Rippikoulu 2018

Leppävaaran seurakunnan rippileirit
Sinulle, vuoden 2018 riparilainen

LEIRIKESKUS

Rippikoulu kestää noin puoli vuotta ja sen
aikana pääset osallistumaan kotiseurakuntasi
elämään ja tutustumaan kristillisen uskon
perusteisiin. Samalla opit tuntemaan uusia
kasvoja: niin muita nuoria kuin seurakunnan
työntekijöitäkin. Rippikouluun kuuluu ryhmän
yhteisiä kokoontumisia kaupungissa sekä
intensiivijakso leirikeskuksessa tai kaupungissa.

Ilmoittaudu riparille
www.espoonriparit.fi
9.–31.10.2017.

KONFIRMAATIO

1. Hvittorp Espoonlahden srk:n kanssa

30.12.2017–6.1.2018

la 19.5. klo 15

2. Vesalan Verkko hiihtolomaripari, laskettelu

17.–24.2.

la 19.5. klo 11

3. Hiihtolomaripari Espoossa*

17.–24.2.

la 19.5. klo 11

4. Velskolan Väentupa pääsiäinen, Espoonlahden srk:n kanssa

23.–25.3., 29.3–2.4.

su 20.5. klo 15

5. Muurla

4.–11.6.

la 11.8. klo 15

6. Pöyhölä

4.–11.6.

la 25.8. klo 11

Tervetuloa unohtumattomalle riparimatkalle!

7. Hila

11.–18.6.

su 26.8. klo 11

Terveisin
Hanni Raiskio
rippikoulupappi
040 563 2322
hanni.raiskio@evl.fi

8. Velskolan Kartano

14.–21.6.

la 25.8. klo 15

9. Kiipula

25.6.–2.7.

su 26.8. klo 15

10. Velskolan Väentupa I

9.–16.7.

la 1.9. klo 11

nuortensiipi

11. Velskolan Väentupa II

16.–23.7.

la 1.9. klo 15

nuortensiipi

12. Velskolan Väentupa III

23.–30.7.

su 2.9. klo 15

13. Kaupunkiripari järjestetään Leppävaaran seurakunnan tiloissa

23.–29.7.

la 11.8. klo 11

14. Pelli

30.7.– 6.8.

la 8.9. klo 11

Tervetuloa!
Sinut on kutsuttu yhdessä yli 300 leppävaaralaisen ikätoverisi kanssa rippikouluun. Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta. Se on
matka, jonka aikana pohdimme yhdessä elämää, ihmisenä olemista ja suhdetta Jumalaan.

INTENSIIVIJAKSO

Rippikoulu on kaikille avoin. Voit käydä rippikoulun, vaikka et kuuluisi kirkkoon. Jos haluat
konfirmoiduksi eikä sinua ole aikaisemmin
kastettu, kaste järjestyy rippikoulun aikana
ja näin voit osallistua myös konfirmaatioon
rippikoulun päätteeksi.

#ripari2018
#espoonriparit
#nuortensiipi

* Leiri järjestetään yhteistyössä muiden Espoon seurakuntien kanssa. Riippuen mm. ilmoittautuneiden määrästä, leirijakso järjestetään jossakin omista lähileirikeskuksistamme (Velskola, Hila tai Hvittorp).
Kaikille leireille on yhteiskuljetus Leppävaaran kirkolta. Konfirmaatiot järjestetään Leppävaaran kirkossa, lukuunottamatta Espoon
yhteistä hiihtolomarippikoulua, jonka konfirmaatiopaikka ilmoitetaan erikseen ryhmäjaon jälkeen.
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Riparilaisen huoltajille
Näin ilmoittaudut

Rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti
osoitteessa www.espoonriparit.fi -> Rippikoulut 2018 -> Leppävaaran rippikoulut. Täällä voit
tutustua myös leirikeskuksiin.
Ilmoittautumislomakkeelle täytetään huolellisesti kaikki pyydetyt tiedot. Ilmoittautumisen
yhteydessä valitaan rippikoululistasta 4 eri
vaihtoehtoa ja laitetaan ne mielekkyysjärjestykseen. Rippikoululainen, keskustele näistä
valinnoista yhdessä huoltajiesi kanssa. Takaamme vaihtoehdoista yhden rippikouluksesi
(jos ryhmä ei syystä tai toisesta peruunnu). Jos
sinulla on erityinen peruste, miksi sinun pitäisi
päästä juuri ensimmäisenä ilmoittamaasi
vaihtoehtoon, kerrothan sen ilmoittautumislomakkeella kohdassa
”Lisätietoja”.
Voit ilmoittautua kaverikoodia käyttäen
samalle riparille kahden kaverisi kanssa (eli
sinä + kaksi kaveria). Tällöin teille tulee automaattisesti samat valinnat samassa järjestyksessä.
Ilmoittautumisen onnistuttua ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen tulee kuittaus asiasta.
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Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua
verkossa, ota yhteyttä rippikoulupappi
Hanni Raiskioon: 040 563 2322,
(hanni.raiskio@evl.fi).

