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1. Starttitapahtuma ke 8.1. klo 18-20 Olarin kirkko 
2. Leiri-intro ke 12.2. klo 17.30-19.30 Olarin kirkko 
3. Leirijakso 15.-22.2. Leirikeskus Koivuniemi, 

Vaajakoski 
4. Musiikki- ja messuopetus sekä yhteisen messun 

valmistelu ja toteutus, Su 8.3. klo 10.30-14.00  
Matinkappeli (Liisankuja 3) 

5. Risteys-messu, Chapple, Iso Omena  
(aika varmistuu myöhemmin) 

6. Pastorific-vlogin katsominen itsenäisesti 
7. Konfirmaatioharjoitus pe 22.5. klo 17-20 Olarin 

kirkko 
8. Konfirmaatio la 23.5. klo 11 Olarin kirkko, 

nuoret paikalle aikaisemmin klo 9.30. 

Tervetuloa Lasketteluriparille! 

Hei, olet päässyt laskettelupainotteiseen rippikouluryhmään, jonka leirijakso on 15-22.2.2020 Konfirmaatio pidetään 
la 23.5.2020 klo 11 Olarin kirkossa.  
 
Kaste-asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan leirin pappiin, mikäli nuorta ei ole kastettu. Työntekijöinä toimivat 
nuorisopappi Henri Röytiö, yhteisötyöntekijä Juha Pohjois-Koivisto ja nuorisotyönohjaaja Hanne Seppä. Isoset ja 
isäntä liittyvät joukkoomme tammikuussa. 

Tässä lista jo tiedossa olevista päivistä: 

Starttitapahtumassa on asiaa sekä rippikoululaisille että 
huoltajille, on erittäin tärkeää, että myös huoltajista joku 
pääsee paikalle. Palauttakaa henkilötietolomake 
työntekijöille ensimmäiseen tapahtumaan eli 
starttitapahtumaan. Muistakaa huoltajien allekirjoitus 
kahdelle sivulle, vaadittavat raksit ja nuoren (tulostettu) 
valokuva! 

Kokonaisuudessaan ripariaika on ainutlaatuinen jakso 
elämässäsi, jotta siitä saisi kaiken irti, kannattaa mukaan 
lähteä avoimin mielin ja aktiivisesti. Lähtökohta on se, että 
kaikissa tapaamissa ollaan läsnä. Näin opit tuntemaan 
riparikaverisikin jo ennen leiriä. Mahdollisista pakottavista 
esteistä tulee aina ilmoittaa rippikoulun ohjaajille. Laita 
viesteihin aina oma nimesi. 

Rippikoulun laskusta muutama huomio: 

• Maksajalle lähetetään maksulinkki sähköpostiin. Maksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Suoritettu 
maksu vahvistaa nuoren pääsyn rippikoululeirille. 

• Laskussa on sekä rippikoulumaksu, että hiihtokeskuksen rinneliput. Mahdolliset lasketteluvälineiden 
vuokraukset rippikoululaiset hoitavat itse paikan päällä. 

• Maksuvapautuslomake on liitteenä. Jos perheenne taloudellinen tilanne vaatii, voi rippikoulumaksusta 
saada osittaisen tai täydellisen maksuvapautuksen, kuitenkin maksimissaan 180€.  

Iloista rippikouluaikaa toivottavat rippikoulusi ohjaajat:  
 

Juha Pohjois-Koivisto, puh. 050 401 7464 
Henri Röytiö, puh. 050 511 5604 
Hanne Seppä, puh. 040 513 0856 

etunimi.sukunimi@evl.fi 
 

Liitteet: 

• Turvatietolomake 

• Rippikoulujen turvallisuus 

mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi

