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Rippikoulu on noin puolivuotinen matka,
jonka aikana opit uutta itsestäsi, kaveristasi, kristinuskosta ja Jumalasta.
Meillä on tarjolla monta erilaista tapaa
käydä ripari, etsi siis omasi ja lähde
rohkeasti mukaan!
Tästä esitteestä löydät perustiedot Helsingin
tuomiokirkkoseurakunnan
vuoden
2021 rippikouluista sekä niihin ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtuu 1.–31.10.2020 osoitteessa
helsinginseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta.
Voit ilmoittautua rippikouluun, mikäli
täytät 15 vuonna 2021 tai olet jo aiemmin
täyttänyt. Olet tervetullut rippikouluun,
vaikka et kuuluisi kirkkoon ja vaikka sinua ei olisi kastettu!
HUOM! Rippikoulu on koko perheen juttu,
joten näytäthän tämän kirjeen myös vanhemmillesi.
Tästä se alkaa, tervetuloa mukaan!
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Olet
saanut
tämän kirjeen, sillä
tietojemme mukaan
täytät ensi vuonna
15 vuotta. Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä. Kutsumme sinut ja kaikki ikätoverisi mukaan kotiseurakuntasi mainioon
rippikouluelämykseen!

“KATSO: MINÄ LUON UUTTA.
NYT SE PUHKEAA ESIIN –
ETTEKÖ HUOMAA?”

TERVETULOA
RIPARILLE!
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”JOS ME VAELLAMME VALOSSA,
NIIN KUIN HÄN ITSE ON VALOSSA,
MEILLÄ ON YHTEYS TOISIIMME
JA JEESUKSEN, HÄNEN
POIKANSA, VERI PUHDISTAA
MEIDÄT KAIKESTA SYNNISTÄ.”

Rippikoulua käydään noin puolen
vuoden mittainen ajanjakso, jonka aikana tutustut omaan seurakuntaasi, riparin ohjaajiin ja omaan
rippikouluryhmääsi.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on mahdollisuus käydä rippikoulu, johon
sisältyy leirijakso joko talvella tai kesällä. Tarjoamme myös
mahdollisuuden päivärippikouluun
ja iltarippikouluun kaupungissa.
Joskus rippikoulun käyminen vaatii erityistä tukea, kysy rohkeasti erilaisista vaihtoehdoista käydä rippikoulu!
Riparilla tapahtuu alusta loppuun.
Kevään mittaan pääset tapaamaan
omaa ryhmääsi ja osallistumaan
ryhmäkohtaiseen ohjelmaan. Riparisi huipentuu puolestaan juhlalliseen konfirmaatioon keväällä tai
syksyllä.
Ennen ilmoittautumista, keskustelkaa kotona rippikoulun ajankohdasta, jotta rippikoulupäivät
sopivat myös perheellesi.

LÖYDÄ SINULLE
SOPIVA RIPARI JA
TULE MUKAAN!
KAUPUNKIRIPARIT 2021
Kaupunkiriparit toteutuvat pääosin Helsingissä. Ryhmien tapaamiset alkavat keväällä
ja jokaiseen rippikouluun sisältyy omanlaisensa intensiivijakso, jolloin tavataan
päivittäin.
Suomenlinnan päiväripari toteutuu talvilomalla, päivät vietetään yhdessä Suokissa
ja yöt kotona.
KesäCola on uusi päiväriparin ja leirin
hybridi. Ryhmä kokoontuu kesäkuussa Mikael
Agricolan kirkolla ja viettää syksyllä viikonlopun yhdessä leireillen.
Iltariparin ryhmä kokoontuu syksyllä
2021 lähinnä ilta-aikoina ja tapaamiset sovitaan tarkemmin ryhmän muodostuttua.
SUOMENLINNAN PÄIVÄRIPARI
• 20.–26.2. Suomenlinnan kirkossa
• Konfirmaatio su 2.5. klo 14
Suomenlinnan kirkossa
• Hinta 50€
KESÄCOLA
• 14.-20.6. Mikael Agricolan kirkolla,
leiriviikonloppu 10.–12.9. Valkealan
kristillisellä opistolla
• Konfirmaatio la 16.10. klo 11
Mikael Agricolan kirkossa
• Hinta 90€
ILTARIPARI
• Järjestetään syksyllä 2021, aikataulut
sovitaan ryhmän muodostuttua.
• Konfirmaatio su 17.10. klo 10
Vanhassa kirkossa
• Maksuton

LEIRIRIPARIT 2021
Leiriripareihin sisältyy leirijakso talvella
tai kesällä. Ryhmät tapaavat ja tutustuvat
toisiinsa jo kevään mittaan. Leirijaksolla
opitaan, ulkoillaan, lauletaan, saunotaan –
vietetään siis kokonainen unohtumaton viikko
yhdessä ripariporukkasi kanssa. Rippikoulujen leiripaikkoihin voit tutustua tarkemmin
netissä.
TALVILOMAN RIPARI LOHIRANNASSA
• Talvilomalla voit osallistua Töölön
seurakunnan rippikouluun Lohirannassa
• Leirijakso 21. - 28.2.
• Konfirmaatio su 18.4. Temppeliaukion
kirkossa
• Hinta 140€
VUONTISPIRTIN RIPARI
• 6.–14.6. (harjoitusvaellus LA 8.5.)
• Konfirmaatio su 5.9. klo 10 Tuomiokirkossa
• Hinta 420€
VALKEALA 1
• Leirijakso 28.6.-5.7.
• Konfirmaatio la 11.9. klo 11
Mikael Agricolan kirkossa
• Hinta 140€
MANNILA
• Leirijakso 5.-12.7.
• Konfirmaatio la 18.9. klo 11
Mikael Agricolan kirkossa
• Hinta 140€
LOHIRANTA
• Leirijakso 12.-19.7.
• Konfirmaatio la 25.9. klo 11
Mikael Agricolan kirkossa
• Hinta 140€
PORKKALA
• Leirijakso 19.-26.7.
• Konfirmaatio la 2.10. klo 11
Mikael Agricolan kirkossa
• Hinta 140€
VALKEALA 2
• Leirijakso 26.7.-2.8.
• Konfirmaatio la 9.10. klo 11
• Mikael Agricolan kirkossa
• Hinta 140€

