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Rippikoulu 2018

Tervetuloa
rippikoulumatkalle!
Tämä esite on sinulle kutsu rippikouluun. Rippikoulu eli ripari on
monelle unohtumaton kokemus.

T. Reetta ja Pena sekä kaikki rippikouluopettajat

Rippikoulun tekee ainutlaatuiseksi se, että se on tilaisuus pohtia

Reetta Ikonen 050 342 5219
Rippikoulutyöstä vastaava pastori
reetta.ikonen@evl.fi

elämän suuria kysymyksiä: mikä on
sinulle tärkeää, miten sinä haluat
elää, mihin sinä uskot?

Pentti Airaksinen 040 531 1013
Rippikoulutyöntekijä
pentti.airaksinen@evl.fi

Lähde rohkeasti ja innolla mukaan,
ota riparista kaikki irti!
Me toivomme, että riparista tulee
sinullekin unohtumaton kokemus.

Rippikoulut 2018
Taustatietoa ................ 3
Ilmoittautuminen ....... 8
Rippikouluesittelyt ..... 13
Luettelo ........................ 16
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Kuka pääsee mukaan?

Miten kirkkoon liitytään?

Kaikki vuonna 2003 syntyneet on
kutsuttu rippikouluun, myös tätä vanhemmat nuoret ovat tervetulleita.
Tämä esite on lähetetty nuorille, jotka
kuuluvat Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan.
Rippikoulu on kaikille ja kaikki ovat
tervetulleita, myös ne joille tämä esite
on tullut jotain muuta kautta.

Jos haluat liittyä kirkkoon ja huoltajasi antavat siihen suostumuksensa,
sinut voidaan kastaa rippikoulun aikana (ellei sinua ole aiemmin kastettu) ja
liitää seurakunnan jäseneksi. Kasteesta
ja kirkkoon liittymisestä sovitaan oman
rippikoulusi papin kanssa.

Miten pääsen mukaan?
Rippikouluun pitää ilmoittautua. Ilmoittautuminen alkaa 9.10. ja päättyy
31.10. Ilmoittautuminen tulee tehdä
internetin kautta. Osoite on:
www.espoonriparit.fi.
Valitse sieltä Rippikoulu 2018 ja sen
jälkeen Tuomiokirkkoseurakunnan
rippikoulut.

Entä, jos en kuulu kirkkoon?
Olet yhtä tervetullut rippikouluun,
kuin kirkkoon kuuluvat.

Voinko käydä rippikoulun
vaikka en liittyisi kirkkoon?
Rippikoulun voit käydä vaikka et
liittyisikään kirkkoon. Konfirmaatioon
osallistuminen ja ehtoollisella käyminen edellyttävät kuitenkin kastetta ja
kirkkoon kuulumista.
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Miten pääsen kaverin kanssa
samalle leirille?

Millaista rippikoulussa on?
Rippikoulu on enemmän kuin pelkkä leiri. Ennen leiriä ja sen jälkeen on
tapaamisia oman ryhmän sekä kaikkien riparilaisten kesken. Tapaamisissa
tutustutaan omaan porukkaan sekä
seurakunnan toimintaan.

Ilmoittautuessa on mahdollista
tehdä korkeintaan kolmen hengen
kaveriryhmä. Tämä ryhmä pidetään
yhdessä ryhmäjakoja tehdessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ensimmäinen
ilmoittautuja saa kaverikoodin, jonka
hän voi jakaa kahdelle kaverille. Katso
tarkat ohjeet ilmoittautumisohjeista.

Minkälaisia rippikouluja on
olemassa?
Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa
on monenlaisia leirejä. Osa rippikouluista pidetään kaupungissa mutta
suurin osa leirikeskuksissa. Saat tietoa
tutustumalla eri leireihin ja leirikeskuksiin tämän esitteen kohdassa ”rippikouluesittelyt”, sivu 12.

Milloin tietää mihin
rippikouluun pääsi?
Joulukuun alussa kaikille ilmoittautuneille lähetetään kirje, jossa kerrotaan
mihin rippikouluun hänet on sijoitettu.
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Mitä rippikoulussa tehdään?

Paljonko rippikoulumaksaa?

Rippikoulu alkaa talvella ja siihen
sisältyy joitakin jumalanpalveluksia ja
ryhmien omia tapaamisia sekä esim.
nuorten tapahtumaan osallistuminen.
Lisäksi rippikoulun keskeinen osa on
leiri- tai kaupunkijakso, jonka aikana
opiskellaan, leikitään, rukoillaan, keskustellaan, syödään, lauletaan, nauretaan, jutellaan, luetaan, opiskellaan
elämää, moraalia, Raamattua, Jumalaa
ja niin edelleen.

