Hei uusi rippikoululainen!
Olet hakenut riparille Hämeenkyrön seurakuntaan. Onnittelut hyvästä päätöksestä!
Sinä tulit valituksi päivärippikouluun, joka kokoontuu pääosin Isopappilassa (Yrjö-Koskisentie 6)
hiihtolomaviikolla 27.2.–4.3.2022. Huom! Tapaaminen su 27.2. on Mäntyrinteen kappelissa
(Lintuharjuntie 130) klo 10 alkaen, ja tapaaminen ke 2.3. painottuu iltaan. Päiväriparin konfirmaatio on
su 6.3.2022 Hämeenkyrön kirkossa (Härkikuja 13) klo 13.00. Saavu paikalle klo 12.00.
Sait tämän sähköpostin mukana liitteen, jossa on koko rippikouluaikaasi koskevia tietoja
tutustumisjaksosta ja sen käynneistä. Tutustu niihin huolella! Sinä osallistut muiden
etukäteistapaamisten lisäksi jumalanpalvelukseen su 9.1. klo 10 (tänne riparipassi mukaan)
Hämeenkyrön kirkossa ja su 20.2. klo 10 Mäntyrinteen kappelissa. Huom! Tapaaminen 20.2. jatkuu
jumalanpalveluksen jälkeen ryhmän kesken, älä siis karkaa! Tarkan aikataulun saat myöhemmin.
Olet saanut riparin infokirjeen mukana riparipassin. Kerää siihen merkintöjä osallistumalla eri
tilaisuuksiin (esim. joulukirkko kannattaa hyödyntää tähän), ja pyydä tilaisuuden toteuttajalta
allekirjoitus passiin. Passi palautetaan täytettynä riparin vanhempainillassa Isopappilassa to
27.1.2022 klo 17.30.
Rippikoulu alkaa kaikkien Hämeenkyrön riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä tai rippikoulusi opettajista. Päivärippikoulun opettajia ovat Anu Mätäsniemi
ja Jorma Pitkänen.
Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

Hei uusi rippikoululainen!
Olet hakenut riparille Hämeenkyrön seurakuntaan. Onnittelut hyvästä päätöksestä!
Sinä tulit valituksi hiihtolomarippikouluun Särkijärven leirikeskukseen (Leirikeskuksentie 80)
27.2.–5.3.2022. Hiihtolomaleirin konfirmaatio on su 6.3.2022 Hämeenkyrön kirkossa (Härkikuja 13)
klo 10.00. Saavu paikalle klo 9.00.
Sait tämän sähköpostin mukana liitteen, jossa on koko rippikouluaikaasi koskevia tietoja
tutustumisjaksosta ja sen käynneistä. Tutustu niihin huolella!
Olet saanut riparin infokirjeen mukana riparipassin. Kerää siihen merkintöjä osallistumalla eri
tilaisuuksiin (esim. joulukirkko kannattaa hyödyntää tähän), ja pyydä tilaisuuden toteuttajalta
allekirjoitus passiin. Passi palautetaan täytettynä riparin vanhempainillassa Särkijärvellä to 3.2.2022
klo 18.00.
Rippikoulu alkaa kaikkien Hämeenkyrön riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä tai rippikoulusi opettajista. Hiihtolomariparin vastaava opettaja on Varpu
Miettunen-Hukari. Muita opettajia ovat Mikkeli Kivimäki ja Anne-Maria Ahola.
Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

