
MALMIN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT  2021

RIPARI ON 

KERRAN ELÄMÄSSÄ 

-KOKEMUS! 

ILMOITTAUDU 

1.–31.10. 



Rippikoulu 

koskettaa koko 

perhettä. Näytä tämä 

esite vanhemmillesi ja

keskustele heidän 

kanssaan vaihtoehdoista 

ennen kuin 

ilmoittaudut! 
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RIPPIKOULUTYÖN 
YHTEYSTIEDOT

helsinginseurakunnat.fi/malmi 

Päivystys perjantaisin 
kouluaikana klo 10–12 
puh. (09) 2340 4407 

Rippikouluista vastaavat 
nuorisotyönohjaajat:

Katja Muranen: (09) 2340 4558
katja.muranen@evl.fi 

Sini Paukkala: (09) 2340 4567
sini.paukkala@evl.fi

MUISTA MYÖS 

VALTAKUNNALLINEN 
RIPARI.FI -PALVELU

MALMIN SEURAKUNNAN 
NUORISOTYÖ @talolla

Tämä on kutsu sinulle, joka täytät ensi vuonna 15 vuotta! Samalla se on kutsu sadoille muille 

ikätovereillesi, jotka Malmin seurakunnan alueella käyvät rippikoulutielle yhtä aikaa kanssasi. 

Oma ripari on once in a lifetime -kokemus ja ainutlaatuinen juttu matkalla kohti aikuisuutta.

 

Rippikoulu on hieno mahdollisuus pohtia isoja kysymyksiä omaan elämään liittyen: Kuka 

minä olen? Mikä on minulle tärkeää? Mikä onkaan kristinuskon Jumala? Mitä itse ajattelen 

uskonkysymyksistä? Näitä ja monia muita asioita sinut kutsutaan miettimään ja elämään 

todeksi yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa pääset myös pohtimaan 

ihmissuhteita ja niiden merkitystä sekä tutustumaan uusiin riparikavereihin.

Rippikouluun saavat tulla kaikki! Sen voi käydä, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Riparin yhteydessä 

useimmiten liitytään kirkkoon, mutta on mahdollista käydä pelkkä rippikoulukin. Eri vaihto-

ehdoista voit jutella rippikouluvastaavien tai oman ripariryhmäsi työntekijöiden kanssa. 

Voit siis ilmoittautua huoletta mukaan!

Sinä olet meille tärkeä, ja me seurakunnan työntekijät teemme parhaamme rippikoulusi 

onnistumiseksi. Hieno rippikoulu syntyy yhdessä tekemisen, yhteisen sitoutumisen, avoimen 

mielen ja omien oivallusten kautta. Toivomme rippikoulun olevan sinulle matka, josta kannat 

mukanasi arvokkaita kokemuksia läpi koko elämän. 

Heittäytymällä rohkeasti mukaan saat rippikoulusta paljon irti. Toivomme, että rippikoulu on 

sinulle turvallinen paikka pohtia elämän suuria kysymyksiä, ihmetellä ja kysyä, etsiä ja löytää. 

Lähde siis avoimin mielin katsomaan, mitä ripari tuo tullessaan!

Antoisaa rippikouluaikaa sinulle toivottavat: 

HYVÄ NUORI
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MITÄ RIPPIKOULUSSA TAPAHTUU? 
Rippikoulu on puolen vuoden matka, joka alkaa ilmoittautumisella lokakuussa ja 
huipentuu konfirmaatioon. Näiden hetkien väliin mahtuu monia mukavia juttuja 
riparikavereiden kanssa. Tässä on hahmoteltuna rippikoulun kulku, 
jotta tiedät mikä sinua odottaa ja mitä sinulta odotetaan. 

Rippikoulu alkaa talvella
Siihen sisältyy ryhmien omia tapaa-
misia, jumalanpalveluksia ja erilaisiin 
tapahtumiin osallistumisia. Rippikou-
luun kuuluu leiri- tai kaupunkijakso, 
jonka aikana keskustellaan, 
pelataan ja leikitään, rukoillaan, 
luetaan sekä opiskellaan elämää, 
Raamattua ja Jumalaa. Pohditaan 
elämän suuria kysymyksiä.

Miten pääsee mukaan?
Rippikoulu on tarkoitettu kaikille. 
Tämä esite on lähetetty nuorille,
jotka kuuluvat kirkkoon ja ovat 
Malmin seurakunnan jäseniä. Kaikki 
vuonna 2006 syntyneet on kutsuttu 
rippikouluun. Tätä vanhemmat 
nuoret ovat myös tervetulleita.

Mitä riparilla tehdään?
Rippikoulussa tehdään kaikkea mah-
dollista (maan ja taivaan väliltä) – kes-
kustellaan ja pohditaan elämän suuria 
kysymyksiä, leikitään ja 
lauletaan, hiljennytään ja levätään, 
syödään, nauretaan, opiskellaan elä-
mää, Raamattua ja Jumalaa. 
Rippikoulu on yhdessäoloa ja yhdessä 
tekemistä!

