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RIPPIKOULUUN
Rippikoulun voi käydä vain kerran elämässä. Se on kokemus,
jonka monet muistavat vielä kymmenien vuosien jälkeen.
Tämä esite on sinulle kutsu tulla rippikouluun, yhdessä
satojen muiden espoolaisnuorien kanssa.
Rippikoulun tekee ainutlaatuiseksi se, että se on tilaisuus
pohtia elämän suuria kysymyksiä: suhdetta toisiin ihmisiin,
valintoja, Jumalaa. Mikä elämässä on tärkeää?
Samaan aikaan ollaan yhdessä kavereiden kanssa.
Mitä sinä aiot tehdä ensi vuonna?

Vilppu Huomo

rippikoulutyön pappi
p. 050 342 5219
vilppu.huomo@evl.fi

ripari.fi
#ripari2016

Elisa Pylvänäinen
rippikoulutyön sihteeri
p. 09 8050 3519
elisa.pylvanainen@evl.fi
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Erilaisia
rippikouluja

Millainen sinun rippikoulusi tulee olemaan? Onko sinun juttusi
leiri järven rannalla, vaeltaminen Lapissa vai Turun saaristo? Tai cityripari Espoossa? Espoon tuomiokirkkoseurakunta järjestää monenlaisia rippikouluja. Rippikoulu on kuitenkin enemmän kuin pelkkä
leiri. Ennen leiriä – ja joissain rippikouluissa myös leirin jälkeen – on
erilaisia tapaamisia oman ryhmän sekä kaikkien riparilaisten kesken.
Tapaamisissa tutustutaan omaan ryhmään, seurakuntaan ja seurakunnan nuorten toimintaan.
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulut löytyvät esitteen lopusta. Huomioi leiripäivien lisäksi myös konfirmaatiopäivämäärä. Rippikoulun oheen on merkattu lipulla jos ohjaajat voivat
tukea nuorta suomen lisäksi myös jollain toisella kielellä.

Konfirmaatio

Rippikoulu huipentuu konfirmaatioon. Se on juhlava jumalanpalvelus, jota vietetään vanhempien, kummien ja ystävien kanssa. Konfirmaatiossa sinut siunataan, seurakunta rukoilee puolestasi ja yhdessä vietetään ehtoollista. Konfirmaatiossa juhlitaan sitä, että olet
käynyt rippikoulun ja saat kaikki sen mukanaan tuomat oikeudet.
Konfirmaation jälkeen sinulla on oikeus toimia kummina ja käydä itsenäisesti ehtoollisella. Oman ryhmän kanssa on mahdollista osallistua ehtoolliselle jo rippikoulun aikana. Rippikoulun käytyäsi sinulla
on seurakunnan jäsenenä myös oikeus kirkkohäihin.
Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta konfirmaatiot ovat Espoon
tuomiokirkossa.

BIG CAMP

Kun viimeiset leirit ovat ohitse, Big Camp päättää kesän. Big Camp
järjestetään erityisesti kaikille rippikoululaisille. Se on Velskolan leirikeskuksessa lauantaina 20.8.2016. Kavereita, musiikkia, kanavia,
bändejä = Big Camp pähkinänkuoressa.
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Rippikoulu- Leirijakson sisältävä rippikoulu maksaa 170 € ja cityrippikoulut
maksavat 70 €. Lapin vaellus, saaristorippikoulut ja lasketteluripmaksut
pikoulu (ei sisällä hissilippuja) maksavat 240 €.

Rippikoulumaksut kattavat noin neljänneksen rippikoulun kuluista.
Pääosa kustannuksista katetaan kirkollisverolla. Maksuihin sisältyvät
opetuksen ja oppimismateriaalin lisäksi vakuutukset, leirikuljetukset ja
täysihoito. Cityrippikoulussa maksu kattaa retket ja ateriat. Laskettelu-,
saaristo- ja vaellusrippikoulujen korkeampi maksu johtuu suuremmista matkakustannuksista.
Rippikouluissa käytetään verkkomaksamista. Lähetämme sähköpostilla maksulinkin sille ihmiselle, joka on ilmoittautumisen yhteydessä
merkitty maksajaksi.

Maksuvapautus

Rippikoulumaksusta voi anoa maksuvapautusta taloudellisin perustein. Vapautus voi olla korkeintaan 170 €. Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita saa rippikoulujen ohjaajilta sekä rippikoulutyön sihteeriltä p. 09 8050 3519.

