Tervetuloa Nummen ja Pusulan leiririparille!
Kuten olet varmaan jo huomannut, sinut on valittu Nummen ja Pusulan alueen leiririppikouluun. Tässä
kirjeessä on tärkeää infoa rippikoulusta ja siihen liittyvistä käytännön asioista.
Rippikoulu kestää yhteensä puoli vuotta ja se alkaa N-Y-T NYT!
RIPPIKOULURYHMÄN TAPAAMISET:
Osa leiririppikoulun tapaamisista järjestetään sekä Nummella, että Pusulassa, näissä tapaamisissa lukee
TAI. Näissä tapaamisissa osallistu siihen, kummassa paikassa sinut konfirmoidaan. Kaikki muut
tapaamiset ovat yhteisiä Nummella ja Pusulassa konfirmoitaville.
Tapaamiset ovat tärkeä osa rippikoulua. Jos sairastut tai olet poissa muun syyn takia, tapaamisen
korvaamisesta sovitaan kunkin kohdalla aina erikseen tapauksesta riippuen. Muista aina ilmoittaa, jos
olet poissa tapaamisesta.
Su 27.1. klo 16-18 Aloitusjumalanpalvelus Pusulassa kirkossa. Kutsumme yhteiseen juhlaan myös
rippikoululaisen perheen, kummit ja muut läheiset. Palauta henkilötietolomake, jonka sait tämän
kirjeen mukana, ensimmäisen tapaamiseen. Muista merkata siihen, kumpaan konfirmaatioon osallistut.
Ke 6.2. Nummen Nuokkari klo 15-18 TAI Pusulan seurakuntatalo klo 15.30-18.
Ke 6.3. Nummen Nuokkari klo 15-16.30 TAI Pusulan seurakuntatalo klo 15.30-17
Su 10.3. Nummen kirkko klo 10-13 TAI Pusulan kirkko klo 10-13. Osallistumme jumalanpalvelukseen
Pe 3.5. Nummen Nuokkari klo 15-18.30. Meillä on nuorten illan yhteydessä yhteistä ohjelmaa.
La 4.5. Nummen Nuokkari klo 9-13.30 TAI Pusulan seurakuntatalo klo 9-13.30. Nuoret kulkevat
yhdessä työntekijöiden kanssa tekemässä käytännön diakoniaa, eli auttamassa apua tarvitsevia.
Palaamme lähtöpaikoille klo 12.30, jossa saamme lounasta. Päivä päättyy klo 13.30 lähtöpaikoilla eli
Nummella tai Pusulassa.
Su 5.5. Nummen kirkko klo 17-19 (muuttunut aika!) TAI Pusulan kirkko klo 11-13.
Su 26.5. Iloitun leirikeskus Pusulassa klo 10-14. Kesän avajaismessu ja isosten siunaaminen.

