Melontarippikoulu
24.6.-1.7.2019

Tervetuloa rippikouluun!
Me opettajat Jyri Hakala, Sari Vikström-Kivioja ja Mika Savolainen
toivotamme sinut tervetulleeksi Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
rippikouluun!
Mitä on käydä rippikoulu 2010 luvulla? Siihen pystyt vastaamaan
kun olet sen käynyt. Se on pieni hetki elämää, jossa syvennytään
pohtimaan Raamattua, rukousta ja elämän pelisääntöjä. Se on paluuta
kastehetkeemme ja opetuksen saamista siitä mitä se merkitsee.
Rippikoulu on kokonaisuus, johon kuuluu ennen ja jälkeen leiriä
olevat tapaamiset, leirijakso ja konfirmaatiojuhla. Siksi on tärkeää,
että olet jokaisessa tapaamisessa mukana. Jos joudut pakottavasta
syystä olemaan pois, korvataan poissaolo ylimääräisillä tehtävillä.
Tulet saamaan lisää tietoa rippikouluusi liittyen kevään tapaamisten
aikana.
Ole ystävällinen ja näytä tämä kirje vanhemmillesi. Lisäksi merkitse
tässä kirjeessä olevat päivämäärät muistiin. Tämä on myös
luettavissa ja ladattavissa osoitteessa:
http://lujakallio.fi/rippikoulut/rippikoulut-2019/melonta

Rippikoulusi tapahtumat ja kokoontumiset
26.2. klo 17.00-20 Ensimmäinen tapaaminen Suvelan kappelilla
(Kistintie 24) ja vanhempainilta joka alkaa klo 18.30 (kahvit
tarjolla 18.15).
Tapaamme toisemme ensimmäisen kerran helmikuun loppupuolella.
Tässä tapaamisessa tutustumme toisiimme ja kuulet myös mistä
rippikoulussa oikein on kyse. Tämän jälkeen jatkamme iltaa
yhdessä vanhempiesi kanssa. Tuo tapaamiseen mukanasi
henkilötietokortti, jonka olet saanut postitse joulukuussa.
13.3. klo 17.30 aloituskirkko Espoon tuomiokirkossa
Tällöin osallistumme muiden vuoden 2019 rippikoululaisten kanssa
erityisesti rippikoululaisille suunnattuun jumalanpalvelukseen.
3.4. klo 17.30-20 musiikkiopetus Tuomiokirkossa ja tapaaminen
Tapaamisen aluksi tutustumme kirkkomusiikkiin ja urkuihin muiden
vuoden 2019 rippikoululaisten kanssa. Tämän jälkeen jatkamme
omalla porukalla suunnitellen tulevan sunnuntain
Yhteisvastuutapahtumaa.
7.4. klo 10-15.30 Messuopetus sekä Yhteisvastuu-tapahtuma
Kalajärven kappelilla (Ruskaniitty 3).
Päivä alkaa messuopetuksella, jonka jälkeen osallistumme yhdessä
kappelimessuun. Sen jälkeen olemme toteuttamassa
Yhteisvastuutapahtumaa.
9.5. klo 17.30-18.80 Rippikoulutapahtuma Suvelan kappelilla
(Kirstintie 24)
Rippikoulutapahtuma on kaikille vuoden 2019 rippikoululaisille
järjestetty nuorten tapahtuma, missä tutustutaan hauskalla tavalla
seurakunnan nuorten toimintaan, kisaillaan ja leikitään.

10.6. klo 17-20 retki Hilaan
Vielä ennen leirijaksoa pääsemme tutustumaan Hilaan ja melontaan.
Retkelle ei ole järjestettyä yhteiskuljetusta vaan sinne liikutaan omin
kyydein. Suosimme toki kimppakyytejä, palataan kyytiasioihin
lähempänä retkeä. Ota mukaasi melontaan sopivat vaatteet,
vaihtovaatteet, vesipullo ja eväät.
24.6.-1.7. Leiri Hilassa
Lähtö- ja paluuaika sekä –paikka ilmoitetaan teille myöhemmin
keväällä.
9.8. klo 18-20 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus
tuomiokirkossa
Tapaamisessa varmistetaan yhdessä, että kaikki on valmista
konfirmaatiota varten. Myös konfirmaatiokuvaus on tällöin.
11.8.
klo
15
tuomiokirkossa

Konfirmaatiojumalanpalvelus

Espoon

Rippikoulusi päättyy yhteiseen juhlaan, johon perheesi ja kummisi
ovat tervetulleita osallistumaan.

Melontarippikoulu
Hienoa että olet valinnut rippikouluksesi melontarippikoulun!
Aikaisempaa melontakokemusta et tarvitse. Rippikoulun aikana
sinulla on mahdollisuus suorittaa melonnan peruskurssi. Myös
enemmän meloneille tarjotaan mahdollisuus mielekkääseen
toimintaan. Melonta-osuutta suunnittelemme yhdessä ryhmän kanssa

kuten muutakin rippikoulua. Varusteista kuulette lisää kevään
tapaamisissa mutta lähtökohtaisesti et tarvitse omia varusteita. Mikäli
niitä, kuten vaikkapa kajakki, löytyy niin toki saat ne mukaasi ottaa!

Rippikoulumaksu
Rippikoulun maksusta lähetetään sähköpostia myöhemmin keväällä.
Maksajan sähköpostiin tulee tiedot, ohjeet ja maksulinkki. Maksu
tulee olla suoritettuna ennen leirin alkua. Jos teillä ei ole mahdollista
maksaa sähköisesti, niin saatte ohjeet paperilaskun tilaamiseen.
Maksuvapautuksista löydät tietoa
http://lujakallio.fi/rippikoulunmaksuvapautus/

Rippikoululaisen henkilölomake
Ilmoituskirjeen mukana olet saanut henkilötietolomakkeen. Muista
tuoda se allekirjoitettuna ensimmäiseen tapaamiseen.

Leiriläiset
Leiriläisiä on yhteensä 24.

Opettajat
Sari Vikström-Kivioja,
erityisnuorisotyönohjaaja

sari.vikstrom-kivioja@evl.fi
050 4380185
Jyri Hakala,
oppilaitospastori
jyri.hakala@evl.fi
040 5134363
Mika Savolainen, kausityöntekijä
Lisäksi me saamme leirille 5 isosta (rippikoulun käyneitä
koulutettuja apuohjaajia) sekä leiriavustajan (täysi-ikäinen henkilö).

Kysymykset ja yhteydenotot
Mikäli sinulla tai perheelläsi heräsi jotain kysyttävää niin olkaa
yhteydessä meihin leirin työntekijöihin! Yhteystiedot yllä.

Rippikouluterveisin
Sari, Jyri ja Mika