Ehtoollinen rippikoulussa
Rippikoulussa moni opiskeltava asia 
on kristillistä elämää käytännön ja 
elämyksellisyyden tasolla. Ehtoollinen, 
Kristuksen ruumis ja veri, kristittyjen 
yhteinen ateria, on näistä asioista 
ehkä merkittävin. Ajattelemme, että 
ehtoollisella käyminen on osa ehtool-
lisopetusta. Näin ollen se valmistaa 
nuorta myös konfirmaatioon ja siellä 
vietettävään ehtoolliseen. Kutsumme 

nuoria osallistumaan ehtoolliselle 
jo rippikoulun aikana yhdessä rippi-
koulun ohjaajien ja ryhmän kanssa. 
Ehtoolliselle osallistuminen on aina 
vapaaehtoista. 

Entä, jos en kuulu kirkkoon?
Olet yhtä tervetullut rippikouluun kuin 
kirkkoon kuuluvat. Rippikoulun voit 
käydä vaikka et liittyisikään kirkkoon. 
Konfirmointi ja ehtoollisella käyminen 
edellyttävät kuitenkin kastetta ja kirk-
koon kuulumista.

Miten kirkkoon liitytään?
Jos haluat liittyä kirkkoon ja huoltajasi 
antavat siihen suostumuksensa, 
sinut voidaan kastaa ellei sinua ole 
aiemmin kastettu ja liittää seurakun-
nan jäseneksi. Kasteesta ja kirkkoon 
liittymisestä sovitaan oman rippikoulu-
si papin kanssa.
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MITÄ RIPPIKOULUSSA TAPAHTUU? Konfirmaatio
Rippikoulu päättyy 
konfirmaatioon. Se on 
juhlajumalanpalvelus, jota 
vietetään yhdessä perheen, 
kummien ja ystävien kans-
sa. Konfirmaatiossa sinut 
siunataan, ja seurakunta 
rukoilee puolestasi. 

Konfirmaation jälkeen voi 
jatkaa juhlaa kotona yhdes-
sä ystävien ja sukulaisten 
kanssa.
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RIPPIKOULUREITTI

ILMOITTAUTUMINEN 
RIPPIKOULUUN
Ilmoittautuminen ta-
pahtuu netissä osoitteen 
helsinginseurakunnat.
fi/malmi kautta. Ilmoit-
tautuminen on auki 
1.–31.10.2020. Tarkemmat 
ohjeet ilmoittautumista 
varten löydät esitteen 
viimeisiltä sivuilta.

SAAT SÄHKÖPOSTILLA TIEDON 
RYHMÄVALINNASTA 
Marraskuun lopussa saat sähkö-
postin, jossa kerrotaan mihin rippi-
kouluryhmään olet päässyt. Tämä 
sähköposti lähetetään huoltajan 
sähköpostiosoitteeseen. Mikäli ha-
luat tiedon kirjeitse, ole yhteydessä 
rippikoulupäivystykseen.

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN 
OMAN RYHMÄN KANSSA
Ilta- ja talvirippikoulut alkavat 
joulu-tammikuussa. Kesän rippikoulu-
ryhmien ensimmäiset tapaamiset ovat 
tammi-maaliskuussa. Ensimmäisessä 
tapaamisessa tapaat oman riparisi 
ohjaajat, muut ryhmäläisesi ja saat 
tärkeää tietoa muun muassa kevään ai-
katauluista. Osallistumalla ensimmäi-
seen tapaamiseen varmistat paikkasi 
rippikouluryhmässä.

    LOKAKUU          MARRASKUU                     JOULUKUU        TAMMIKUU               HELMIKUU                       MAALISKUU         HUHTIKUU           TOUKOKUU               KESÄKUU                HEINÄKUU                     ELOKUU                        SYYSKUU      LOKAKUU                  

syksy 2020 vuodenvaihdeloppuvuosi
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RIPPIKOULUREITTI

SEURAKUNNAN 
TOIMINTAAN 
OSALLISTUMINEN
Kevään aikana tutus-
tutaan ripariryhmän 
kanssa seurakunnan 
toimintaan. Nämä 
kevään tapaamiset ovat 
olennainen osa rippikou-
lua ja niihin osallistumi-
nen on edellytys riparin 
käymiselle.

LEIRIEN KAUPUNKIPÄIVÄT
Leiririppikouluihin sisältyy kaksi kaupun-
kipäivää, joista toinen on ennen leiriä ja 
toinen leirin jälkeen. Näissä päivissä tutus-
tutaan, käydään läpi leiriin liittyviä asioita ja 
valmistaudutaan konfirmaatioon. 
Kaupunkipäivät kuuluvat rippikouluun, ja 
osallistuminen päiviin on välttämätöntä. 

LEIRI
Valtaosa rippileireistä on kesällä. Leirillä 
pohdiskellaan elämää ja kristinuskoa, 
lauletaan, syödään, leikitään, pelaillaan, 
saunotaan ja tehdään paljon muuta 
mukavaa. Leirillä on mukana riparilaisten 
ja ohjaajien lisäksi isosia. 