Entä jos
en kuulu
kirkkoon?

Olet yhtä tervetullut rippikouluun vaikka et kuuluisikaan kirkkoon.
Rippikoulun voi myös käydä vaikka ei liity kirkkoon. Konfirmaatioon
osallistuminen ja ehtoollisella käyminen kuitenkin edellyttävät kirkkoon kuulumista.
Jos haluat liittyä kirkkoon ja huoltajasi antavat siihen suostumuksen,
sinut voidaan rippikoulun kuluessa kastaa (ellei sinua ole aiemmin
kastettu) ja voit liittyä seurakunnan jäseneksi. Järjestelyistä sovitaan
oman rippikoulun papin kanssa.
Tämä esite on lähetetty nuorille, jotka kuuluvat kirkkoon. Jos et kuulu
kirkkoon ja haluaisit saada esitteen, ota yhteyttä rippikoulusihteeriin:
elisa.pylvanainen@evl.fi tai p. 09 8050 3519.
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What if I don´t
speak Finnish?

Regardless of what your native language is, you are welcome
to attend confirmation training. Some confirmation camps have
leaders who can instruct you in other languages than Finnish.
At the end of this brochure is a list of confirmation camps.
If a confirmation camp has a leader who speaks other languages
in addition to Finnish, it is marked next to the confirmation camp
with a flag.
INTERNATIONAL CONFIRMATION CAMP

The Leppävaara Parish organises a bilingual (Finnish/English)
international confirmation camp 1 to 8 August 2016. If you are
interested, contact pastor Hanni Raiskio (hanni.raiskio@evl.fi).

Ilmoittautuminen tapahtuu netissä:

12.–31.10.2015

www.espoonriparit.fi

> Rippikoulut 2016
> Tuomiokirkon rippikoulut

• Keskustele vanhempiesi kanssa rippikouluvaihtoehdoista.
• Lue netissä tarkkaan ilmoittautumisohjeet ja täytä ilmoittautumislomake vasta sitten.
• Muista täyttää kaikki neljä perheellesi sopivaa vaihtoehtoa.
Kussakin rippikoulussa on paikkoja rajoitetusti, joten emme
voi luvata, että ensimmäinen toive toteutuu.
• Voit esittää lomakkeella myös kaksi kaveritoivetta.
Korkeintaan 3 kaveria voivat ilmoittautua kaveriryhmänä
kaverikoodin avulla.
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Tietoa
vanhemmille

Tahdomme tukea teitä vanhempia nuorenne kasvattajina. Vanhemmille ja huoltajille järjestetään kevättalvella kasvattajailta sekä kaksi keskusteluiltaa. Lähetämme iltoihin myös erikseen kutsun.
Jokaisella rippikouluryhmällä on myös oma vanhempaintapaamisensa.
Oman rippikouluryhmän ohjaajat tiedottavat vanhempaintapaamisen
ajankohdasta.
KASVATTAJAILLAT järjestetään tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntata-

lolla (Kirkkoranta 2) ja Auroran kappelilla (Heiniemenpolku 1) helmi-maaliskuussa. Illoissa on puhumassa kasvatusalan asiantuntija. Molempien
iltojen sisältö on sama. Kasvattajailtoihin lähetetään vielä erikseen kutsu.

KESKUSTELUILLAT järjestetään Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seu-

rakuntatalolla (Kirkkoranta 2). Illat vetää perhetyönohjaaja Outi Wenell.
• Ti 5.4. klo 18-20 Nuori ja rajat(tomuus)
• Ti 10.5. klo 18-20 Kuohuvat tunteet! Miten kohdata omat ja
			
nuoren tunnekuohut?
Iltoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
On tärkeää, että kerrotte rippikoulun vetäjille asioista, jotka vaikuttavat
nuorenne rippikouluun. Näitä ovat esimerkiksi allergiat, liikuntaesteisyys, oppimisvaikeudet tai mielenterveyteen liittyvät seikat, kuten masennus ja syömishäiriöt. Myös ongelmat nukkumisen tai keskittymisen
kanssa, erityiskoulu tai pienryhmäopetus ovat asioita, joista pyydämme
kertomaan. Kun ohjaajat tietävät haasteista, he voivat huomioida ne.
Oman seurakunnan rippikoulupapin kanssa voi myös luottamuksella
keskustella siitä, millaiset asiat olisi hyvä huomioida rippikouluun osallistumisessa.

