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Tervehdys, Partaharjun rippikouluun tulija! 
 
Kansainvälinen rippikoulu, Kv76                   17.–26.7. 2022           (konfirmaatio tiistaina 26.7.) 
Kansainvälinen rippikoulu, Kv77                   28.7.–6.8. 2022          (konfirmaatio lauantaina 6.8.) 
 

Tervetuloa aloittamaan rippikoulu, joka jää varmasti mieleen! Rippikoulu alkaa nyt, kivaa että olet 
mukana. Rippikoulu Suomessa on kestoltaan minimissään puoli vuotta ja se on vähintään 80 
tunnin kokonaisuus, siis merkittävä juttu jokaiselle. Ennen leirijaksoa rippikouluun kuuluu 
olennaisena osana erilaisten tehtävien tekeminen ja osallistuminen oman seurakunnan toimintaan. 

Rippikoulu koostuu useammasta osasta. Nyt alkaa ensimmäinen osa, johon kuuluu osallistuminen 
oman seurakunnan toimintaan. Siksipä kaikkien muiden maamme rippikoululaisten tapaan sinäkin 
osallistut seuraavien kuukausien aikana oman seurakuntasi toimintaan. Seurakunnan toimintaan 
osallistutaan kotiseurakunnan oman ohjelman mukaisesti, koska kukin seurakunta on 
omanlaisensa. 

1. Siksipä ensi töiksesi ota yhteys paikallisseurakuntaan ja sovi lyhyt tapaaminen työntekijän 
kanssaan. Tee tämä kahden viikon sisällä kirjeen saapumisesta, kuitenkin viimeistään 
17.11.2021. Mikäli sinulla ei ole lähistöllä kristillistä seurakuntaa tai et kuulu ulkomailla 
mihinkään kristilliseen seurakuntaan, ota välittömästi minuun yhteyttä, niin lähetän sinulle 
ohjeen, kuinka toimia.  

2. Kirjoita minulle millaisen suunnitelman olet saanut paikallisseurakunnalta ja laita kirjeeseen 
maininta kummassa rippikouluryhmässä olet Kv76 vai Kv77, tämä helpottaa minua.  
(Huom! olemme muuttaneet rippikoulujen numerointia, kun jouduimme perumaan 
pääsiäisen riparin.) 

Sovi keskustelun aikana, kuinka osallistut tälle kotiseurakunnassa suoritettavaan rippikouluun. 
Tämä jakso on kestoltaan n. 12–20 tuntia. Ota tämä kirje, kirje seurakunnan työntekijälle ja 
seurakuntayhteyskortti mukaasi siihen tapaamiseen 

 

3. Toinen rippikouluun liittyvä jakso ovat etätehtävät, joista saat ohjeen ilmoittamaasi 
sähköpostiin helmikuussa 2022. Nämä tehtävät tulee olla tehtynä huhtikuun loppuun 
mennessä. 

 
Rippikouluryhmääsi on tulossa noin 70 rippikoululaista, ympäri Suomen ja maailman. Leirillä on 
kolme opetusryhmää, sekä isosten ohjaamat pienryhmät. Muu leirin väki koostuu opettajista, 
apuopettajista sekä isosista.  
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Jos Sinulla kuitenkin on jo ennen sitä kysyttävää, ota yhteyttä!  
 

Ja sitten vielä minusta, olen Elise ja vastaan rippikoulutoiminnasta Lasten ja 
nuorten keskuksessa. Tulet saamaan minulta kirjeitä, sähköpostia ja tehtäviä 
kuluvan talven aikana. Kirjaan ylös tehdyt tehtävät ja muistutan tekemättömistä 
tehtävistä. Siis tämä on osa minun työtäni. Olen itse mukana toisessa 
rippikoulussa. Asun Helsingissä ja harrastan mm. käsitöitä, lukemista ja myös 
partio kuuluu harrastusten pariin 
 

Antoisaa talven odotusta! 
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