KONFIRMAATIO
Rippikoulu huipentuu konfirmaatiomes-
suun. Tämä on sinun tärkeä juhlasi, ja sitä 
valmistellaan yhdessä rippikoulun aikana. 
Konfirmaatiossa sinut siunataan, puolestasi 
rukoillaan ja vietetään yhdessä ehtoollista. 

SYKSY
Riparin jälkeen voit lähteä 
mukaan isostoimintaan ja 
siten päästä seuraavana 
kesänä isoseksi rippikou-
luun. Isostoiminnan lisäksi 
seurakunnassa on mo-
nenlaista muutakin kivaa 
toimintaa nuorille. Saat 
kesällä kirjeen, jossa sinut 
kutsutaan mukaan nuor-
ten toimintaan. 

    LOKAKUU          MARRASKUU                     JOULUKUU        TAMMIKUU               HELMIKUU                       MAALISKUU         HUHTIKUU           TOUKOKUU               KESÄKUU                HEINÄKUU                     ELOKUU                        SYYSKUU      LOKAKUU                  

kevät 2021 koko kesä 2021 syksy 2021
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MIKÄ RIPARI SOPII 
SINULLE PARHAITEN?  

ILTARIPPIKOULU
Iltarippikouluryhmä kokoontuu kevään ajan pääosin 
torstai-iltaisin klo 17–19.30 Tapanilan kirkolla. Iltaripari 
alkaa Tapanilan kirkolla pidettävällä viikonlopun
startilla 16.1. ja 17.1. Konfirmaatio on 25.4. klo 10 
Malmin kirkossa.

CITYRIPPIKOULUT
Kesäkuussa pidetään cityriparit Tapanilan ja Viikin 
kirkoilla. Aivan kuten muillakin ripareilla, tapaamiset 
alkavat keväällä. Kesällä on riparia kahden viikon ajan 
maanantaista perjantaihin noin klo 9-15. Kesän 
päivissä on tarjolla lämmin ruoka. Cityripari on 
ilmainen, mutta mahdollisten lähialueen retkien
bussiliput nuoren tulee maksaa itse. Tapanilan
kirkon cityripari on ryhmistä toiminnallisempi.

Tapanilan kirkon cityripari
Kaupunkijakso Tapanilan kirkolla  7.–18.6. 
Konfirmaatio 20.6. klo 10 Malmin kirkossa. 
 
Viikin kirkon cityripari   
Kaupunkijakso Viikin kirkolla 7.–18.6. 
Konfirmaatio 20.6. klo 10 Viikin kirkossa.

PIENRYHMÄRIPPIKOULUT
Cityrippikoulujen lisäksi järjestetään kesän / syksyn 
aikana pienryhmärippikoulu kaupungissa. Pienryh-
märiparille voit ilmoittautua, mikäli muut rippikoulu-
vaihtoehdot eivät tunnu sinusta omalta. Pienryhmäri-
parista voit tiedustella tarkemmin nuorisotyönohjaaja 
Sini Paukkalalta, (09) 2340 4567.

ENTÄ JOS TARVITSEN ERITYISTÄ TUKEA 
RIPPIKOULUUN?
Jokainen voi käydä rippikoulun. Rippikoulutyönteki-
jöiden kanssa voi miettiä sopivaa rippikouluryhmää, 
oli kyseessä sitten oppimisvaikeudet, pienryhmäope-
tuksen tarve, liikunta- tai aistivamma, jokin sairaus, 
sosiaaliset rajoitteet tai jokin muu asia. Kysy lisää 
nuorisotyönohjaaja Sini Paukkalalta, (09) 2340 4567.

LEIRIRIPPIKOULU
Valtaosa rippileireistä on kesällä. Leirillä pohdiskellaan 
elämää ja kristinuskoa, lauletaan, syödään, leikitään, 
pelaillaan, saunotaan ja tehdään paljon muuta muka-
vaa. Leirillä on mukana riparilaisten ja ohjaajien lisäksi 
isosia. Malmin seurakunnan rippikouluja järjestetään 
leirikeskuksissa eri puolilla Suomea. Matkat tehdään 
tilausajobusseilla. Matkan hinta sisältyy leirimaksuun. 

 ilmoittaudu tänne, mikäli muut riparivaihtoehdot eivät tunnu sinusta 
omalta!
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ERITYISRIPARIT

Purjehdusriparilla pääset näkemään palan kaunista Turun saaristoa ja 
perehtymään purjehduksen saloihin. 

Vaellusriparilla matkataan Lapin upeaan erämaahan Enontekiölle. 
Viiden päivän vaelluksen aikana kuljetaan rinkka selässä yksi Suomen suosituimmista 
vaellusreiteistä, 55 kilometrin Hetta-Pallas.

Kansainvälisellä riparilla eli sasu-riparilla Mannilassa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua ikätovereihin 
Saksasta. Luvassa on kansainvälistä meininkiä ja riparikavereita Keski-Euroopasta.

 ilmoittaudu tänne, mikäli muut riparivaihtoehdot eivät tunnu sinusta 
omalta!