 Leiririppikoulut 170 €.
 Cityrippikoulut 70 €.
 Lapin vaellus, liikunta-, laskettelu-,
melonta ja saaristorippikoulut 240 € (ei
sisällä hissilippuja lasketteluriparilla).
Rippikoulumaksu kattaa oppimateriaalit, vakuutuksen, kuljetukset sekä
täysihoidon.

Entä jos ei voi maksaa
maksua?
Jokainen nuori on tervetullut rippikouluun riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Rippikoulumaksusta voi anoa maksuvapautusta
taloudellisin perustein. Vapautus voi
olla korkeintaan 170 €. Lisätietoa:
www.lujakallio.fi/rippikoulut.

Konfirmaatio
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon.
Se on juhlajumalanpalvelus, jota vietetään yhdessä perheen, kummien
ja ystävien kanssa. Konfirmaatiossa
sinut siunataan, seurakunta rukoilee
puolestasi ja sen myötä saat osallistua
itsenäisesti ehtoolliselle.
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Entä jos tarvitsen
erityistä tukea rippikouluun?

Entä jos olen menossa
muualle rippikouluun?

Espoon seurakunnat järjestävät myös
rippikouluja, jotka on suunnattu erityistä
tukea tarvitseville nuorille.
Rippikoulutyöntekijöiden kanssa voi
miettiä sopivaa rippikouluryhmää, oli
kysessä sitten oppimisvaikeudet, liikuntatai aistivamma, jokin sairaus tai muu asia.
Tiedot erityisryhmistä löytyvät osoitteesta: www.espoonriparit.fi otsikolla
“Oppimisen tai osallistumisen haasteet >
erityisryhmät”.

Jos menet muualle kuin Espoon
seurakuntien rippikouluun, esim. kristillisten järjestöjen, urheiluseurojen
tai jonkun muun tahon järjestämään
rippikouluun, pyydämme nuoria
ilmoittautumaan osoitteessa:
www.espoonriparit.fi > Rippikoulut
2017 > Tuomiokirkon rippikoulut >
Järjestörippikoulut.
Rippikoulun järjestäjät tahtovat että
nuori tutustuu omaan seurakuntaansa. Tästä syystä muualle rippikouluun
menevät käyvät oman seurakunnan
alkutapaamisissa.
On tärkeää että saamme yhteystietosi, jotta voimme lähettää tarkempaa
informaatiota.
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What if I don´t speak Finnish?

Молодежный
конфирмационный
лагерь на русском языке
11.-18.6.2018. Дополнительная
информация: Анна Левинг anna.lewing@
evl.fi 050-3801174 или Eveliina Roznovski
eveliina.roznovski@evl.fi 041 518 1244.
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/
rippikoulu/ru

7

tta

Il m
oi

Regardless of your native tongue, you are welcome to attend a confirmation camp. The main
language of the camp is Finnish, but the key
points of teaching are provided also in English.
Tapiola parish organizes bilingual (FinnishEnglish) confirmation camp in 2018. For details, please contact pastor Erika Kallio, erika.
kallio(at)evl.fi, tel. +358 (0) 40 547 1864.
Application form at http://www.espoonseurakunnat.fi/web/rippikoulu/int
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Valmistautuminen

2

Suunnittelu

3

Säätäminen
Keskustele

Tutustu

rippikoulujen
vaihtoehtoihin
ja leireihin
s. 12–19

Katso leiriajat ja
konfirmaatiopäivät,

jotka sopivat sinulle ja
varmista, että perheesi on
samaa mieltä kanssasi.

kavereidesi ja heidän perheidensä
kanssa, onko teillä
samat leiritoiveet.

tai

B

A
Kiertotie

Jos haluat käydä rippikoulun jossakin toisessa Espoon
seurakunnassa, valitse sen
seurakunnan rippikoulut.
Katso muiden seurakuntien
rippikoulut osoitteesta:
www.espoonriparit.fi

Jossain muualla

Jos suoritat rippikoulusi
järjestön, urheiluseuran tai jonkun muun
toimijan rippikoulussa,
muista ilmoittautua
järjestörippikouluun!
Katso sivu 6.
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C
Ei vielä

Jos et halua käydä riparia tänä vuonna, mutta
haluat kutsun ensi
vuonna, lähetä sähköposti osoitteeseen:
pentti.airaksinen@evl.fi
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Tietojen keruu

5
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Ilmoittautuminen: espoonriparit.fi

Leirivaihtoehdot

Avaa ilmoittautuminen osoitteessa: www.espoonriparit.fi >
Rippikoulut 2018 > Tuomiokirkon rippikoulut. Lue ohjeet!