Hei uusi rippikoululainen!
Olet hakenut riparille Hämeenkyrön seurakuntaan. Onnittelut hyvästä päätöksestä!
Sinä tulit valituksi SJ1-rippikouluun Särkijärven leirikeskukseen (Leirikeskuksentie 80) 16.–
23.6.2022. SJ1-riparin konfirmaatio on su 26.6.2022 Hämeenkyrön kirkossa (Härkikuja 13) klo 10.00.
Saavu paikalle klo 9.00.
Sait tämän sähköpostin mukana liitteen, jossa on koko rippikouluaikaasi koskevia tietoja
tutustumisjaksosta ja sen käynneistä. Tutustu niihin huolella!
Olet saanut riparin infokirjeen mukana riparipassin. Kerää siihen merkintöjä osallistumalla eri
tilaisuuksiin (esim. joulukirkko kannattaa hyödyntää tähän), ja pyydä tilaisuuden toteuttajalta
allekirjoitus passiin. Passi palautetaan täytettynä riparin vanhempainillassa Särkijärvellä to
12.5.2022 klo 18.00.
Rippikoulu alkaa kaikkien Hämeenkyrön riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä tai rippikoulusi opettajista. SJ1-riparin vastaava opettaja on Varpu
Miettunen-Hukari. Muita opettajia ovat Mikkeli Kivimäki ja Anne-Maria Ahola.
Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

Hei uusi rippikoululainen!
Olet hakenut riparille Hämeenkyrön seurakuntaan. Onnittelut hyvästä päätöksestä!
Sinä tulit valituksi SJ2-rippikouluun Särkijärven leirikeskukseen (Leirikeskuksentie 80) 2.–9.7.2022.
SJ2-riparin konfirmaatio on su 10.7.2022 Hämeenkyrön kirkossa (Härkikuja 13) klo 10.00. Saavu
paikalle klo 9.00.
Sait tämän sähköpostin mukana liitteen, jossa on koko rippikouluaikaasi koskevia tietoja
tutustumisjaksosta ja sen käynneistä. Tutustu niihin huolella!
Olet saanut riparin infokirjeen mukana riparipassin. Kerää siihen merkintöjä osallistumalla eri
tilaisuuksiin (esim. joulukirkko kannattaa hyödyntää tähän), ja pyydä tilaisuuden toteuttajalta
allekirjoitus passiin. Passi palautetaan täytettynä riparin vanhempainillassa Särkijärvellä ke
25.5.2022 klo 18.00.
Rippikoulu alkaa kaikkien Hämeenkyrön riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä tai rippikoulusi opettajista. SJ2-riparin vastaava opettaja on Mikkeli
Kivimäki. Toinen opettaja on Sanna Loikas.
Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

Hei uusi rippikoululainen!
Olet hakenut riparille Hämeenkyrön seurakuntaan. Onnittelut hyvästä päätöksestä!
Sinä tulit valituksi SJ3-rippikouluun Särkijärven leirikeskukseen (Leirikeskuksentie 80) 24.–
30.7.2022. SJ3-riparin konfirmaatio on su 31.7.2022 Hämeenkyrön kirkossa (Härkikuja 13) klo 10.00.
Saavu paikalle klo 9.00.
Sait tämän sähköpostin mukana liitteen, jossa on koko rippikouluaikaasi koskevia tietoja
tutustumisjaksosta ja sen käynneistä. Tutustu niihin huolella!
Olet saanut riparin infokirjeen mukana riparipassin. Kerää siihen merkintöjä osallistumalla eri
tilaisuuksiin (esim. joulukirkko kannattaa hyödyntää tähän), ja pyydä tilaisuuden toteuttajalta
allekirjoitus passiin. Passi palautetaan täytettynä riparin vanhempainillassa Särkijärvellä ke
11.5.2022 klo 18.00.
Rippikoulu alkaa kaikkien Hämeenkyrön riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä tai rippikoulusi opettajista. SJ3-riparin vastaava opettaja on Tuomas
Ukkonen. Toinen opettaja on Varpu Miettunen-Hukari.
Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

