Ripari
– vuoden
paras juttu!

Tämä esite on sinulle
kutsu rippikouluun.
Rippikoulu eli ripari on monelle unohtumaton kokemus.
Rippikoulun tekee ainutlaatuiseksi se, että se on tilaisuus pohtia
elämän suuria kysymyksiä: mikä on sinulle tärkeää,
miten sinä haluat elää, mihin sinä uskot?
Lähde rohkeasti ja innolla mukaan, ota riparista kaikki irti!
Me toivomme, että riparista tulee sinulle
unohtumaton kokemus.

Tervetuloa
rippikoulumatkalle!
Miten pääsee mukaan?

Rippikoulu on tarkoitettu kaikille. Tämä esite on
lähetetty nuorille, jotka kuuluvat kirkkoon.
Kaikki vuonna 2004 syntyneet on kutsuttu rippikouluun. Tätä vanhemmat nuoret ovat myös
tervetulleita.

Entä, jos en kuulu kirkkoon?

Olet yhtä tervetullut rippikouluun, kuin kirkkoon kuuluvat.
Rippikoulun voit käydä vaikka et liittyisikään
kirkkoon. Konfirmaatioon osallistuminen ja ehtoollisella käyminen edellyttävät kuitenkin kastetta ja kirkkoon kuulumista.

Miten kirkkoon liitytään?

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

Miten pääsen kaverin kanssa
samalle riparille?

Ilmoittautuessa on mahdollista tehdä korkeintaan kahden tai kolmen hengen kaveriryhmä
seurakunnasta riippuen.

Tämä ryhmä pidetään yhdessä ryhmäjakoja
tehdessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ensimmäinen ilmoittautuja saa kaverikoodin, jonka
hän voi jakaa yhdelle tai kahdelle kaverille seurakunnasta riippuen. Katso tarkat ohjeet ilmoittautumisohjeista.

Koska
ilmoittaudutaan?
Rippikouluun pitää ilmoittautua.
Ilmoittautuminen alkaa 8.10.2018
ja päättyy 31.10.2018.
Ilmoittautuminen tulee
tehdä sähköisesti.
Osoite on espoonriparit.fi.

Milloin saan tietää mihin
rippikouluun pääsin?

Joulukuun alussa lähetetään kirje kaikille ilmoittautuneille, jossa kerrotaan mihin rippikouluun
hänet on sijoitettu.

Minkälaisia rippikouluja
on olemassa?

Seurakunnissa on monenlaisia rippikouluja.
Osa ripareista pidetään kaupungissa mutta
suurin osa leirikeskuksissa. Saat tietoa tutustumalla eri leireihin ja leirikeskuksiin tämän
esitteen lopusta.

Mitä rippikoulussa tehdään?

Rippikoulu alkaa talvella. Siihen sisältyy ryhmien omia tapaamisia, jumalanpalveluksia ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisia.
Rippikouluun kuuluu leiri- tai kaupunkijakso,
jonka aikana opiskellaan, leikitään, rukoillaan,
keskustellaan, syödään, lauletaan, nauretaan,
jutellaan, luetaan sekä opiskellaan elämää, Raamattua ja Jumalaa.

Riparilla pääsee pohtimaan
elämän suuria kysymyksiä.

Konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Se on juhlajumalanpalvelus, jota vietetään yhdessä perheen, kummien ja ystävien kanssa. Konfirmaatiossa sinut siunataan ja seurakunta rukoilee
puolestasi.
Konfirmaation jälkeen voi jatkaa juhlaa kotona
yhdessä ystävien ja sukulaisten kanssa.

Paljonko rippikoulu maksaa?

Leiririppikoulut 170 €
Kaupunkirippikoulut 70 €
Harrasterippikoulut 240 €

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. Anomus kannattaa
tehdä heti rippikoulupaikan varmistuttua. Vapautus voi olla korkeintaan 170 €.

Entä jos tarvitsen
erityistä tukea rippikouluun?

Espoon seurakunnat järjestävät myös rippikouluja, jotka on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille. Ota rohkeasti yhteyttä oman seurakuntasi työtekijään.
Rippikoulutyöntekijöiden kanssa voi miettiä
sopivaa rippikouluryhmää, oli kyseessä sitten
oppimisvaikeudet, pienryhmäopetuksen tarve,

liikunta- tai aistivamma, jokin sairaus, sosiaaliset rajoitteet tai jokin muu asia.
Tiedot erityisryhmistä löytyvät osoitteesta
espoonriparit.fi otsikolla ”Oppimisen tai osallistumisen haasteet > erityisryhmät”.

Rippikouluun
saavat tulla kaikki.
Rippikoulu päättyy
yhteiseen juhlaan
– konfirmaatioon.

Entä jos olen menossa
muualle rippikouluun?

Jos menet muualle kuin Espoon seurakuntien
rippikouluun, esim. kristillisten järjestöjen,
urheiluseuran tai jonkun muun tahon järjestämään rippikouluun, ilmoittaudu järjestörippikoululaiseksi omaan kotiseurakuntaasi osoitteessa: espoonriparit.fi
Rippikoulun järjestäjät tahtovat että nuori tutustuu omaan seurakuntaansa. Tästä syystä
muualle rippikouluun menevät käyvät oman
seurakunnan alkutapaamisissa.
On siis tärkeää että saamme yhteystietosi, jotta voimme lähettää informaatiota seurakuntaan tutustumisesta.

