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Hei, sinä rippikouluikäinen!
Tervetuloa rippikouluun!

Rippikoulu on vapaaehtoinen, kuitenkin suurin osa kotkalaisista 15-vuotiaista käy sen vuosittain. Rippikouluun voivat tänä vuonna ilmoittautua vuonna
2022 viisitoista vuotta tai enemmän täyttävät Kotkan alueella asuvat nuoret.
Rippikoulussa on aikaa pohtia elämänkysymyksiä yhdessä muiden nuorten kanssa. Siellä on lupa hiljentyä, rukoilla ja kokea yhteyttä muiden kristittyjen ja Jumalan kanssa. Ripari on yhdessä kokemisen ja tekemisen paikka.

Ilmoittautumisohjeet:
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Rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisen lomakkeen kautta seurakunnan kotisivuilla,
osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi. Ilmoittautumislomake löytyy kun valitset
sivuilta ”tule mukaan” ja sieltä ”rippikoulu” ja ”ilmoittautuminen”. Täytä lomake huolellisesti ja klikkaa lähetä.
Valitse lomakkeeseen vähintään 5 mieluisinta rippikouluvaihtoehtoa.
Jos sinun on päästävä johonkin tiettyyn rippikouluryhmään, muista perustella toiveesi
hyvin ja tarvittaessa ole yhteydessä Heidi Nykvistiin.
Yhteen rippikouluryhmään voidaan ottaa n. 25 nuorta ja rippikoululaisia on tulevana
vuonna yhteensä lähes 400, joten varaudu siihen, että ryhmätoiveesi ei välttämättä
toteudu.
Voit toivoa pääsyä samaan rippikouluryhmään yhden kaverisi kanssa. Tämä tapahtuu
niin, että toinen teistä ilmoittautuu ensin ja saa lomakkeen lähetettyään kaverikoodin.
Toinen sitten ilmoittaa tämän koodin oman ilmoittautumislomakkeensa kohtaan ”kaverikoodi”. Kaverikoodia syötettäessä muista painaa nappia ”hae”.
Voit tulla ilmoittautumaan yhdessä työntekijän kanssa Pappilaan (Karhulantie 36B),
maanantaina 6.9.2021 klo 16-18 välisenä aikana.
Omassa koulussasi järjestetään ripari-info, jolloin paikalla on seurakunnan työntekijä.
Silloin saat lisäinfoa rippikouluista ja ilmoittautumisesta. Infot ovat kouluilla viikoilla
33-35.
Kaikkiin rippikouluihin kuuluu myös viikonloppuleiri/ennakkoviikonloppu. Varmistathan, että senkin ajankohta käy sinulle.
Ilmoittautuminen rippikouluun alkaa maanantaina 6.9.2021, lomake aukeaa klo 16.00.
Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä, jolloin voit valita itsellesi sopivimman
ajankohdan ilmoittautumisen tekemiselle, lomake saattaa ruuhkautua jos suurin
osa tekee ilmoittautumista saman aikaisesti. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina
26.9.2021 klo 22.00.