Ilmoittautumisessa
tarvittavat
tiedot:
• Postiosoitteet
• Oma henkilötunnus
• Vanhempien
sähköpostiosoitteet
• Vanhempien
puhelinnumerot
• Ainakin toisen vanhemman henkilötunnus

Ilmoittautujan
tiedot:
Täydennä
kaikki kohdat oikein ja
huolellisesti.
Erityisen
tarkkana
on hyvä olla
sähköpostiosoitteiden
kirjoittamisessa.

Oppimisen ja
osallistumisen
haasteet:

Huoltajat:

Kerro jo ilmoittautuessasi niistä asioista,
jotka voisivat vaikuttaa
rippikoulun käymiseen.
Näitä ovat esim. allergiat, liikuntaesteisyys,
oppimisvaikeudet tai
mielenterveys, masennus, syömishäiriö, nukkumiseen tai keskittymiseen liittyvät ongelmat.
Meille on tärkeää tietää,
jos käyt erityiskoulua tai
pienryhmäopetuksessa,
tai jos sinua on kiusattu
koulussa. Tiedot ovat
keskeisiä ryhmäjakoa
tehtäessä.
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Vähintään
yhden
huoltajan
tiedot tulee
täyttää.

Maksaja:
Maksajaksi
voit valita
ensimmäisen huoltajan tai
erillisen
maksajan.
Erillisen
maksajan
tiedot
kirjoitetaan
uusiin
aukeaviin
kenttiin.

Yksilöilmoittautuminen

Valitse 4-5 leiriä, jotka sinulle sopivat. Siirrä valitut leirit mieleiseesi paremmuusjärjestykseen painelemalla
nuolia ylös tai alas.

Ryhmäilmoittautuminen kaverikoodilla
Ryhmän ensimmäinen ilmoittautuja:
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Tarkistaminen
Tarkista, että kaikki
on ok. Erityisesti
tarkista, että sähköpostiosoitteet ja
puhelinnumerot on
kirjoitettu oikein.
Kun kaikki on ok,
paina ”Jatka”.
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Ilmoittaudu

Lue vielä kerran,
että tiedot ovat
oikein ja leirit
järjestyksessä.
Sitten paina

”Ilmoittaudu”.

Valitse 4-5 leirivaihtoehtoa, jotka olette yhteisesti sopineet.
Siirrä valitut leirit mieleiseesi paremmuusjärjestykseen painelemalla nuolia ylös tai alas. Ilmoittautumisen jälkeen saat
kaverikoodin sähköpostiin. Lähetä koodi kavereille.
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Vahvistus
Katso,

että sait
vastauksen
sähköpostiin.
Huom! Jos et
saa vahvistusta
sähköpostiin, ota
yhteyttä:
pentti.airaksinen@
evl.fi tai reetta.
ikonen@evl.fi.

Kaverikoodilla ilmoittautuja:
Rastita ”Käytän kaverikoodia”, jonka
jälkeen syötä koodi sitä varten ilmestyvään kenttään.

Ilmoittautuminen on
kunnossa ja
päättynyt.

• Kaverikoodin avulla pääset kaverin kanssa samalle leirille.
• Kolme kaveria voi ilmoittautua yhdellä kaverikoodilla.
• Sopikaa yhdessä perheidenne ja kavereiden kanssa, mille
leireille toivotte pääsevänne.
• Kaverikoodilla ilmoittuvat saavat samat leirivaihtoehdot.
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Ota rennosti
STOP.
Odottele.

Joulukuun
alussa saat
kotiin kirjeen,
joka kertoo,
mihin rippikouluun sinut
on sijoitettu.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
rippikoulujen esittelyt
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• Tule ja tee -ripari (70 €) alkaa

viikonlopun mittaisella leirillä leirikeskuksessa ja päättyy toukokuussa konfirmaatioon.
Rippikoulun omia tapaamisia, oppimishetkiä ja retkiä on noin kolmesti kuukaudessa, tammikuusta toukokuuhun.
		 ”T&T”-riparilla opitaan ja tutustutaan
toiminnan ja tekemisen kautta. Vierailemme mm. vanhusten palvelutalossa ja
kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskuksessa.
		Osallistumme myös Yhteisvastuukeräykseen aktiivisesti.
		Muita vierailu- ja tutustumiskohteita
mietimme vielä rippikouluryhmän kanssa yhdessä.

