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INFOTILAISUUS kesän leireistä on MA 25.9. klo 18.

Paavalinkirkolla kirkkosalissa.

Leirejä ei täytetä 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä 

voi esittää toivomuksen leirin 

ajankohdasta. Kaikki Paavalin 

seurakunnan alueella asuvat 

nuoret saavat leiripaikan joltain 

kesän leiriltä

Ilmoittautuminen leireille

on 1.31.10.2017. 

Leireille ovat tervetulleita 

kaikki 2003 syntyneet ja ne 

2002 syntyneet, jotka eivät ole 

käyneet vielä rippikoulua. 

Etusijalla ovat Paavalin 

seurakunnan alueella asuvat, 

mutta tarjoamme 

mahdollisuuksien mukaan 

paikan myös muualta tuleville.

Kesällä 2018 Paavalin

seurakunta järjestää kolme

rippikoulua. 

http//tiny. cc/paavalinriparit  

Jokaiselle ilmoittautuneelle lähetetään marraskuun

loppuun mennessä kirje, josta käy ilmi oma

rippikouluryhmä.

Ilmoittautuminen ja tiedot rippikoulusta löytyvät

Paavalin seurakunnan nettisivuilta.

Kaveritoiveen voit esittää leiri-ilmoittautumisen

yhteydessä kaverikoodin avulla

Kahdesta nuoresta ensiksi ilmoittautunut saa koodin, ja kun

kaveri käyttää omassa ilmoittautumisessa samaa koodia,

kaveritoive rekisteröityy.  

HUOM. kaverikoodilla ilmoittautujan leiritoiveet ovat

automaattisesti samat kuin ensimmäisenä ilmoittautuneen

kaverin.

Rippikoulu kestää noin puoli vuotta

Kaikki riparit alkavat riparistartilla sunnuntaina 21.1.klo 9.00

Paavalinkirkossa. Yhteisen alun jälkeen osallistumme messuun, joka alkaa

klo 10. Sinne on tervetullut koko perhe, myös kummit ja muute läheiset.

Nuoret osallistuvat kevään aikana monipuolisesti kotiseurakunnan

toimintaan. Kevään aikana nuori tapaa omaa ryhmäänsä ja osallistuu

nuorteniltoihin, messuihin ja muihin tapahtumiin. Mikäli nuori ei pääse

osallistumaan johonkin tapahtumaan, sovitaan sen korvaamisesta erikseen.

Käynneistä ja merkintöjen keräämisestä annetaan ohjeet riparistartissa.



Riparivaihtoehdot

oman ryhmän päivä lauantaina 5.5. klo 10-16

Paavalinkirkolla 

leirijakso 20.−27.6. (huom! leirin kestää

juhannuksen yli) 

konfirmaatio sunnuntaina 1.7. klo 10

Paavalinkirkossa.

1. Kellokoski 

Oman ryhmän päivä sunnuntaina

20.5. klo 10-16 Paavalinkirkolla 

leirijakso 9.−16.7.  

konfirmaatio sunnuntaina 22.7. klo 10

Paavalinkirkossa.

2. Heponiemi 

oman ryhmän päivä sunnuntaina 27.5.

klo 10-16 Paavalinkirkolla 

leirijakso 25.7.−1.8.  

konfirmaatio sunnuntaina 5.8. klo 10

Paavalinkirkolla.

3. Porkkala 

Rippikoululeirin hinta on 140 euroa

Laskutamme rippikoulun lähettämällä maksulinkin sähköpostiin. Mikäli 

maksajalla ei ole verkkopankkitunnuksia, pyydämme ottamaan heti 

ilmoittautumisen jälkeen  yhteyttä Ann-Marie Ahlsteniin. Alennusta tai 

vapautusta leirimaksusta voi hakea 28.2.18



Muu kuin leirimuotoinen rippikoulu tai 

rippikoulu muualla

Mikäli leirille lähteminen ei tunnu 

mielekkäältä vaihtoehdolta, voitte olla 

yhteydessä Ann-Marieen ja keskustella 

rippikoulun suorittamisvaihtoehdoista. 

Jos perheen nuori lähtee jonkin järjestön tai 

muun tahon järjestämälle  riparille, lähettäkää 

osoitteeseen riparit.paavali @evl. fi seuraavat 

tiedot: nuoren nimi, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite. Tiedot kotiseurakuntaan 

tutustumisjaksosta annetaan 21.1 

rippikoulustartissa Paavalinkirkossa. 

Nuorisotyönohjaaja Ann-Marie Ahlsten 

puh. 0503758604 (myös whatsapp)  

ann-marie.ahlsten@ evl.fi

Voit olla yhteydessä kaikissa rippikouluun
liittyvissä kysymyksissä! 


