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KENELLE RIPPIKOULU
ON TARKOITETTU?

Rippikoulu on tarkoitettu kaikille 15 vuotta
täyttäville ja sitä vanhemmille. Voit lähteä
riparille, vaikka sinua ei ole kastettu etkä
kuulu kirkkoon.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtuu
sähköisesti 12.–31.10.2020 osoitteessa
espoonriparit.fi.

MILLOIN SAAN TIETÄÄ
RIPPIKOULUNI?

Lähetämme joulukuun alussa kirjeen
kaikille ilmoittautuneille. Kirjeestä selviää
oma rippikouluryhmäsi ja milloin tapaatte.
Rippikoulun tapaamiset alkavat hyvissä
ajoin ennen leiri- tai kaupunkijaksoa. Lisätietoa saat oman rippikoulusi ohjaajilta.

MITÄ RIPPIKOULUSSA
TEHDÄÄN?

Rippikoulu koostuu yhteisistä tapaamisista
talven ja kevään aikana sekä leiri- tai kaupunkijaksosta. Perinteisten leirien lisäksi
tarjolla on teemaleirejä. Voit tutustua oman
seurakuntasi vaihtoehtoihin
espoonriparit.fi.
Riparilla jutellaan, rukoillaan, lauletaan,
leikitään, syödään, nauretaan, luetaan ja
opiskellaan elämää, Raamattua ja Jumalaa.

KONFIRMAATIO

Rippikoulu päättyy yhteiseen konfirmaatioon, jossa juhlimme riparinsa päättäviä nuoria ja pyydämme heille Jumalan
siunausta.
Konfirmoitavan tulee olla kastettu ja
kuulua kirkkoon. Rippikoulun aikana voit
miettiä, tahdotko tulla kastetuksi. Seurakunnat auttavat kastejärjestelyissä.

Mikä sinulle on tärkeää?
Tule rippikouluun ja ota selvää!
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Rippikoulussa sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus pohtia elämän suuria
kysymyksiä: mikä sinulle on tärkeää, miten sinä haluat elää, mihin sinä uskot?
Tule mukaan ja ota rippikoulusta kaikki irti yksin ja yhdessä
kavereiden kanssa! Tehdään porukalla rippikoulusta unohtumaton kokemus.
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RIPPIKOULUN HINTA

Rippikoulumaksu kattaa rippikouluopetuksen, oppimateriaalit, vakuutuksen,
kuljetukset sekä täysihoidon.
Hinnat:
• kaupunkirippikoulu 70 €
• leiririppikoulu 180 €
• teemarippikoulu 250 €
Rippikoulusta voi anoa maksuvapautusta
taloudellisin perustein. Maksuvapautus voi
olla korkeintaan 180 €.

MITEN PÄÄSEN KAVERIN
KANSSA SAMAAN
RIPPIKOULUUN?

Voit ilmoittautua samalle riparille yhdessä
kaverin kanssa kaverikoodin avulla. Ensimmäinen ilmoittautuja saa ilmoittautumisen
yhteydessä yhteisen kaverikoodin, jonka
hän voi jakaa kaverille.
Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta
espoonriparit.fi.
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Mä sain monta uutta kaveria.
Riparin vetäjät on kyllä hyviä siinä,
että tutustutaan aluks.
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ERITYISTÄ TUKEA
RIPPIKOULUUN

Ota yhteyttä oman seurakuntasi rippikouluvastaavaan. Yhdessä voitte miettiä sopivaa
rippikouluryhmää, onpa kyseessä oppimisvaikeudet, pienryhmäopetuksen tarve, liikunta- tai aistivamma, jokin sairaus, sosiaaliset haasteet tai jokin muu huomioitava asia.
Kaikki nuoret ovat tervetulleita riparille.
Tiedot erityisryhmistä löydät osoitteesta
espoonriparit.fi
• oppimisen tai osallistumisen haasteet
• erityisryhmät

MUUALLE
RIPPIKOULUUN?

Jos menet rippikouluun muualle kuin espoolaisen seurakunnan riparille, ilmoittaudu
järjestörippikoululaiseksi omaan kotiseurakuntaasi osoitteessa espoonriparit.fi.
Koska rippikoulu koostuu leirin lisäksi
tapaamisista, sinun on osallistuttava leiriä
edeltäviin riparitapaamisiin omassa seurakunnassasi, vaikka kävisit rippikoulun
muualla.
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WHAT IF I DON’T SPEAK
FINNISH?