Kotka-Kymin seurakunta järjestää vuonna 2022
seuraavat rippikoulut:
Talvella
Talvitoimintaripari Partaharjulla, Pieksämäellä 28.2.-5.3.2022.
Viikonloppuleiri Höyterissä 5.-7.11.2021, konfirmaatio 24.4.2022 Kymin kirkossa klo 14.
(Talvitoimintaleirillä pääset ulkoilemaan ja liikkumaan monipuolisesti yhdessä muiden kanssa.
Partaharju tarjoaa upean ympäristön riparille Salvos-järven rannalla. Sinulla ei tarvitse olla liikuntaharrastusta tai hyvää kuntoa, kiinnostus ulkoiluun ja liikkumiseen riittää.)
Talvitoimintariparin hinta on 130€.
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Pienryhmäpäiväripari Karhulassa: 6.-11.6.2022.
Ennakkoviikonloppu 4.-6.2.2022 ja konfirmaatio 12.6.2022 Langinkosken kirkossa klo 10.
(Pienryhmäpäiväriparilla työskennellään päivisin pienemmissä opetusryhmissä ja yöt nukutaan kotona. Jos sinun on vaikea olla isossa ryhmässä tai et halua yöpyä rippileirillä, tämä
on sinulle juuri sopiva vaihtoehto.) Pienryhmäpäiväriparin hinta on 60€.
H1 luova ripari: 6.-11.6.2022, viikonloppuleiri 4.-6.2.2022, konfirmaatio 12.6. Kymin kirkossa
klo 10. (Luovalla riparilla pääset käyttämään luovuuttasi ja kokeilemaan eri tapoja ilmaista
itsesi. Ripari sisältää tavallista enemmän musiikkia, taidetta ja ilmaisua. Sinun ei tarvitse
osata tai harrastaa mitään luovaa, riittää että olet kiinnostunut joko musiikista, taiteen
tekemisestä tai näyttelemisestä.)
H2: 6.-11.6.2022, viikonloppuleiri 4.-6.2.2022, konfirmaatio 12.6. Kymin kirkossa klo 14.
H3: 13.-18.6. 2022, viikonloppuleiri 11.-13.2., konfirmaatio 19.6. Kymin kirkossa klo 10.
H4: 13.-18.6. 2022, viikonloppuleiri 11.-13.2., konfirmaatio 19.6. Kymin kirkossa klo 14.
H5 luontoripari: 27.6.-2.7.2022, viikonloppuleiri 18.-20.2., konfirmaatio 3.7. Kymin kirkossa
klo 10. (Luontoriparilla pääset viettämään aikaa luonnossa ja istumaan nuotion ääressä.
Ripari sisältää tavallista enemmän luonnossa liikkumista (ei kuitenkaan vaelluksia tai pitkiä
retkiä), nuotioherkkujen valmistamista ja ympäristökysymysten pohdintaa. Sinun ei tarvitse
olla kokenut luontoretkeilijä, kiinnostus luontoon ja ulkoilmassa olemiseen riittää.)
H6: 27.6.-2.7.2022, viikonloppuleiri 18.-20.2., konfirmaatio 3.7. Kymin kirkossa klo 14.
H7: 4.-9.7.2022, viikonloppuleiri 18.-20.3., konfirmaatio 10.7. Kymin kirkossa klo 10.
H8: 4.-9.7.2022, viikonloppuleiri 18.-20.3., konfirmaatio 10.7. Kymin kirkossa klo 14.
H9: 11.-16.7.2022, viikonloppuleiri 25.-27.3., konfirmaatio 17.7. Kymin kirkossa klo 10.
H10: 11.-16.7.2022, viikonloppuleiri 25.-27.3., konfirmaatio 17.7. Kymin kirkossa klo 14.
H11: 18.-23.7.2022, viikonloppuleiri 1.-3.4., konfirmaatio 24.7. Kymin kirkossa klo 10.
H12: 18.-23.7.2022, viikonloppuleiri 1.-3.4., konfirmaatio 24.7. Kymin kirkossa klo 14.
H13: 25.-30.7.2022, viikonloppuleiri 6.-8.5., konfirmaatio 31.7. Kymin kirkossa klo 10.
H14: 25.-30.7.2022, viikonloppuleiri 6.-8.5., konfirmaatio 31.7. Kymin kirkossa klo 14.
Kaikkien kesän rippileirien hinta on 130€.

Muuta tärkeää tietoa:
•
•

•
•
•

Kesän rippileirit ovat kaikki Höyterin leirikeskuksessa ja konfirmaatiot Kymin kirkossa,
sillä Kotkan kirkko on pois käytöstä remontin vuoksi (pois lukien pienryhmäpäiväriparin konfirmaatio Langinkosken kirkossa).
Rippikouluun sisältyy lisäksi myös muita kokoontumisia syksyn ja kevään aikana. Ilmoittautuneille lähetetään tiedot ryhmäjaoista ja rippikouluryhmän ensimmäisestä
tapaamisesta sähköpostitse viikolla 42. Rippikouluryhmät kokoontuvat ensimmäisen
kerran marraskuussa 2021.
Leirimuotoisen rippikoulun maksu on 130€ ja päivärippikoulun 60€.
Rippikoulu laskutetaan etukäteen ennen pidempää leirijaksoa/päivärippikoulujaksoa.
Jos perheelläsi on vaikeuksia maksaa rippikoulumaksua, otathan yhteyttä.
Huomaathan, että rippikoulun leirijaksoilta (pienryhmäpäiväriparin ennakkoviikonlopusta ja päivärippikoulujaksolta) ei voi olla pois! Jos sinulla on tiedossa ensi vuonna
tärkeitä perhejuhlia, kisoja, harjoitusleirejä tai ulkomaanmatkoja niin katsothan, että
ne eivät satu päällekkäin toivomiesi leirien kanssa.

Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää:
Rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät
Heidi Nykvist (tavoitettavissa ma-to)
Nuorisotyönohjaaja
p.041 4626 222
heidi.nykvist@evl.fi
Petra Harju (tavoitettavissa ke-pe)
Pappi
p.050 386 5045
petra.harju@evl.fi