What if I don’t speak Finnish?

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
(Finnish-English) confirmation camp in
2019. For details, please contact pastor
Erika Kallio, erika.kallio@evl.fi, tel. 040
547 1864. Application form at
espoonseurakunnat.fi/
international-confirmation-camp

Молодежный
Конфирмационный
лагерь на русском языке 17.–24.7.
2019. в лагерном центре Lohiranta.
Дополнительная информация и
запись: Анна Левинг anna.lewing@evl.
fi, 050 380 1175 или Eveliina Roznovski
eveliina.roznovski@evl.fi, 041 518 1244.
Vuoden 2019 venäjänkielinen ripari
pidetään Lohirannan leirikeskuksessa
17.–24.7.2019 Leirille voivat osallistua
15–20-vuotiaat venäjänkieliset nuoret
ympäri pääkaupunkiseutua

Lisätietoja Leppävaaran
seurakunnan rippikouluista
Hvittorp joululomaripari
(170 €)

Leirijakso ajoittuu koulujen
joululoma-ajalle. Sopii erityisesti sinulle, jolle kesän ripareiden aikataulut eivät käy.

Himos lasketteluripari
(240 €)

Toimitaan
yhdessä,
opitaan ja
tehdään
kivoja juttuja.

Leirijakso ajoittuu koulujen
talvilomaviikkoon. Sopii erityisesti sinulle, jolle kesän ripareiden aikataulut eivät käy ja joka
nautit talviulkoilusta. Käymme
laskettelemassa
Himoksella
2–4 kertaa. Lasketteluriparin
hintaan eivät sisälly hissiliput
eivätkä mahdolliset välinevuokrat. Laskettelu/lautailutaitoa on hyvä olla ennestään.

Nuuksio pääsiäisripari (170 €)

Leirijaksot ajoittuvat koulujen
pääsiäislomaan ja sitä edeltävään viikonloppuun. Sopii erityisesti sinulle, jolle kesän ripareiden aikataulut eivät sovi
ja joka haluat käydä riparin vähän lyhyemmissä leirijaksoissa
(2 vrk + 4 vrk).

Kesän rippikoulut
(170 €)

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

Kaupunkirippikoulu
(70 €)

Kaupunkiripari
järjestetään
seurakunnan omissa tiloissa
(kirkolla, kappeleilla, nuorisotilalla) ja mahdollisesti lähiseudulla retkeillen. Aamulla saavutaan paikalle ja iltapäivällä
lähdetään kotiin. Sopii erityisesti sinulle joka et halua tai
voi osallistua leirimuotoiseen
rippikouluun.

Leppävaaran seurakunnan
rippikoulut 2019
Nimi		Leirijakso		Konfirmaatio

Muuta			

Hvittorp
30.12.2018 – 6.1.2019
la 18.5. klo 15–
joululoma				paikka avoin

Yhdessä Espoonlahden
seurakunnan kanssa

Himos talviloma, 16.–23.2. 			
laskettelu 				

Leirikeskus Vesala; yhdessä
Olarin seurakunnan kanssa

la 18.5. klo 11–
paikka avoin

Nuuksio,
12.–14.4. ja 18.–22.4.
la 18.5. klo 15–
Leirikeskus hotelli Nuuksio;
pääsiäinen 				
paikka avoin
yhdessä Espoonlahden
							seurakunnan kanssa
Muurla 		
3.–10.6. 			
la 10.8. klo 15
					Leppävaaran kirkossa
Anjala 		
3.–10.6. 			
su 11.8. klo 15
					Leppävaaran kirkossa
Hvittorp
13.–20.6. 			
su 11.8. klo 11
					Leppävaaran kirkossa
Velskolan
13.–20.6.			
la 24.8. klo 11
Väentupa 1				Leppävaaran kirkossa

Lisätietoja
rippikouluista
edellisellä aukeamalla.

Kysy lisää!
Yhteystietomme
löydät esitteen
takasivulta.

Nimi		Leirijakso		Konfirmaatio 		Muuta
Kiipula 1
24.6.–1.7. 		
su 25.8. klo 11
					Leppävaaran kirkossa
Velskolan
8.–15.7. 			
la 31.8. klo 11
Väentupa 2				Leppävaaran kirkossa
Kiipula 2
15.–22.7. 			
la 31.8. klo 15
					Leppävaaran kirkossa
Velskolan
22.–29.7. 			
la 7.9. klo 11
Väentupa 3				Leppävaaran kirkossa
Kiipula 3
29.7.–5.8.			
la 7.9. klo 15
					Leppävaaran kirkossa
Kaupunkiripari
Kaupunkijakso		
la 10.8. klo 11
		29.7.–4.8. 		Leppävaaran kirkossa

Kysy
lisää!

Rippikoulupappi
Hanni Raiskio,
hanni.raiskio@evl.fi,
040 563 2322.

Osoitelähde: Kirkon jäsentietojärjestelmä Ilme: Jani Käsmä Kuvat: Jani Laukkanen, talvirippikoulukuva s. 10 Camilla Posa
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