1. Korpirauha 1 – talvilomaripari
Tämä ripari toteutetaan yhdessä 
Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien 
kanssa. 

Kaupunkipäivät ovat 13.2. Tapanilan 
kirkossa ja 24.4. Oulunkylän kirkossa. 

Leiri 21.–28.2.

Konfirmaatio on 25.4. klo 10 
Oulunkylän kirkossa.

Hinta 140 €.

2. Lohiranta 1 – pääsiäisripari
Tämä ripari toteutetaan yhdessä 
Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien 
kanssa.

Kaupunkipäivät ovat 14.3. Tapanilan 
kirkossa ja 15.5. Hyvän Paimenen 
kirkossa.

Leirijakso on kahdessa osassa, 
ensimmäinen jakso on 19.–21.3. ja 
toinen jakso 1.–5.4.

Konfirmaatio on 16.5. klo 14 
Hyvän Paimenen kirkossa.

Hinta 120 €.

talvi kevät

RIPPIKOULUKALENTERI 2021

Katso tästä 
kaikkien 
riparien 
ajankohdat 
ja paikkakunnat 
ja valitse 
oma suosikkisi.

kaikki

leiripaikat ja 

sijainnit

on esitelty

s. 14-15!
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CITYRIPPIKOULUT
Kesäkuussa pidetään cityriparit 
Tapanilan ja Viikin kirkoilla. Aivan 
kuten muillakin ripareilla, tapaami-
set alkavat keväällä. Kesällä ripari 
järjestetään kahden viikon ajan maa-
nantaista perjantaihin noin klo 9–15. 
Kesän päivissä on tarjolla lämmin 
ruoka. Cityripari on ilmainen, mutta 
mahdollisten lähialueen retkien 
bussiliput nuoren tulee maksaa itse. 
Tapanilan kirkon cityripari on ryhmis-
tä toiminnallisempi.

Tapanilan kirkon cityripari
Kaupunkijakso Tapanilan kirkolla  
7.–18.6. Konfirmaatio 20.6. klo 10 
Malmin kirkossa. 

 
Viikin kirkon cityripari   

Kaupunkijakso Viikin kirkolla 
7.–18.6. Konfirmaatio 20.6. klo 10 
Viikin kirkossa.

7. Kuggom 1
Kaupunkipäivät 10.6. ja 1.7. 
Leiri 14.–21.6. Konfirmaatio 4.7. 
klo 10 Viikin kirkossa. 
Hinta 140 €.

8. Kivisaari 2
Kaupunkipäivät 11.6. ja 2.7. 
Leiri 14.–21.6. Konfirmaatio 4.7. 
klo 14 Viikin kirkossa. 
Hinta 140 €.

9. Kellokoski 1
Kaupunkipäivät 18.6. ja 30.6. 
Leiri 21.–28.6. Konfirmaatio 3.7. 
(Huom! Lauantai) klo 10 Puistolan 
kirkossa. 
Hinta 140 €.

10. Kuggom 2
Kaupunkipäivät 17.6. ja 30.6. 
Leiri 21.–28.6. Konfirmaatio 3.7. 
(Huom! Lauantai) klo 14 
Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €.

3. Kivisaari 1
Kaupunkipäivät 29.5. ja 17.6. 
Leiri 7.–14.6. Konfirmaatio 20.6. 
klo 14 Malmin kirkossa. 
Hinta 140 €.

4. Huikon kartano 1
Kaupunkipäivät 29.5. ja 17.6. 
Leiri 7.–14.6. Konfirmaatio 20.6. 
klo 14 Viikin kirkossa. 
Hinta 140 €.

5. Leiripaikka avoin. Leiri-
keskuksen tiedot ovat selvillä 
lokakuun ilmoittautumiseen 
mennessä.
Kaupunkipäivät 29.5. ja 17.6.
Leiri 7.–14.6. Konfirmaatio 20.6. 
klo 10 Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €.

6. Huikon kartano 2
Kaupunkipäivät 10.6. ja 1.7. 
Leiri 14.–21.6. Konfirmaatio 4.7. 
klo 10 Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €. 

kevät kesä
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11. Lohiranta 2
Kaupunkipäivät 21.6. ja 8.7. 
Leiri 28.6.–5.7. Konfirmaatio 11.7. 
klo 10 Viikin kirkossa. 
Hinta 140 €.

12. Kellokoski 2
Kaupunkipäivät 22.6. ja 9.7.
Leiri 28.6.–5.7. Konfirmaatio 11.7. 
klo 14 Viikin kirkossa. 
Hinta 140 €.

13. Huikon kartano 3
Kaupunkipäivät 22.6. ja 8.7. 
Leiri 28.6.–5.7. Konfirmaatio 11.7. 
klo 10 Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €. 

14. Kellokoski 3
Kaupunkipäivät 30.6. ja 16.7. 
Leiri 5.–12.7. Konfirmaatio 18.7. 
klo 10 Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €.

