Tervetuloa Hausjärven seurakunnan rippikouluun 2021!
Ilmoittautuminen rippikouluun on alkanut! Vuonna 2021 vuorossa ovat 2006 tai aiemmin
syntyneet nuoret. Voit tulla rippikouluun, jos olet jo täyttänyt tai täytät vuoden 2021 aikana
15 vuotta. Rippikouluun voi osallistua myös kirkkoon kuulumattomat.

Rippikouluvaihtoehdot vuonna 2021
Hausjärven seurakunta järjestää ensi vuonna neljä rippikoulua. Rippikouluun sisältyy
opetusta ja tapaamisia koko kevään ajan. Kokonaiskestoltaan kaikki riparit ovat väh. 80
tuntia. Leiririppikouluja on kolme, yksi talvilomalla Hollolan Parinpellossa ja kaksi kesällä
Lammin Tervaniemessä. Näiden lisäksi kesällä on myös kaksiosainen päivärippikoulu.
Kaikki rippikoulut starttaavat riparisunnuntailla 20.12.2020
klo 10 Hausjärven kirkossa!
Poikkeustilanteesta johtuen pyydämme, että messuun osallistuu perheestänne vain
rippikoululainen/rippikoululaiset. Näin mahdollistamme turvalliset etäisyydet kirkossa.

Hollola
Parinpelto (talvi)
20.-26.2.2021
konfirmaatio
18.4.2021
120 €

Lammi
Tervaniemi 1
7.-13.6.2021
konfirmaatio
20.6.2021
120 €

Lammi
Tervaniemi 2
26.7.-1.8.2021
konfirmaatio
15.8.2021
120 €

Hausjärvi
Päivärippikoulu
21.-23.6.2021&
28.-30.6.2021
konfirmaatio
11.7.2021
40 €

Miten ilmoittaudun?
Ilmoittaudu täyttämällä huolellisesti ilmoittautumislomake yhdessä huoltajiesi kanssa.
Ilmoittautumiseen tulee sinun sekä huoltajasi allekirjoitus. Ilmoittautumislomake tulee
palauttaa pe 6.11.2020 klo 12 mennessä.
Voit palauttaa lomakkeen:
postitse:
Hausjärven srk
rippikoulu,
Hikiäntie 51,
12210 Hausjärvi

henkilökohtaisesti
seurakunnan
työntekijälle

Oitin yläkoulun
välituntitoiminnassa
viikoilla 43-45
tiistaisin klo 1212:15

Huom! Ilmoittautumisajan jälkeen saapuneet ilmoittautumiset käsitellään myöhästyneinä,
jolloin rippikoulu- ja kaveritoiveita ei huomioida.

Käännä

LeiriToiveet:

Leiritoiveet pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Jotkin
vaihtoehdot saattavat olla suositumpia, kuin toiset. Etusijalla leiripaikkojen jaossa
ovat Hausjärven seurakunnan jäsenet. Erityisen painavat syyt tietylle leirivalinnalle
pyritään myös huomioimaan (esim. koko kesän kestävä ulkomaanmatka).

KaveriToiveet:

Jos haluat kaverisi kanssa samalle riparille, valitse täsmälleen samat
riparivaihtoehdot ja palauta lomakkeet nidottuna yhteen! Kaveriporukan koko
voi olla enintään 2 henkilöä. Suuremmat niput puretaan. Otamme kaveritoiveet
huomioon mahdollisuuksien mukaan.

rippikoulumaksut:

Rippikoulusta peritään maksu, jolla katetaan rippikoululaisten täysihoitokuluja sekä
opetusmateriaalikuluja. Rippikoulumaksusta on mahdollista saada vapautus,
lisätietoja saat alla olevien yhteyshenkilöiden kautta.

vakuutus:

Rippikoululaiset on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella. Se kattaa leirillä
tapahtuvista tapaturmista aiheutuneet kulut. Seurakunta ei vastaa leiriläisten omista
tavaroista, esim. silmälasit ja puhelimet. Ne ovat leiriläisten omalla vastuulla.

kastamaton
riparilainen:

Rippikoulun voi käydä, vaikka sinua ei olisi kastettu. Jos haluat osallistua
konfirmaatioon, sinut tulee kastaa ennen sitä. Jos sinut on kastettu, mutta et kuulu
enää kirkkoon, sinun on liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota. Rippikouluikäinen
voi huoltajien luvalla liittyä kirkkoon, vaikka huoltajat itse eivät kirkkoon kuuluisikaan.

muualle
rippikouluun:

Jos olet Hausjärven seurakunnan jäsen, ja käyt rippikoulusi muualla (esim.
naapuriseurakunnat, partiorippikoulu, Kansanlähetyksen rippikoulu,
Rauhanyhdistyksen rippikoulu), tulee sinun palauttaa ilmoittautumislomake silti
täytettynä! Seurakuntaan tutustumisjaksosta on sovittava oman kotiseurakunnan
työntekijän kanssa.

Kaikissa rippikoulua koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä
Virpiin tai Elisaan!
Virpi Pirjetä
kasvatuksen pappi
p. 050 413 2284
virpi.pirjeta@evl.fi
Elisa Lemmetty
nuorisotyönohjaaja
p. 050 575 4302
elisa.lemmetty@evl.fi
hausjarvisrknuoret
hausjarvisrk
Hausjärven seurakunta