VANHEMPAINILTA
Vanhempainilta järjestetään rippikoulutapaamisen yhteydessä ke 6.2. klo 17-18 samanaikaisesti sekä
Nummen että Pusulan seurakuntataloilla. Toivomme nuoren molempia huoltajia tai jota kuta läheistä
aikuista paikalle
LEIRI:
Rippikoulun intensiivijakso, eli leiri pidetään 22.-28.7. Bergvikin leirikeskuksessa. Leirin aikatauluista ja
ohjelmasta tulee lisätietoa kevään aikana.
KONFIRMAATIO:
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatiot ovat la 3.8. klo 12 Nummen kirkossa ja su 4.8. klo 12
Pusulan kirkossa. Voit valita kahdesta konfirmaatiopäivästä itsellesi sopivamman. Merkitse
henkilötietolomakkeeseen kumpaan konfirmaatioon osallistut. Konfirmaatiosta saatte lisätietoa
myöhemmin. Konfirmaatioharjoitus järjestetään molemmissa kirkoissa heti leiriltä palatessamme.
Jotta konfirmaatio voidaan suorittaa, tulee rippikoululaisella olla käytynä kaikki yhteiset tapaamiset,
riparipassissa tulee olla täytettynä, ja leiri kokonaisuudessaan suoritettuna. Jos rippikoululainen on
estynyt sairauden tai muun pakottavan syyn takia osallistumaan kevään tapaamisiin tai leirin
oppitunneille, poissaolot korvataan lisätehtävillä tai lisäkäynneillä. Ilmoittakaa heti, jos nuoren
rippikoulun suhteen tulee hankaluuksia tai rippikoulun käyminen syystä tai toisesta keskeytyy.
RIPARIPASSI:
Kirjeen mukana sait Riparipassin. Passiin kerätään käyntejä jumalanpalveluksista ja muista seurakunnan
tapahtumista. Passiin ja pyydetään tapahtumassa olevalta seurakunnan työntekijältä allekirjoitus passiin
käynnin todisteeksi. Itsenäisesti passin kanssa tehtävät käynnit ovat
2x Jumalanpalvelus
2x Nuorten ilta Nummen Nuokkarilla (tai Lohjalla Lindkullan nuorisotalolla)
1x Vapaavalintainen tilaisuus (esim. jumalanpalvelus, nuortenilta, kaste, hautajaiset, häät…)
Passi palautetaan viimeistään 26.5. tapaamisessa. Merkintöjä voi kerätä Pusulan, Nummen ja Lohjan
alueen jumalanpalveluksista ja tapahtumista. Nuorten ilta -käynnit kerätään perjantaisin järjestettävästä
Nuokkari-illasta Nummen nuorisotalolta. Ensimmäinen Nuokkari on 25.1. ja Nuokkari on auki

perjantaisin klo 14.30-19. Nuorteniltaa ei ole 8.2. ja 22.2. ja 12.4. Ajoita tulosi Nuokkarille niin, että
osallistut hartauteen klo 18. Vasta hartauden jälkeen saat merkinnän passiin.
ULKOLÄKSYT:
Rippikoulun suorittamiseen kuuluu myös muutama ulkoa opeteltava tärkeä ja meidän kirkkoon
olennaisesti kuuluva rukous, raamatunkohta ja jumalanpalveluksen osa. Ulkoläksyjä ovat:
Isä meidän- rukous
Kaste- ja lähetyskäsky

Uskontunnustus
10 käskyä

Herran siunaus
Pienoisevankeliumi

Ulkoläksyt suoritetaan leirin aikana työntekijälle. Ulkoläksyt löytyvät riparipassin takaa ja niitä kannattaa
opetella jo kevään aikana, jottei leirillä tarvitse enää käyttää aikaa niiden opetteluun. Mikäli ulkoläksyt
tuottavat hankaluuksia vaikkapa luki-vaikeuksien takia, olkaa yhteydessä rippikoulun ohjaajiin.
Kiitos, että tulet kanssamme rippikouluun!
Sinun kanssasi yhdessä kokemassa ja oppimassa
Sampo Luukkonen
Aluekappalainen
Pusula
044 539 3939
sampo.luukkonen@evl.fi

Erkki Kuusanmäki
Aluekappalainen
Nummi
040 7799 365
erkki.kuusanmaki@evl.fi

Jaana Salonmaa
Lastenohjaaja
Nummi
040 7799 364
jaana.salonmaa@evl.fi

Elina Noranta
Lastenohjaaja
Pusula
09 226 6228
elina.noranta@evl.fi

Osoitteita:
Nummen Nuokkari
Nummen kirkko
Pusulan kirkko
Pusulan seurakuntatalo
Iloitun leirikeskus
Bergvikin leirikeskus

Nummenkirkkotie 13, 09810 Nummi
Nummenkirkkotie 10, 09810 Nummi
Marttilantie 1, 03850 Pusula
Marttilantie 1, 03850 Pusula
Iloituntie 61, 03870 Hyönölä
Bergvikintie 43, 25110 Kruusila

Emilia Hujanen
Nuorisotyönohjaaja
Nummi, Pusula
040 7799 362
emilia.hujanen@evl.fi