16. Porkkala 1
Kaupunkipäivät 8.7. ja 22.7. 
Leiri 12.–19.7. Konfirmaatio 25.7. 
klo 10 Viikin kirkossa. 
Hinta 140 €.

17. Korpirauha 2
Kaupunkipäivät 15.7. ja 30.7. 
Leiri 19.–26.7. Konfirmaatio 1.8. 
klo 10 Malmin kirkossa. 
Hinta 140 €.

18. Lummeniemi 1
Kaupunkipäivät 16.7. ja 29.7. 
Leiri 20.–27.7. Konfirmaatio 1.8. 
klo 14 Malmin kirkossa. 
Hinta 140 €.

19. Lohiranta 2
Kaupunkipäivät 22.7. ja 5.8. 
Leiri 26.7.–2.8. Konfirmaatio 8.8. 
klo 10 Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €.

15. Purjehdusrippikoulu
Kaupunkipäivät 8.7, 9.7. ja 23.7. Leiri 
12.–18.7. Konfirmaatio 25.7. klo 14 
Viikin kirkossa. 
Hinta 250 €.

Purjehdus suuntautuu Turun 
saaristoon, ja satama vaihtuu joka 
ilta. Yöpyminen tapahtuu purjeve-
neessä. Satamissa on peseytymis-
mahdollisuus. Nuoret osallistuvat 
navigointiin ja purjehtimiseen 
sekä tekevät muita pieniä tehtäviä 
laivalla. Osallistuminen ei edellytä 
kokemusta purjehtimisesta. 

purjehtimaan!

RIPPIKOULUKALENTERI 
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20. Vaellusrippikoulu
Kaupunkipäivät 22.7. ja 7.8. Leiri 
26.7.–5.8. Konfirmaatio 8.8. klo 14 
Puistolan kirkossa. 
Hinta 250 €.

Vaellusrippikoulun viiden päivän 
leirikeskusjakso pidetään Vuon-
tispirtillä, ja viiden päivän vaellus 
on Hetta-Pallasreitillä. Vaellusrip-
pikouluun tarvitset oman rinkan 
ja muut perusvaellusvarusteet. 
Ruoat ja ruoanvalmistusvälineet 
saat seurakunnasta. Teltta on 
mahdollista lainata seurakunnas-
ta. Vaellusriparille osallistumisen 
edellytyksenä on hyvä peruskunto 
ja –terveys.

21. Porkkala 2
Kaupunkipäivät 29.7. ja 10.8.
Leiri 2.–9.8. Konfirmaatio 14.8. 
(Huom! Lauantai) klo 11 
Puistolan kirkossa 
Hinta 140 €.

22. Mannila 1 – 
kansainvälinen ripari
Kaupunkipäivät 29.7. ja 30.7. 
Leiri 2.–9.8. Konfirmaatio 9.8. klo 
16 tai 15.8. klo 10 Viikin kirkossa.
Hinta 140 €.

Kansainvälinen ripari toteutetaan 
yhdessä Saksan suomalaisten 
seurakuntien kanssa. Puolet 
ryhmästä tulee saksankielisistä 
maista ja puolet Malmin seura-
kunnasta. Leirin kielet ovat suomi 
ja saksa. Leirille osallistuminen 
ei vaadi saksan kielen osaamista, 
ainoastaan mielenkiintoa kokea 
ripari kansainvälisessä ryhmäs-
sä. Ulkomailta saapuvat nuoret 
konfirmoidaan heti leirin päät-
teeksi iltakonfirmaatiossa Viikin 
kirkossa, suomalaisilla nuorilla 
perheineen on mahdollisuus 
valita joko iltakonfirmaatio tai 
sunnuntai-aamun konfirmaatio.

23. Tuusjärvi 1
Kaupunkipäivät 29.7. ja 10.8. 
Leiri 2.–9.8. Konfirmaatio 15.8. 
klo 10 Puistolan kirkossa. 
Hinta 140 €.

vaeltamaan! international!
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LEIRIKESKUKSET ETELÄ-SUOMI (1)

Malmin seurakunnan rippikouluja järjestetään leirikeskuksissa eri puolilla Suomea. 
Matkat tehdään tilausajobusseilla. Matkan hinta sisältyy leirimaksuun. 

KELLOKOSKI
Kellokosken Juhlatalo sijaitsee Tuusulassa. 
Majoittuminen 2–4 hengen huoneissa, joiden yhteydessä on suihkut ja vessat.

KIVISAARI
Kivisaari sijaitsee Itä-Helsingin saaristossa. Saaressa on kolme majoitusrakennusta, kaunis
päärakennus sekä rantakappeli. Peseytyminen tapahtuu rantasaunalla ja saaressa on ulkovessat.

KORPIRAUHA
Korpirauha on Siuntiossa Syvälammen rannalla sijaitseva iso leirikeskus. 
Majoitus neljän hengen huoneissa.