Kaikki Espoon rippikoulut ovat savuttomia. Leirijakso voidaan keskeyt-

tää tupakoinnin vuoksi. Espoon rippikouluissa on myös nollatoleranssi
kiusaamisen suhteen.
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Oppimisen ja
osallistumisen
haasteet
rippikoulussa

Joskus rippikoulu sujuu parhaiten erityisryhmässä, jossa
erilaiset tuen tarpeet on huomioitu. Rippikoulupapin kanssa voi
miettiä sopivaa rippikouluryhmää ja tukea rippikoulun sujumiseen, oli kysymyksessä sitten oppimisvaikeudet, liikunta- tai aistivamma, jokin sairaus tai muu asia. Tiedot erityisryhmistä löytyvät
osoitteesta: www.espoonriparit.fi otsikolla “Oppimisen tai osallistumisen haasteet / erityisryhmät”. Ota yhteyttä: rippikoulutyön
pappi Vilppu Huomo, vilppu.huomo@evl.fi tai p. 050 342 5219.

Tieto
rippikouluun
pääsystä

Ryhmäjaot tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä. Tieto rippikouluun pääsystä lähetetään ilmoittautuneille kirjeitse joulukuun alussa. Voimme ottaa muihin seurakuntiin kuuluvia nuoria
vain, mikäli tilaa jää omien seurakuntalaisten ilmoittauduttua.

Harraste- ja
järjestörippikoulut

Oletko menossa muualle kuin kotiseurakuntasi rippikouluun,

esimerkiksi kristillisten järjestön järjestämään rippikouluun?
Tuolloinkin rippikouluun kuuluva seurakuntayhteysjakso käydään omassa kotiseurakunnassa, joten pyydämme sinua ilmoittautumaan annettujen ohjeiden mukaan osoitteessa:
www.espoonriparit.fi
> Rippikoulut 2016
> Tuomiokirkon rippikoulut

Muualla rippikoulun käyville järjestetään oma infotilaisuus tiistaina 17.11.2015 klo 18 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa,
Kirkkoranta 2.

Hyvää rippikoulua!
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Rippikoulut ja konfirmaatiot 2016
Leirin ohjaajien kielitaito, katso sivu 4.
Addiotional languages, see the page 6.

ripari.fi
#ripari2016

Velskolan Väentupa 1

Aika: 30.12.–6.1.
Kokoontumiset: Suvelan kappeli
Konfirmaatio: la 9.4. klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.velskola.fi

Hvittorp 1

Aika: 20.–27.2.
Kokoontumiset: Seurakuntatalo
Konfirmaatio: la 16.4 klo 10
Kotisivut: www.hvittorp.fi

Joutenlampi laskettelu

Aika: 20.–27.2.
Kokoontumiset: Kauklahden kappeli
Konfirmaatio: la 23.4. klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.joutenlampi.fi

City 1

Aika: 6.–14.6.
Kokoontumiset: Laaksolahden kappeli
Konfirmaatio: su 19.6. klo 10
Kielitaito:

Partaharju 1

Aika: 6.–13.6.
Kokoontumiset: Auroran kappeli
Konfirmaatio: su 3.7. klo 15
Kotisivut: www.partaharju.info

Metsäkartano 1

Aika: 6.–13.6.
Viherlaakson kappeli
Konfirmaatio: su 31.7. klo 15

Kielitaito:
Kotisivut: www.metsakartano.com

Huikon kartano 1

Aika: 16.–13.6.
Kokoontumiset: Seurakuntatalo
Konfirmaatio: su 19.6. klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.huikonkartano.fi
Espoon tuomiokirkkoseurakunta 2016
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Musaripari

Aika: 9.–16.6.
Kokoontumiset: Kauklahden kappeli
Konfirmaatio: la 18.6. klo 10
Kotisivut: www.velskola.fi

Saaristo 1

Aika: 6.–13.6
Kokoontumiset: Suvelan kappeli
Konfirmaatio: su 3.7. klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.majatalomartta.com

