Alkujakso sisältää ainakin seuraavat yhteiset kokoontumiset: (muutokset mahdollisia)
• Jokaisen ryhmän omat ensitapaamiset marraskuussa
• Rippikoulusunnuntai tammikuussa
• Viikonloppuleiri helmi- tai maaliskuussa, joka päättyy yhteiseen
tilaisuuteen vanhempien kanssa
• Tutustumispäivä seurakunnan eri työmuotoihin huhtikuussa
• Messu, jossa siunataan isoset huhti-toukokuussa
• Mahdollisia muita tapahtumia, joista tiedotetaan myöhemmin
Tämän alkujakson lisäksi rippikoululaisen tulee kerätä omatoimisesti syksyn 2016
ja kevään 2017 aikana merkintöjä riparipassiin. Tämän passin avulla tutustutaan
seurakunnan toimintaan. Se sisältää messuja, nuorteniltoja jne.

Rippikoulu on siis paljon enemmän, kuin vain
leirillä tai intensiivijaksolla olemista!
Jokainen alkujakson kokoontuminen kuuluu leirin tavoin rippikoulun suorittamiseen
ja siksi sinun on syytä järjestää itsellesi niihin aikaa! Jos olet urheilija tai muu aktiiviharrastaja, niin käy katsomassa nettisivuilla osoitteessa www.kotkanseurakunnat.fi/
6401-kutsu-ja-ilmoittautuminen-rippikouluihin minkälaisia asioita kannattaa huomioida rippikouluryhmää valittaessa.
Yleisesti rippikouluryhmää valittaessa sinun kannattaa huomioida se, että leirijaksoilta ei ole mahdollista olla pois. Eli jos sinulla on ensi vuonna tulossa joitain
tärkeitä perhejuhlia, kisoja tai ulkomaanmatkoja, valitse rippikouluvaihtoehtosi niin,
että ne eivät ole samaan aikaan muiden sinulle tärkeiden tapahtumien kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN RIPPIKOULUUN
alkaa tiistaina 1.9.2016 ja päättyy perjantaina 30.9.2016!
Lomake avautuu ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä klo 16.
Tiedon siitä, mihin ryhmään sinut on sijoitettu, saat viikolla 43,
ensimmäiset kokoontumiset ovat jo marraskuussa.

OTA YHTEYTTÄ, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ!
Rippikoulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja:
Mari Rahkonen
p. 041 462 6222
mari.rahkonen@evl.fi
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KOTKA-KYMIN SEURAKUNTA • RISTINIEMI

Hei, sinä rippikouluikäinen.
TERVETULOA RIPPIKOULUUN 2017!
Rippikoulu on vapaaehtoinen. Kuitenkin moni Kotkalaisista
15-vuotiaista käy sen vuosittain. Rippikouluun voivatkin ensisijaisesti
hakea vuonna 2017 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. Rippikoulu on yhdessä
kokemisen ja tekemisen paikka.

KOTKA-KYMIN seurakunta
järjestää 2017 seuraavat rippikoulut:
Päivärippikoulu: 27.2.– 3.3. Konfirmaatio 5.3. Kotkan kirkko

Päivärippikoulu kokoontuu yllä olevana ajankohtana päivisin (ei yöpymistä).
Kokoontumiset seurakunnan tiloissa. Päivärippikouluun kuuluu myös muita
yhteisiä kokoontumisia.

Ristiniemi 1: 3.– 5.2. ja 5.– 10.6. Konfirmaatio 11.6. Kotkan kirkko
Ristiniemi 2: 3.– 5.2. ja 5.– 10.6. Konfirmaatio 11.6. Langinkosken kirkko
Ristiniemi 3: 10.– 12.2. ja 12.– 17.6. Konfirmaatio 18.6. Kotkan kirkko
Ristiniemi 4: 10.– 12.2. ja 12.– 17.6. Konfirmaatio 18.6. Langinkosken kirkko
Ristiniemi 5: 17.– 19.2. ja 26.6.– 1.7. Konfirmaatio 2.7. Kotkan kirkko
Ristiniemi 6: 17.– 19.2. ja 26.6.– 1.7. Konfirmaatio 2.7. Langinkosken kirkko
Ristiniemi 7: 10.– 12.3. ja 3.– 8.7. Konfirmaatio 9.7. Kotkan kirkko
Ristiniemi 8: 10.– 12.3. ja 3.– 8.7. Konfirmaatio 9.7. Langinkosken kirkko

