulta.

ILMOITTAUTUMINEN

4.-17.10.
www.hyvinkaanseurakunta.fi

-> ajankohtaista

Miten ja missä ilmoittaudun?
Ilmoittautuminen alkaa 4.10 ja päättyy 17.10. Tänä aikana tulleet ilmoittautumiset ovat
kaikki samanarvoisia. Rippikoulupaikkoja jaettaessa, nopeus ei ratkaise.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti seurakunnan nettisivuilla:
www.hyvinkaanseurakunta.fi. Linkin lomakkeeseen löydät etusivulta.
Täytä ilmoittautumislomakkeessa pyydetyt tiedot huolellisesti ja seuraa ohjeita. Ilmoittautumistietoja ei
pääse lähettämisen jälkeen itse muuttamaan. Ilmoittautumislomakkeessa pyydetään laittamaan kahdeksan
(8) rippikoulutoivetta. Valitse siis sellaiset vaihtoehdot, joihin voit osallistua. Pienryhmän kohdalla ei
tarvitse merkitä kuin yksi vaihtoehto.
Kaverin kanssa on mahdollista päästä samalle leirille kaverikoodia käyttäen. Ensin ilmoittautunut saa
kaverikoodin. Toisen käyttäessä koodia, lomakkeeseen täydentyy automaattisesti kaverin riparivaihtoehdot.
Huomioittehan sopiessa, että leiritoiveet ovat täsmälleen samat.
Leirielämä on tiivistä. Jos sinulla on jokin vakava sairaus tai tarkka lääkitys,
ota yhteyttä rippikoulupastoriin sopiaksenne
mikä olisi sinulle paras tapa käydä ripari.
Käytkö rippikoulusi muualla, kuin Hyvinkään seurakunnassa?
Ilmoittaudu nettisivuilla olevan erillisen linkin kautta, jotta saat tiedon kotiseurakunnan tutustumisjaksosta.
Kehitysvammaisille on tarjolla oma rippikoulu.
Ottakaa tarvittaessa yhteys diakoni Maria Kahraan (040 559 6324 tai maria.kahra@evl.fi)
Ripari ei jää rahasta kiinni. Perheen rahatilanteen sitä vaatiessa rippikoulusta voi saada erikseen anomalla
maksuvapautuksen. Maksuvapautuksen määrä on maksimissaan 130€.
Odotamme rippikouluun tulijoiden osallistuvan koko rippileirille.
Leiriltä ei voi lähteä esimerkiksi urheilukilpailuihin tai perhejuhliin.
Harrastusten ja rippikoulun yhdistämiseen liittyvissä pohdinnoissa ota
yhteyttä rippikoulupastoriin.

Paperisen
llmoittautumislomakkeen voit
tarvittaessa hakea
kirkkoherranvirastosta
(Hämeenkatu 16)

Konfirmaatio
Rippikoulun lopussa on suuri juhla, konfirmaatio. Se on Sinun ja ryhmäsi juhla. Konfirmaatiossa riparin
käyneet tunnustavat uskonsa, saavat siunauksen ja seurakunta rukoilee heidän puolestaan. Konfirmoidut
voivat käydä itsenäisesti ehtoollisella.
Konfirmaation ja rippikoulun myötä saat lisää oikeuksia. Rippikoulun käytyäsi ja täytettyäsi 18-vuotta saat
mahdollisuuden kirkkohäihin. Konfirmaation jälkeen sinusta voi tulla kummi.

Oma
rippikouluaika
on merkittävää
ja ainutlaatuista
aikaa.

Tervetuloa ja siunattua rippikouluaikaa!

Ota yhteyttä rippikouluun liittyvissä kysymyksissä,
Hyvinkään Seurakunta
Paula Kallio
Rippikoulupastori
040 726 8788, paula.kallio@evl.fi
PL 29 08501 Hyvinkää