KUGGOM
Kuggom on viihtyisä kuivan maan perinnekeskus Loviisan luonnonkauniissa 
maalaisympäristössä. Majoittuminen 2–5 hengen huoneissa. 

LOHIRANTA
Lohirannan leirikeskus sijaitsee Lohjalla Lehmijärven rannalla. 
Majoittuminen 4–5 hengen huoneissa, joiden yhteydessä on vessat ja suihkut. 

PORKKALA
Porkkala sijaitsee Kirkkonummella meren rannalla luonnonkauniissa ympäristössä. 
Majoitus on 4 hengen mökeissä.

PURJELAIVA INGA-LILL 
Seitsemän päivän purjehdus tehdään 1948 valmistuneella purjelaiva 
Inga-Lillillä Turun saaristossa. www.ingalill.fi



LEIRIKESKUKSET MUU SUOMI (2-6)
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LEIRIKESKUKSET ETELÄ-SUOMI (1)

HUIKON KARTANO
Huikon kartano sijaitsee Toivakassa kauniissa järvimaisemassa. 
Majoitus 2–4 hengen huoneissa. www.huikonkartano.fi 

LUMMENIEMI
Lummeniemen leirikeskus sijaitsee Viitasaarella Keitelejärven rannalla. 
Majoitus on 4 hengen huoneissa, joissa on oma suihku ja wc.

MANNILA
Mannilan leirikeskus on hotelli Rantakatin yhteydessä Punkaharjulla. Mannila sijaitsee upeissa 
järvimaisemissa Saimaan rannalla noin viiden tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

TUUSJÄRVI
Tuusjärven kartano sijaitsee järven rannalla Heinolassa. Majoittuminen 2–4 hengen 
huoneissa, joiden yhteydessä suihkut ja vessat.  www.kartano-heinola.com 

VUONTISPIRTTI / VAELLUS
Vaellusrippikoulun ensimmäiset päivät vietetään Tunturihotelli Vuontispirtissä 
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston maisemassa.  www.vuontispirtti.fi
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TÄRKEÄÄ TIETOA VANHEMMILLE 

VANHEMPAINILLAT JA -VARTIT
Kaikkien rippikoulujen yhteydessä 
järjestetään ryhmäkohtaisia van-
hempainiltoja, joissa keskustellaan 
rippikouluun liittyvistä kysymyksistä. 
Pidämme ryhmäkohtaisesti myös 
vanhempainvartteja, joissa työn-
tekijät tapaavat nuoren huoltajan 
henkilökohtaisesti. Ryhmän 
vetäjät tiedottavat vanhempain-
tapaamisten ajankohdista.

Tahdomme tukea teitä vanhempia 
nuorenne kasvattajina. Kutsumme 
lämpimästi kaikki rippikoululaisten 
vanhemmat ja huoltajat talvella jär-
jestettäviin kasvattajailtoihin. Illoissa 
on eri alojen asiantuntijoita alusta-
massa nuoruuteen ja tulevaisuuteen 
liittyvistä aiheista. Kasvattajailloista 
lähetetään teille vielä erikseen kutsu 
sähköpostilla. 

MITÄ RIPPIKOULU MAKSAA? 
Tavalliset rippikoululeirit maksavat 
140 €. Vaellus- ja purjehdusripari 
maksavat 250 €. Ilta- ja cityrippi-
koulut ovat maksuttomia. Leiristä 
lähetetään maksulinkki maksajan 
sähköpostiin.

Rippikoulumaksu kattaa opetus-
materiaalit, tapaturmavakuutuksen, 
kuljetukset sekä täysihoidon leirikes-
kuksessa. 

Mikäli samasta perheestä tulee 
useampi nuori rippikouluun saman 
vuoden aikana, saa toinen / yksi nuo-
rista rippikoulun puoleen hintaan. 
Sisaralennuksen saa soittamalla 
rippikoulupäivystykseen.
 

 

RIPPIKOULUJEN 
TURVALLISUUS 
EPIDEMIA-AIKANA
Toivomme, että rippikoulut 
voidaan vuonna 2021 järjestää 
tämän esitteen mukaisesti. 
Seuraamme viranomaisten 
ohjeistuksia ja määräyksiä, ne 
voivat aiheuttaa muutoksia 
myös rippikouluissa. Tiedotam-
me mahdollisista muutoksista 
ja turvallisuusohjeista huoltajia 
sähköpostitse. Rippikouluissa 
huolehditaan turvallisuudesta 
mahdollisimman hyvin. 

Tänä vuonna rippikoulut 
onnistuivat hyvin 
poikkeusajoista huolimatta.