Hei uusi rippikoululainen!
Olet hakenut riparille Hämeenkyrön seurakuntaan. Onnittelut hyvästä päätöksestä!
Sinä tulit valituksi pienryhmärippikouluun Torikadun olkkarille (Torikatu 8) 27.6.–1.7.2022.
Pienryhmäriparin konfirmaatio on su 3.7.2022 Hämeenkyrön kirkossa (Härkikuja 13) klo 13.00. Saavu
paikalle klo 12.00.
Sait tämän sähköpostin mukana liitteen, jossa on koko rippikouluaikaasi koskevia tietoja
tutustumisjaksosta ja sen käynneistä. Tutustu niihin huolella!
Olet saanut riparin infokirjeen mukana riparipassin. Kerää siihen merkintöjä osallistumalla eri
tilaisuuksiin (esim. joulukirkko kannattaa hyödyntää tähän), ja pyydä tilaisuuden toteuttajalta
allekirjoitus passiin. Passi palautetaan täytettynä riparin vanhempainillassa Torikadun olkkarilla ti
7.6.2022 klo 18.00.
Rippikoulu alkaa kaikkien Hämeenkyrön riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä tai rippikoulusi opettajista. Pienryhmäriparin vastaava opettaja on Johanna
Kivimäki. Toinen opettaja on Inka Mäkelä.
Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

Hei uusi rippikoululainen!
Olet ilmoittanut hakeneesi riparille jonnekin muuanne kuin Hämeenkyrön seurakuntaan. Tässä
kirjeessä on tärkeää tietoa sinulle kotiseurakuntaan tutustumisjaksosta, jonka kuitenkin suoritat täällä
Hämeenkyrössä.
Jos käyt rippikoulusi jonkin järjestön leirillä, seuraava ohje koskee sinua:
Ennen tutustumisjakson alkua ota yhteyttä johonkin meistä työntekijöistä ja tee kanssamme
kirjallinen suunnitelma seurakuntaan tutustumisesta. Järjestöt lähettävät usein infokirjeessään
valmiin pohjan tätä suunnitelmaa varten. Sen jälkeen keräät merkintöjä oman seurakuntamme
rippikoulupassiin. Eri ryhmien tutustumiskäyntipäivät näet paperista, joka tuli tämän sähköpostin
liitteenä. Ne löytyvät myös netistä rippikoulutyömme sivuilta.
Rippikoulu alkaa kaikkien hämeenkyröläisten riparilaisten yhteisellä riparijumalanpalveluksella
Hämeenkyrön kirkossa pe 10.12. klo 18. Jumiksen jälkeen on myös infotilaisuus. Tule jumikseen
mielellään perheesi kanssa! Ota riparipassi mukaan!
Rippikoulupassisi tulee olla täynnä ennen rippikoulusi leirijaksoa muualla. Kun saat passisi täyteen,
tule näyttämään sitä Mikkeli Kivimäelle viimeistään yhtä viikkoa ennen rippileirisi alkua.
Jos käyt rippikoulusi jonkun muun paikallisseurakunnan kuin Hämeenkyrön seurakunnan
ryhmässä, seuraava ohje koskee sinua:
Ota hyvissä ajoin (mieluiten heti) yhteyttä ryhmäsi ohjaajaan tuossa toisessa seurakunnassa ja kysy
toivovatko he sinun suorittavan seurakuntaan tutustumisen heidän ohjeillaan vai meidän ohjeillamme.
Jos he toivovat sinun toimivan meidän ohjeillamme, katso yläpuolelta järjestöriparilaisten ohje ja toimi
sen mukaan.
Jos rippikoulusta tulee kysyttävää, moneen kysymykseen löydät vastauksia seurakuntamme
nettisivuilta (www.hameenkyronseurakunta.fi). Toki voit myös aina soittaa kenelle tahansa meistä
rippikoulutyöntekijöistä.
Hyvää tutustumisjaksoa ja rippikoulua sinulle!

Terveisin Hämeenkyrön seurakunnan rippikoulutiimi 
Mikkeli Kivimäki
puh. 044 724 8365
mikkeli.kivimaki@evl.fi

Varpu Miettunen-Hukari
puh. 044 724 8351
varpu.miettunen-hukari@evl.fi