Rippikouluun ilmoittautuminen
Valitse ilmoittautumislomakkeeseen kolme mieluisinta rippikouluvaihtoehtoa.
Voit toivoa pääsyä samaan rippikouluun yhden kaverisi kanssa. Tämä tapahtuu siten,
että toinen teistä ilmoittautuu ensin ja saa lomakkeen lähetettyä kaverikoodin, jonka
toinen syöttää oman ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan kaverikoodi. Syötettyäsi
kaverikoodin, muista painaa nappia hae!!
Siihen, mihin rippikouluryhmään sinut sijoitetaan vaikuttaa toiveesi ja ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi se, että koetamme saada kaikille leireille suunnilleen yhtä paljon
tyttöjä ja poikia. Turvallisuussyistä johtuen emme voi ottaa leireille kuin tietyn määrän
väkeä. Jos sinun on pakko päästä tietylle leirille, muista ilmoittautua heti kun ilmoittautuminen alkaa ja myös perustella toive hyvin.
Huom! Kokemus on osoittanut, että kaikkien ykkös-, kakkos- tai kolmostoivettakaan
emme välttämättä voi toteuttaa. Siksi valitse kaikki vaihtoehdot huolella. Niiden kaikkien on oltava sinulle mahdollisia vaihtoehtoja.

Ilmoittautumisohjeet
1) Lomake täytetään netissä osoitteessa www.kotkanseurakunnat.fi. Ilmoittautumislomake löytyy, kun klikkaat Langinkosken tai Kotkan seurakunta ja sieltä rippikoulu
ja nuorisotyö. Täytä lomake ja klikkaa lähetä. (Sähköpostitse ei voi ilmoittautua!)
2) Voit tulla ilmoittautumaan yhdessä työntekijän kanssa Kotkan seurakunnan
nuortentila Arkkuun (Mariankatu 14) torstaina 1.9. klo 16–18 välisenä aikana.
3) Omassa koulussasi on ripari-info, jolloin seurakunnan työntekijä on siellä paikalla.
Silloin saat lisäinfoa ilmoittautumisesta. Infot kouluilla viikolla 35.
Kaikkiin kesän leireihin kuuluu myös viikonloppuleiri talvella. Ne ovat leirin nimen
perässä olevat ensimmäiset päivämäärät. Jälkimmäinen jakso on itse leirijakso.
Kaikkiin rippikoululeireihin kuuluu myös yhteisiä tapaamisia talven ja kevään
mittaan, jotka kaikki ovat osa rippikoulun suorittamista.
Ristiniemen rippikoululeirien ruokamaksu on noin 122€. Päiväkoulun ruokamaksu
noin 55€. Rippikoulu laskutetaan etukäteen toukokuussa ennen kesän leirejä. Päivärippikoulu laskutetaan ennen hiihtoloman intensiivijaksoa.

Rippikoulun sisältö ja kesto
Rippikoulun kesto on 80 tuntia, ajassa mitattuna noin puoli vuotta. Valitsemasi
rippikoululeirin tai päivärippikoulun lisäksi rippikouluun kuuluu alkujakso yhteisine
kokoontumisineen. Nämä kokoontumiset kuuluvat pakollisena osana rippikouluopetukseen. Kaikki kokoontumiset ovat tärkeitä, joiden poissaolot ovat korvattava.
Rippikoulun alkujakso alkaa syksyllä 2016 ja päättyy toukokuussa 2017. (Päivärippikoulun kokoontumiset poikkeavat hieman näistä, ja passi palautetaan ennen
helmikuun lopun yhteisiä opiskelupäiviä.)

