ti 14.01.2020
Tervehdys sinulle rippikoululainen sekä nuoren vanhempi/huoltaja!

Tervetuloa Päiväkummun rippikouluryhmään! Rippikoulu on Suomessa hyvässä maineessa ja moni odottaa
että pääsee rippikouluun. Kavereilta tai vanhemmilta sisaruksilta olet saattanut kuulla jotain rippikoulusta.
Nyt pääset itse kokemaan sen! Ota rippikoulusta kaikki irti, käyt riparin vain kerran elämässä! Tehdään
yhdessä rippikoulusta sellainen, että konfirmaation jälkeen voisit todeta: ”Kyllä kannatti tulla!”
Rippikoulun kuluessa tutustutaan seurakunnan toimintaan. Osallistumme yhdessä seurakuntamme erilaisiin
messuihin ja tapahtumiin. Näiden lisäksi meillä on muutama ryhmämme oma tapaaminen. On tärkeää, että
olet kaikissa tapaamisissa paikalla aikataulumme mukaisesti. Poissaoloja on vaikeaa (joidenkin tapaamisten
osalta mahdotonta) korvata.
Saat kevään aikana rippikoulutehtävän joka palautetaan viimeistään toukokuun vanhempainillassa. Tehtävä
on sinua itseäsi varten ja valmistaa sinua rippikoulun leirijaksolle. Tehtäväksi annon saat erikseen.
Mikäli harrastat jotakin urheilulajia tai muuta tarkasti aikataulutettua harrastusta, ota rippikoulu heti oman
valmentajan (tms. harrastuksen ohjaajan) kanssa puheeksi, näytä hänelle rippikoulutapaamisten aikataulu,
ja käy se yhdessä läpi kevätkauden osalta. Jos huomaatte jonkin tapaamisemme olevan harrastuksesi
kannalta hankalaan aikaan, tule neuvottelemaan asiasta heti ensitapaamisessamme! Tällaisten
aikatauluhaasteiden lisäksi elämässä tulee joskus sellaisia tilanteita, että johonkin sovittuun tapaamiseen ei
vain ole mahdollista osallistua. Tällainen syy voisi olla esim. sairastuminen, ulkomaanmatka tai sukulaisen
ristiäiset, tms., mutta ei esim. tavalliset jalkapalloharjoitukset. Neuvottele poissaoloista aina etukäteen!

Päiväkummun rippikoulun aikataulut:
04.03.2020

17:45-19:00
19:00-20:00

Ensitapaaminen, Pitäjäntupa (Kirkonmäentie 2)
Rippikoulun aloituskirkko, Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5)

24.03.2020

19:00-20:00

Musiikkitapahtuma, Espoon tuomiokirkko

29.03.2020

17:00-18:00
18:00-19:00

Ehtoollisopetus, toimituskappeli Espoon tuomiokirkon vieressä
Pysäkkimessu, Espoon tuomiokirkko

03.05.2020

10:00-11:00

Messu, Espoon tuomiokirkko

05.05.2020

17:30-19:00
19:00-20:00

Ryhmän oma tapaaminen, Suvelan kappelin nuortentila
Rippikoulutapahtuma, Suvelan kappeli (Kirstintie 24)

12.05.2020

18:00-19:30

Vanhempaintapaaminen (myös rippikoululaiset mukana),
Kauklahden kappeli (Kauppamäki 1)

08.-15.06.2020

Leirijakso, Päiväkumpu Orivedellä.

26.06.2020

16:00-18:00

Konfirmaatioharjoitus, tuomiokirkko

28.06.2020

15:00

Konfirmaatio, tuomiokirkko

Huolehdi ettet lähde mistään tapaamisesta ennen kuin työntekijä on merkinnyt ylös osallistumisesi.
Rippikouluryhmällämme on oma sivu seurakuntamme nuorten verkkosivuilla:
http://lujakallio.fi/rippikoulut/rippikoulut-2020/paivakumpu/ Tiedot yllä mainituista tapaamisista löydät
myös sivultamme. Sivulla liitetiedostona on tämä kirje ja tulevaisuudessa kaikki muutkin kirjeet. Pääset
myös sivullamme hieman tutustumaan meihin työntekijöihin.
Perustamme ensimmäisen tapaamisen yhteydessä rippikoulumme oman WhatsApp-ryhmän. Toivomme
että kaikki rippikoululaiset voisivat liittyä ryhmään, koska sen avulla viestiminen on nopeaa ja tehokasta.
Kenenkään ei ole kuitenkaan vastentahtoisesti liityttävä ryhmään, eikä applikaatiota tarvitse rippikoulua
varten ladata.
Odotamme innolla jo ensimmäistä tapaamistamme! Tehdään tästä yhdessä hieno ja ikimuistoinen
rippikoulu!

Rippikouluterveisin,

Samuel Laaksonen
nuorisotyönohjaaja
040 591 8188
samuel.laaksonen@evl.fi

Panu Mäkelä
pastori
050 408 2294
panu.mäkelä@evl.fi

Joukkomme täydentyy vielä viidellä isosella! :)

Tiina Lindberg
kausiteologi