Vaellus saaristossa

Aika: 13.–20.6.
Kokoontumiset: Auroran kappeli
Konfirmaatio: su 10.7. klo 11

Suomenlinnan kirkko

Kielitaito:
Kotisivut: www.majatalomartta.com

Muurla

Aika: 13.–20.6.
Kokoontumiset: Suvelan kappeli
Konfirmaatio: su 26.6. klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.muurlanopisto.fi

Anjala

Aika: 13.–20.6.
Kokoontumiset: Laaksolahden kappeli
Konfirmaatio: la 3.9 klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.nuorisokeskusanjala.fi

Velskolan Väentupa 3

Aika: 16.–23.6.
Kokoontumiset: Seurakuntatalo
Konfirmaatio: la 2.7. klo 10
Kotisivut: www.velskola.fi

Hila

Aika: 27.6.–4.7.
Kokoontumiset: Seurakuntatalo
Konfirmaatio: la 9.7 klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.hilanleirikeskus.fi

Velskolan Väentupa 4
liikuntapainotteinen

Aika: 27.6.–4.7.
Kokoontumiset: Kauklahden kappeli
Konfirmaatio: su 4.9 klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.velskola.fi
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Velskolan Kartano 1

Velskolan Väentupa 5

Partaharju 2

Isohiekka 1

Aika: 27.6.–4.7.
Kokoontumiset: Auroran kappeli
Konfirmaatio: su 10.7 klo 15
Kotisivut: www.velskola.fi

Aika: 27.6.–4.7.
Kokoontumiset: Laaksolahden kappeli
Konfirmaatio: la 16.7. klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.partaharju.info

Velskolan Kartano 2

Aika: 4.–11.7.
Kokoontumiset: Viherlaakson kappeli
Konfirmaatio: la 23.7 klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.velskola.fi

Jamilahti 1

Aika: 4.–11.7.
Kokoontumiset: Kauklahden kappeli
Konfirmaatio: su 17.7. klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.jamilahti.fi

Aika: 11.–18.7.
Kokoontumiset: Suvelan kappeli
Konfirmaatio: su 24.7 klo 15
Kotisivut: www.velskola.fi

Aika: 11.–18.7.
Kokoontumiset: Kalajärven kappeli
Konfirmaatio: la 30.7 klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.keuruunseurakunta.fi/

kiinteistot/leirikeskukset

Hvittorp 2

Aika: 18.–25.7.
Kokoontumiset: Suvelan kappeli
Konfirmaatio: su 11.9 klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.hvittorp.fi

Jamilahti 2

Aika: 18.–25.7.
Kokoontumiset: Seurakuntatalo
Konfirmaatio: la 6.8 klo 10		
Kotisivut: www.jamilahti.fi
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Velskolan Väentupa 6

Aika: 25.7.–1.8.
Kokoontumiset: Auroran kappeli
Konfirmaatio: su 7.8 klo 10
Kielitaito:
Kotisivut: www.velskola.fi

Pelli 1

Aika: 25.7.–1.8.
Kokoontumiset: Laaksolahden kappeli
Konfirmaatio: su 7.8 klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.hnmky.fi/

Pelli 2

Aika: 1.–8.8.
Kokoontumiset: Viherlaakson kappeli
Konfirmaatio: su 14.8 klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.hnmky.fi/

lapset-ja-nuoret/nuorisotalot/
pellin-leirikeskus-karjalohjalla/esittely

Isohiekka 2

Aika: 1.–8.8.
Kokoontumiset: Auroran kappeli
Konfirmaatio: la 13.8. klo 10
Kotisivut: www.keuruunseurakunta.fi/

lapset-ja-nuoret/nuorisotalot/
pellin-leirikeskus-karjalohjalla/esittely

kiinteistot/leirikeskukset

Huikon kartano 2

City 2

Aika: 25.7.–1.8.
Kokoontumiset: Seurakuntatalo
Konfirmaatio: su 28.8 klo 15
Kielitaito:
Kotisivut: www.huikonkartano.fi

ripari.fi
#ripari2016

Aika: 1.–9.8.
Kokoontumiset: Kauklahden kappeli
Konfirmaatio: la 10.9 klo 10
Kielitaito:

Lapin vaellus

Aika: 1.–11.8
Kokoontumiset: Laaksolahden kappeli
Konfirmaatio: su 25.9 klo 15
Kotisivut: www.hetankota.fi
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