Lokakuussa maanantaina 5.10. klo 18 Malmin kirkolla pidetään infoilta, johon ovat tervetulleita nuoret 
ja vanhemmat. Illassa kerrotaan rippikouluvaihtoehdoista ja leiripaikoista. Mikäli ilmoittautuminen 
internetin kautta on hankalaa, voi tässä illassa ilmoittautua rippikouluun paikan päällä. 
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NUOREN ERITYISTARPEET 
RIPPIKOULUSSA
Rippikoulun käyminen voi toisinaan 
olla haastavaa monesta eri syystä. 
Leirille lähteminen edellyttää sitä, 
että nuori pystyy sitoutumaan leirin 
sääntöihin ja päiväohjelmaan sekä 
yöpymään kodin ulkopuolella. Mikäli 
nuorella on esimerkiksi voimakasta 
rajattomuutta, uni- ja/tai keskittymis-
vaikeuksia tai huomattavaa sosiaa-
lista arkuutta, suosittelemme city-, 
ilta- tai mahdollista pienryhmärippi-
koulua leirin sijasta. 

Rippikoulun työntekijöillä ei ole lääk-
keidenjako-oikeutta. Tämän vuoksi 
nuoren tulee huolehtia itse mahdol-
listen reseptilääkkeiden ottamisesta. 
Mikäli se ei ole mahdollista, tulee olla 
yhteydessä rippikoulupäivystykseen.
On erittäin tärkeää kirjata jo ilmoit-
tautumislomakkeeseen nuoren 
elämäntilanteen ja terveydenti-
lan kannalta sellaiset asiat, jotka 
työntekijöiden olisi hyvä huomioida 
rippikoulun toteutuksessa. Pyy-
dämme kertomaan mahdollisista 
allergioista, liikuntaesteisyydestä, 
oppimisvaikeuksista sekä mielen-

terveyteen liittyvistä seikoista, kuten 
masennuksesta ja syömishäiriöistä. 
Myös ongelmat nukkumisen tai 
keskittymisen kanssa, erityiskoulu tai 
pienryhmäopetus ovat asioita, joista 
toivomme kerrottavan. Työnteki-
jöiden on tärkeää tietää myös, jos 
nuoren terveydentilassa tapahtuu 
muutoksia ilmoittautumisen jälkeen. 
Nuoren erityistarpeista voi keskus-
tella luottamuksellisesti ottamalla 
yhteyttä rippikoulupäivystykseen.
Kehitysvammaisten rippikouluista 
saatte lisätietoja vammaistyön papil-
ta: (09) 2340 2546 / 050 380 1060. 

ENTÄ JOS OLEN MENOSSA 
RIPPIKOULUUN MUUALLE? 
Monet kristilliset järjestöt ja 
urheiluseurat järjestävät evanke-
lis-luterilaisen kirkon rippikouluja. 
Osallistuessasi järjestön tai seuran 
rippikouluun, tutustut kuitenkin 
kevään aikana oman kotiseura-
kuntasi toimintaan. Ilmoittaudu 
kotiseurakuntaan tutustumisjaksolle 
osoitteessa www.helsinginseurakun-
nat.fi/malmi, rippikoulutyön omalta 
sivulta löytyvällä linkillä 
1.-31.10.2020.

TÄRKEÄÄ TIETOA VANHEMMILLE 

Rippikoulumaksuun 

voi hakea maksuavustusta, jos 

perheen taloudellinen tilanne 

on vaikea. 

Rippikoulun maksuavustukset 

on haettava 15.3. mennessä. 

Maksuavustuslomakkeen saa 

soittamalla rippikoulupäivys-

tykseen. 

Rippikoulupäivystyksen 

numero on 

(09) 2340 4407, pe klo 10–12. 

hae
maksu-avustusta!
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MITEN ILMOITTAUDUTAAN? 
Ilmoittautuminen on auki netissä 1.-31.10.2020 helsinginseurakunnat.fi/malmi 

Malmin seurakunnan ripareille otetaan 
ensisijaisesti Malmin seurakunnan alueel-
la asuvia nuoria. Muista seurakunnista 
hakevien nuorten tulee kirjoittaa muuta 
tietoa -kohtaan perustelu, miksi haluaa 
Malmin seurakunnan rippikouluun.

Jos ilmoittautuminen unohtuu, vapaita 
paikkoja voi tiedustella rippikoulupäivys-
tyksestä. Myöhemmin ilmoittautuneiden 
kohdalla ei voida ottaa huomioon toiveita 
esim. leiripaikan suhteen eikä kaverikoodi 
ole enää voimassa.  

Kotiseurakuntasi on Malmin seurakun-
ta, mikäli sait tämän vihkosen postissa 
kotiisi. Jos et ole varma oletko kirkon 
jäsen tai mihin seurakuntaan kuulut, kes-
kustele asiasta vanhempasi kanssa. 

Erityisruokavaliot. Mainitse mahdolliset 
ruokarajoitteesi. Mikäli tilanne muuttuu 
ennen leiriä tai cityrippikoulua, kerro 

tästä rippikoulusi työntekijöille.

Terveyteen liittyvät tiedot. Mikäli sinulla 
on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai 
terveyteen liittyviä asioita, joista työnteki-
jöiden olisi hyvä tietää, kirjoita ne tähän 
kohtaan. Näin voimme tarjota sinulle 
mahdollisimman onnistuneen rippikou-
lukokemuksen.