Mikä rippikoulu?
- HUOLTAJIEN RIPARI-ILTA
ke 4.10.2017 klo 18 Leppävaaran kirkolla
Omasta rippikoulustasi saattaa olla jo pitkäkin
aika ja moni asia on muuttunut. Tervetuloa
huoltajien ripari-iltaan tutustumaan nykyrippikouluun, laulamaan riparibiisien klassikoita
sekä kuulemaan rippikouluilmoittautumiseen
liittyviä yksityiskohtia.

Mitä maksaa, miten maksetaan?
Rippikoulu maksaa täysihoitoineen ja
kuljetuksineen 70 € (kaupunkiripari),
170 € (tavallinen leiri) tai 240 € (lasketteluleiri,
hinta ei sisällä hissilippuja eikä välinevuokria).
Maksusta voi ja kannattaa hakea vapautusta
taloustilanteen ollessa tiukka. Lasketteluriparista maksuvapautuksia ei myönnetä. Maksuvapautushakemus lähetetään automaattisesti
jokaisen rippikoululaisen kotiin ryhmäjaon

selvittyä, tai hakemuksen voi myös tulostaa
osoitteesta: www.nuortensiipi.fi/nuoret/
materiaalit/. Maksuvapautushakemus palautetaan liitteineen siihen seurakuntaan, jossa
rippikoulu käydään.
Leppävaaran tapauksessa palautusosoite on:
Leppävaaran seurakunta
Alberganesplanadi 1
02600 Espoo
Huom! Vuoden 2018 rippikouluja koskevat
maksuvapautushakemukset pyydetään
palauttamaan seurakuntaan to 1.3.2018
mennessä. Näin vältät tarpeettoman laskun
saamisen.
Rippikoulut laskutetaan huoltajan/maksajan
sähköpostiosoitteeseen tulevalla maksulinkillä. Siksi on tärkeää, että ilmoittautumisvaiheessa huoltaja täyttää sähköpostiosoitteensa
huolellisesti ja ilmoittaa sellaisen osoitteen,
joka hänellä on aktiivisessa käytössä. Jos
tarvitsette paperisen laskun sähköisen maksulinkin sijaan, ilmoitattehan tästä ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Lisätietoja”.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Menen rippikouluun muualle,
mitä pitää tehdä?
Jos käyt rippikoulun muualla kuin Espoossa,
esimerkiksi jonkin urheilujärjestön tai herätysliikkeen kautta, osallistut sen lisäksi oman seurakunnan tutustumisjaksoon kevään aikana.
Tuohon tutustumisjaksoon ilmoittaudutaan
myös osoitteessa www.espoonriparit.fi. Klikkaa omaa kotiseurakuntaasi ja etene ohjeiden
mukaan!
Oppimisen ja osallistumisen haasteet

Entä jos kuuluun toiseen uskontokuntaan?
Rippileirille voi osallistua, vaikka kuuluisit toiseen uskontokuntaan. Rippikoulun päätteeksi
sinua ei kuitekaan konfirmoida tässä tapauksessa.
What if I don’t speak Finnish so well?
Regardless of what your native language is,
you are welcome to attend confirmation training. Tapiola parish organizes a confirmation
camp in 2018, in which the main language
is Finnish, but the key points of teaching are
provided in English, too. Application form at
www.espoonseurakunnat.fi/web/rippikoulu/
int

Joskus rippikouluun osallistuminen voi tuntua
vaikealta eri syistä. Rippikoulun sujumista ei
kannata miettiä yksin. Ota yhteyttä rippikoulupappi Hanni Raiskioon ja pohditaan yhdessä,
mikä sinulle olisi paras tapa osallistua riparille.
For details, please contact pastor Erika Kallio,
Joskus rippikoulu sujuu parhaiten erityisryherika.kallio@evl.fi, 040 547 1864.
mässä. Tiedot erityisryhmistä löytyvät
osoitteesta www.espoonriparit.fi.
Молодежный конфирмационный
лагерь на русском языке 11.-18.6.2018.
Дополнительная информация: Анна Левинг
anna.lewing@evl.fi, 050 380 1174 или
Eveliina Roznovski eveliina.roznovski@evl.fi,
041 518 1244.
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