Tervetuloa Velskola 1 -riparille!
Onpa mukava, että olet osa Velskola 1 -rippikouluryhmäämme! Tässä kirjeessä paljon tietoa riparistasi:
Yhteinen leirijaksomme Velskolan leirikeskuksessa on 18.-25.7.2022
Konfirmaatioharjoitukset pidetään Olarin kirkolla (Rälssitilankuja 1) pe 5.8. klo 11–14, aloitus
kerhosiivessä.
Konfirmaatio pidetään la 6.8.2022 klo 10, (nuoret paikalle klo 9.15 kerhosiipeen) Olarin kirkossa.
Konfirmaatiomessun kesto on noin 1–1,5 h.
Rippikoulumme vastaava ohjaajana toimii yhteisötyöntekijä Juha Pohjois-Koivisto, johon voit olla ensisijaisesti
yhteydessä ripariin liittyvissä asioissa. Muina työntekijöinä toimivat leirin pappi Jarmo Jussila ja kanttori Sanna
Franssila. Sanna toimii ohjaajana myös Velskola 2 -rippileirillä, joka on yhtä aikaa tiloissa meidän leirimme kanssa.
Velskola 2 -leirin ohjaajina toimivat pappi x (ehkä Tuija Samila) ja vs. nuorisotyönohjaaja Aarni Seppälä. Isoset ja
isäntä liittyvät joukkoomme kevään edetessä.
Rippikouluun sisältyy tapaamisia myös ennen leirijaksoa. Niiden aikana tutustumme toisiimme, suunnittelemme
tulevaa ja näemme hieman, mitä seurakunnassa tapahtuu. Nämä kolme tapaamista ovat:
1.

Starttitapaaminen nuorille ja vanhemmille: (Yhteinen Velskola 1 ja Velskola 2 -ripareille) TEAMSpalvelun kautta etänä la 5.2. klo 14.00–15.30. TEAMS-linkki lähetetään sähköpostilla.
2. Nuorten tapaaminen: to 31.3. klo 18–20.00 Olarin kappelilla (Kuunkehrä 4) (Siirtyy TEAMSiin mikäli on
kokoontumisrajoituksia)
3. Leiri-info nuorille: To 2.6. klo 17–19 Olarin kirkolla (Rälssitilankuja 1)
Starttitapahtumassa on asiaa sekä rippikoululaisille että huoltajille. Kokonaisuudessaan ripariaika on ainutlaatuinen
jakso elämässäsi, jotta siitä saisi kaiken irti, kannattaa mukaan lähteä avoimin mielin ja aktiivisesti. Koska
tapaamisia on tätä nykyä varsin vähän, olisi tärkeää, että pääsisit niihin mukaan. Kun olet niissä oppinut tuntemaan
muita leiriläisiä ja olet kuullut tulevasta, leirijaksonkin aloittaminen on varmasti mahdollisimman miellyttävää.
Mahdollisista pakottavista esteistä tulee aina ilmoittaa rippikoulun ohjaajille. Laita viesteihin aina oma nimesi.
Ryhmällemme perustetaan oma sivu Olarin seurakunnan rippikoulutyön verkkosivujen alle osoitteeseen
http://riparit.chapple.fi/. Sinne kootaan kaikki keskeiset ryhmäämme koskevat tiedot.
Maksaminen tapahtuu seurakuntien sähköisessä asioinnissa. Tarkempia tietoja maksamisesta löytyy osoitteesta
https://www.espoonseurakunnat.fi/riparit/maksut . Maksuvapautuslomake on liitteenä riparit.chapple.fi- sivulla.
Jos perheen taloudellinen tilanne vaatii, voi rippikoulumaksusta saada osittaisen tai täydellisen
maksuvapautuksen, kuitenkin maksimissaan 180 €, eli tavallisen leirimuotoisen rippikoulun verran.
Riparit.chapple.fi -sivustolta on myös turvallisuustiedote, mikä on hyvä lukea myös ennen leiriä. Se ei sisällä
koronaturvallisuusasioita. Nämä päivitetään leirikesälle 2022 ja tulevat koteihin tietoon myöhemmin.
Livetapaamisissa Olarin seurakunnan tiloissa on korkeat maski- ja turvavälisuositukset. Oireilevana ei voi
osallistua.
Hyvää alkanutta vuotta 2022 toivottaen:

Yhteisötyöntekijä Juha Pohjois-Koivisto 050 401 7464
Pappi Jarmo Jussila 040 531 1021 (keskimmäinen kuva)
Kanttori Sanna Franssila, 040 547 1859

(etunimi.sukunimi@evl.fi)

Olarin seurakunnan rippikoulutyö, PL 122, 02201 ESPOO / käyntiosoite: Rälssikuja 1, 02200 Espoo
Seurakuntasihteeri: Päivi Korppi, ti-pe p. 050 516 6423, paivi.korppi@evl.fi (Leirivaihdot ja laskutusasiat)

http://riparit.chapple.fi/