13

• Kesän rippileirit (170 €)

Nämä rippileirit pidetään kesällä.
Viikko vietetään leirikeskuksessa
opiskellen, nauraen ja leikkien.
Tämä on yleisin ja suosituin rippikoulumuoto. Leiripaikat ovat eri
puolilla Suomea.

• Hiihtoloma (170 €)

Leiri pidetään koulujen
hiihtoloman aikaan. Sopii
erityisesti sinulle, jonka
kesän aikatauluihin rippikoulu ei sovi.

• Uusivuosi (170 €)
• City (70 €) eli kaupunkirippi-

koulut järjestetään kesän aikana
Laaksolahden ja Kauklahden
kappeleilla. Aamulla saavutaan
kappelille ja iltapäivällä palataan
kotiin. Sopii sinulle, joka et halua
leiririppikouluun.

Leiri pidetään koulujen
joululoman aikaan joulukuun 2017 lopusta ja
vuoden 2018 puolelle.
Sopii erityisesti sinulle,
jonka kesän aikatauluihin
rippikoulu ei sovi.

• Liikunta (240 €)

Liikuntarippikoulussa
liikutaan tavallista enemmän. Kokeillaan erilaisia
ja yllättäviä lajeja. Sopii
seikkailuhenkisille ja
liikunnasta tykkääville.

• Laskettelu (240 €)

Rippikoulu pidetään
Joutenlammen leirikeskuksessa Kajaanissa.
Laskettelemassa käydään
Vuokatin rinteillä. Leiri pidetään koulujen hiihtoloman aikaan. HUOM. hinta
ei sisällä laskettelulippuja.
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• Melonta (240 €)

Hilan leirikeskus tarjoaa
mahtavat puitteet melontarippikouluun. Merenrannalla Linlon luontoalueen välittömässä
läheisyydessä pääsee
kokemaan merellistä
menoa. Kokemusta
tai taitoa kanootin tai
kajakin käsittelystä ei
tarvitse olla.

• Saaristovaellus

(240 €) Rippikoulussa
nimensä mukaisesti
vaelletaan Nauvon
saaristossa. Majoitus on
teltoissa, mökeissä ja
majatalossa. Sopii meren ystäville. Erätaitoja
ei tarvita, mutta luontomatkailuasennetta kyllä.

• Saaristo (240 €)

Saaristorippikoulu toteutetaan Nauvon saaristossa. Nautitaan saariston
tunnelmasta ja tehdään
pieniä retkiä lähisaariin.
Majoittuminen ja opiskelu tapahtuvat Majatalo
Martassa.
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• Lapin vaellus

(240 €) Matkustetaan Hetan kodalle Enontekiöön.
Majoitutaan mökeissä,
jonka jälkeen pakataan
rinkat ja lähdetään Hetta – Pallas -vaellukselle,
jonka pituus on noin 70
km. Erätaitoja ei tarvitse
olla. Kohtuullinen kunto
ja kiinnostus vaeltamiseen tekevät matkastasi
unohtumattoman.

Velskola Väentupa 1

Tule & tee -ripari

Hvittorp 1

City 1

30.12.2017 – 6.1.2018 Espoo
Konfirmaatio: la 7.4. klo 10
Verkkosivu: www.velskola.fi

24.1.–19.5. Espoo
Konfirmaatio: la 19.5. klo 10
Katso rippikouluesittely sivulla 12.

17.–24.2. Kirkkonummi
Konfirmaatio: la 14.4. klo 10
Verkkosivu: www.hvittorp.fi

5.–13.6. Espoo
Konfirmaatio: la 16.6. klo 10
Kokoontumispaikka Laaksolahden
kappeli

Lasketteluripari

Liikuntaripari

17.–24.2. Kajaani
Konfirmaatio: la 28.4. klo 10
Verkkosivu: www.joutenlampi.fi

4.–11.6. Turenki
Konfirmaatio: su 17.6. klo 10
Verkkosivu: www.kiipula.fi

Aholansaari 1

Rippikoulut ja
konfirmaatiot
2018

4.–11.6. Nilsiä
Konfirmaatio: la 28.7. klo 10
Verkkosivu: www.aholansaari.fi

Kiipula

4.–11.6. Turenki
Konfirmaatio: la 28.7. klo 12:30
Verkkosivu: www.kiipula.fi
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Heponiemi 1

Bergvik

4.–11.6. Karjalohja
Konfirmaatio: su 17.6. klo 15
Verkkosivu: www.heponiemi.fi

11.–18.6. Salo
Konfirmaatio: su 22.7. klo 15
Verkkosivu: www.bergvik.fi

Saaristoripari

Saaristovaellus

5.–12.6. Nauvo
Konfirmaatio: su 24.6. klo 15
Verkkosivu: www.majatalomartta.fi
Huomaa konfirmaation ajankohta!