Olari parish organizes bilingual (FinnishEnglish)
confirmation camp in 26.7.-2.8.2021. For
details, please contact pastor Antti Malinen,
antti.malinen@evl.fi, tel. 041 539 8778.
Application form at espoonseurakunnat.fi/riparit/
other-language.

SKRIFTSKOLA PÅ SVENSKA?
Mer information: esboforsamlingar.fi/kommed/
skriftskola, eller Esbo svenska församling,
pastor Brita Ahlbeck, brita.ahlbeck@evl.fi,
040 546 5194.

VENÄJÄNKIELINEN
RIPPIKOULU

Pääkaupunkiseudulla järjestetään yhteinen
venäjänkielinen rippikoulu 15–18-vuotiaille nuorille.
Leirijakso Kuggomin perinnekeskuksessa, Loviisassa
28.6.–5.7.2021. Lisätietoja: venäjänkielisen työn
pastori Anna Lewing puh. 050 380 1175.
Рипари на русском! Конфирмационное обучение
для молодежи 15–18лет. В лагерном центре Kuggom
(Loviisa) 28.6.–5.7.2021. Запись и информация:
Anna Lewing 050 380 1175.
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Uusia näkökulmia
ja kokemuksia.

Ilmoittaudu
rippikouluun

12.–31.10.2020.
Ilmoittautuminen
tehdään sähköisesti
osoitteessa
espoonriparit.f
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TAPIOLAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT 2021
Leirin nimi

Intensiivijakso Konfirmaatio

Muuta

Väentupa

20.–27.2.

la 29.5. klo 11

Koulujen hiihtolomaviikolla

Nuuksio

7.–14.6.

la 14.8. klo 11

Cityrippikoulu

8.–17.6.

la 19.6. klo 11

Päiväkumpu

14.–21.6.

la 14.8.klo 15

Hvittorp 1

17.–24.6.

la 21.8. klo 11

Anjala

14.–21.6.

la 21.8. klo 14

Koivupuisto

28.6.–5.7.

la 28.8. klo 11

Kiipula

5.–12.7.

la 28.8. klo 10

Pöyhölä

12.–19.7.

la 4.9. klo 11

Hvittorp 2

19.–26.7.

la 4.9. klo 14

Hvittorp 3

26.7.–2.8.

la 11.9. klo 11

Hvittorp 4

2.–9.8.

la 18.9. klo 11

Riiho

2.–9.8.

la 18.9. klo 15

Kaupunkirippikoulu

Seikkailurippikoulu, yhteistyössä
Olarin seurakunnan kanssa

Musiikkirippikoulu

Tapiolan kirkon remontista johtuen konfirmaatiot järjestetään muissa Espoon kirkoissa.
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Kysy lisää!
Rippikoulupappi
Karin Airaksinen
p. 050 465 8033
riparit.tapiolanseurakunta@evl.fi
Katso myös!
@paheksuvakirahvi
www.paheksuvakirahvi.fi

Talvirippikoulun (180 €)
intensiivijakso on koulujen
talviloman aikaan.
Musiikkirippikoulu (180 €)
on tarkoitettu kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita
musiikista. Leirillä
musisoidaan yhdessä
päivittäin. Soitat tai laulat
tai haluat oppia uutta
musiikista, tule mukaan!
Cityrippikoulu (70 €)
järjestetään seurakunnan
tiloissa Virsussa (Tapiontori
3B). Aamulla saavutaan
paikalle ja iltapäivällä
palataan kotiin. Joinain
päivinä saatetaan tehdä
pieniä retkiä. Sopii sinulle,
joka et halua leirille.
Seikkailurippikoulu
(250 €) sisältää seikkailullista
toimintaa. Leirikeskuksen
ohella liikumme maastossa
ja yövymme siellä teltoissa.
Rippikoulun toteuttavat
yhdessä Olarin ja Tapiolan
seurakunnat.
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JA AVARAMPI
MAAILMANKUVA.

SEURAA MEITÄ SOMESSA

@espoonriparit
@paheksuvakirahvi
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ILMOITTAUDU

12.–31.10.2020
espoonriparit.fi

Painotuote
4041 0992

Osoitelähde: Kirkon jäsentietojärjestelmä Kuvat: Sirpa Päivinen, Eija Harju

Riparit
HAUSKA
Espoossa KOKEMUS