Vähintään 6 vaihtoehtoa. Malmin seu-
rakunnassa on noin 600 rippikoululaista. 
Sen vuoksi on välttämätöntä valita 6 
vaihtoehtoa, jotta saamme sinut varmasti 
yhteen niistä. Vaihtoehdoissa tulee olla 
myös heinä- ja elokuussa alkavia leirivaih-
toehtoja, kesäkuun leirivuoroja on rajoi-
tettu määrä. Sinun tulee valita vähintään 
kuusi sinulle sopivaa rippikouluvaihtoeh-
toa, sisältäen myös esitteessä mainitut 
kaupunkipäivät. Mikäli ilta- tai cityrippi-
koulu on ainoa mahdollinen vaihtoehto, 
mainitse siitä lisätiedoissa.

Rippikouluun voit 
ilmoittautua koko 
lokakuun ajan yllä 
olevassa osoitteessa. 

Ei ole väliä, 
ilmoittaudutko 
ensimmäisenä tai 
viimeisenä päivänä 
lokakuuta, sillä
ryhmäjako aloitetaan 
vasta, kun koko 
ilmoittautumis-
aika on ohi.
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MITEN ILMOITTAUDUTAAN? 

tästä rippikoulusi työntekijöille.

Terveyteen liittyvät tiedot. Mikäli sinulla 
on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai 
terveyteen liittyviä asioita, joista työnteki-
jöiden olisi hyvä tietää, kirjoita ne tähän 
kohtaan. Näin voimme tarjota sinulle 
mahdollisimman onnistuneen rippikou-
lukokemuksen.

Vähintään 6 vaihtoehtoa. Malmin seu-
rakunnassa on noin 600 rippikoululaista. 
Sen vuoksi on välttämätöntä valita 6 
vaihtoehtoa, jotta saamme sinut varmasti 
yhteen niistä. Vaihtoehdoissa tulee olla 
myös heinä- ja elokuussa alkavia leirivaih-
toehtoja, kesäkuun leirivuoroja on rajoi-
tettu määrä. Sinun tulee valita vähintään 
kuusi sinulle sopivaa rippikouluvaihtoeh-
toa, sisältäen myös esitteessä mainitut 
kaupunkipäivät. Mikäli ilta- tai cityrippi-
koulu on ainoa mahdollinen vaihtoehto, 
mainitse siitä lisätiedoissa.

Huoltajan / maksajan tiedot. 
Tähän tulee mm. leirin maksajan / 
huoltajan henkilötunnus ja sähkö-
postiosoite, tarkista että nämä tiedot 
tulevat oikein. Huoltajan sähköpos-
tiin lähetetään maksulinkki, jolla leiri 
maksetaan, joten tunnus ja salasana 
palveluun kannattaa pitää tallessa!

Kaverikoodi eli miten pääsen kave-
rin kanssa samalle riparille?
Kaverikoodilla voit hakea yhden 
tai kahden kaverisi kanssa samaan 
rippikouluun. Sopikaa, mille kuudelle 
riparille haette ja mihin järjestykseen 
laitatte ne ilmoittautumislomakkee-
seen. Ensimmäisenä ilmoittautunut 
saa ilmoittautumisvahvistuksessa 
kaverikoodin. Kaveri(t) valitsee ilmoit-
tautumislomakkeesta ”käytä kave-
rikoodia” ja laittaa koodin avoimeen 
kenttään. Kaverikoodin käyttäminen 
varmistaa sen, että pääsette 

samaan rippikouluun. Kaverikoodia 
täytyy käyttää ilmoittautumisvai-
heessa, 

sillä jälkeenpäin sen lisääminen 
järjestelmään ei enää onnistu. 

Ilmoittautumisen lähettäminen
Seuraa ilmoittautumisen välilehtiä
 ja etene sivu kerrallaan. Tarkista 
ilmoittautumiseen kirjaamasi 
tiedot esikatselusivulla. Jos 
jossain kohtaa on virhe, pääset 
muokkaamaan lomaketta. 
Kun olet valmis, lähetä lomake. 
Saat sähköpostiisi vahvistuksen 
ilmoittautumisesta. Jos ilmoitusta 
ei tule, ilmoittautumisesi ei jostain 
syystä onnistunut. Yritä kärsivällisesti 
uudelleen. Voit tarkistaa ilmoittautu-
mistietosi myös omilla tunnuksillasi 
järjestelmästä.

Rippikoulupäivystykses-
tä voit kysellä vapaita 
riparipaikkoja, perua 
rippikoulun tai pyytää 
maksuavustusta. 

Päivystys on perjantaisin 
klo 10–12 numerossa 
(09) 2340 4407. 
Päivystystä ei ole 
koulujen loma-aikoina. 

Voit myös lähettää säh-
köpostia osoitteeseen: 
katja.muranen@evl.fi ja
sini.paukkala@evl.fi.
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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.

LÄHETTÄJÄ:
Malmin seurakunta
Rippikoulutyö 
Kunnantie 1
00700 Helsinki

Esitteen ulkoasu: 
Aki Ala-Kokko
Kuvat: 
Lorenzo