12.–19.6. Nauvo
Konfirmaatio: su 8.7. klo 11
Konfirmaatio Suomenlinnassa

Hvittorp 2

14.–21.6. Nilsiä
Konfirmaatio: su 29.7. klo 15
Verkkosivu: www.aholansaari.fi

Aholansaari 3

7.–14.6. Kirkkonummi
Konfirmaatio: la 30.6. klo 10
Verkkosivu: www.hvittorp.fi

Melontaripari

Aholansaari 2

25.6.–2.7. Kirkkonummi
Konfirmaatio: su 8.7. klo 15
Verkkosivu: www.hilankurssikeskus.fi

7.–14.6. Nilsiä
Konfirmaatio: su 15.7. klo 10
Verkkosivu: www.aholansaari.fi

Musaripari

Heponiemi 2

25.6.–2.7. Espoo
Konfirmaatio: la 14.7. klo 10
Verkkosivu: www.velskola.fi

11.–18.6. Karjalohja
Konfirmaatio: su 1.7. klo 15
Verkkosivu: www.heponiemi.fi
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Jamilahti

Velskola Kartano 1

Hvittorp 3

Törmälä 1

Koivikko

Velskola Kartano 2

25.6.–2.7. Hamina
Konfirmaatio: la 7.7. klo 10
Verkkosivu: www.jamilahti.fi

9.–16.7. Espoo
Konfirmaatio: su 19.8. klo 15
Verkkosivu: www.velskola.fi

2.–9.7. Kirkkonummi
Konfirmaatio: la 21.7. klo 10
Verkkosivu: www.hvittorp.fi

9.–16.7. Rautalampi
Konfirmaatio: la 11.8. klo 10
Verkkosivu: www.tormala.fi

2.–9.7. Ikaalinen
16.–23.7. Espoo
Konfirmaatio: su 15.7. klo 15
Konfirmaatio: la 4.8 klo 10
Verkkosivu: www.ikaalistenseurakunta.fi/ Verkkosivu: www.velskola.fi
koivikon-leirikeskus

Törmälä 2

Velskola Väentupa 3

16.–23.7. Rautalampi
Konfirmaatio: la 1.9. klo 10
Verkkosivu: www.tormala.fi

2.–9.7. Espoo
Konfirmaatio: la 28.7. klo 15
Verkkosivu: www.velskola.fi

Pelli

Hila

23.–30.7. Karjalohja
Konfirmaatio: su 12.8. klo 15
Verkkosivu: www.hnmky.fi/helsingin-nmky/toimitilat/pellin-leirikeskus-karjalohjalla

9.–16.7. Kirkkonummi
Konfirmaatio: su 26.8. klo 15
Verkkosivu: www.hilankurssikeskus.fi
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Isohiekka

Muurla

Valkeala

Vaellusripari

23.–30.7. Keuruu
Konfirmaatio: su 19.8. klo 10
Verkkosivu: www. keuruunseurakunta.fi/
23.–30.7. Valkeala
Konfirmaatio: su 5.8. klo 15
Verkkosivu: www.valkealanopisto.fi/

30.7.–6.8. Muurla
Konfirmaatio: su 9.9. klo 15
Verkkosivu: www.muurlanopisto.fi
29.7.–7.8. Enontekiö
Konfirmaatio: su 9.9. klo 10
Verkkosivu: www.hetankota.fi

City 2

30.7.–7.8. Espoo
Konfirmaatio: la 18.8. klo 10
Kokoontumispaikka Kauklahden kappeli

Velskola Väentupa 4

30.7.–6.8. Espoo
Konfirmaatio: su 2.9. klo 15
Verkkosivu: www.velskola.fi

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan
rippikoulut verkossa: lujakallio.fi

Velskola Kartano 3

Facebook
LujaKallio

30.7.–6.8. Espoo
Konfirmaatio: la 8.9. klo 10
Verkkosivu: www.velskola.fi

Esite: Espoon tuomiokirkkoseurakunta / rippikoulutyö ja viestintä.
Kannet: Espoon seurakunnat. Kuvat: Espoon seurakuntien arkisto,
tuomiokirkkoseurakunta ja pixabay. Painos: 1300 kpl, Painokiila,
Nummela 2017. Paperi ja tuotantoprosessi ympäristön huomioonottava. Osoitelähde: Espoon tuomiokirkkoseurakunnan jäsenrekisteri.
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espoonriparit.fi
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