ILMOITTAUTUMI–
NEN RIPARILLE
Rippikouluihin
ilmoittaudutaan
1.–
31.10.2020. Ilmoittautumisen löydät Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan sivuilta
osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta
HUOM! Täytäthän ilmoittautumislomakkeen
huolellisesti yhdessä huoltajiesi kanssa. Ilmoittautumisessa tarvitset myös
heidän tietojaan.
Helsingin seurakunnat ovat ottaneet sähköisen ilmoittautumisen käyttöön. Ennen
ensimmäistä ilmoittautumista huoltajan
tulee luoda käyttäjätunnus ja salasana,
joiden avulla ilmoittautumista ja maksua on mahdollista seurata, sekä tarpeen
mukaan muuttaa ilmoittautumista ilmoittautumisaikana. Tunnukset kannattaa säilyttää, sillä samoilla tunnuksilla voi
ilmoittautua jatkossakin.
Tunnusten luomiseen tarvitset vahvan
tunnistautumisen, sen voit tehdä varmennekortin, mobiilivarmenteen tai nettipankkitunnusten avulla. Jos sinulla ei
ole mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen, ota yhteyttä Tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulupappi Sara Toivaseen.
Yhteystiedot löydät tämän vihon lopusta.
Ilmoittautuessasi sinua pyydetään asettamaan vähintään kolme riparitoivetta
tärkeysjärjestykseen.

Rippikouluryhmiä aletaan jakaa ilmoittautumisen päätyttyä. Joskus samoille
ripareille hakee niin paljon nuoria, ettei kaikkia voi sijoittaa ensimmäisten
toiveiden mukaan. Siksi ilmoittautuessa
on hyvä merkitä vain ryhmiä, jotka perheelle aikataulullisesti sopivat.
Myös muualla asuvat voivat ilmoittautumalla hakea paikkaa Tuomiokirkkoseurakunnan riparilta. Joudumme kuitenkin asettamaan oman seurakunnan alueella asuvat
etusijalle rippikoulupaikkoja jaettaessa. Jos et pääse netin kautta ilmoittautumaan, ota yhteys rippikoulupappiin.
Ilmoittautumisessa nopeus ei ratkaise,
vaan kaikki ilmoittautuneet ovat samalla
viivalla paikkoja jaettaessa.
Täytäthän huolellisesti kaikki ilmoittautumisessa kysytyt
tiedot.

Rippikoulun maksuun voi hakea
tukea seurakunnan diakoniatyöltä
leirille ilmoittautumisen yhteydessä, mutta viimeistään kolme
kuukautta ennen leirijakson alkamista.
Lisätietoja voi kysyä rippikoulupastorilta ja kirkkoherranvirastosta p. 09 2340 6100.
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirasto on avoinna ma–ti
9–15, ke 12–17 ja to–pe 9–12.

SAKARJAN KIRJA 3:4

Rippikoululeirimaksun maksaminen tapahtuu samassa sähköisessä asiointipalvelussa kuin ilmoittautuminenkin. Huoltaja
saa noin 2 kk ennen leirijakson alkua
viestin asiointipalveluun tulleesta laskusta. Viesti lähtee ilmoittautumisessa
annettuun sähköpostiosoitteeseen
ja tekstiviestintä puhelimeen.
Seurakunta
maksaa
rippikoululeirin kustannuksista suurimman
osan. Hinta sisältää opetuksen
materiaaleineen
sekä
leirillä majoituksen, matkat ja viisi
ruokailua päivässä. Rippikoulumaksun tulee maksaa eräpäivään
mennessä.

“KATSO,
MINÄ OLEN OTTANUT POIS
SINUN SYNTISI.”

TÄRKEÄÄ TIETOA
HUOLTAJILLE

KAVERIKOODIN
KÄYTTÖOHJEET
Ilmoittautumislomakkeen lopussa puhutaan kaverikoodista. Sitä käytetään, jos
haluat samalle riparille 1-2 ystäväsi
kanssa. Katsokaa yhdessä, mitkä rippikouluryhmät sopivat kaikille. Sopikaa
myös, mihin järjestykseen haluatte asettaa ryhmätoiveet.
Sopikaa, kuka teistä ilmoittautuu ensin.
Hänen vastuullaan on laittaa ryhmätoiveet oikeaan järjestykseen. Ilmoittautumisensa jälkeen hän saa sähköpostiinsa
kaverikoodin ja antaa tuon koodin
korkeintaan kahdelle kaverilleen.
Kun muut kaveriporukasta ilmoittautuvat, heidän ei enää tarvitse
laittaa ryhmätoiveita järjestykseen, vaan käyttävät kaverikoodia,
jolloin järjestelmä automaattisesti tunnistaa, mitkä valinnat ensimmäinen ilmoittautuja on tehnyt.

Pyrimme pääosin noudattamaan kaverikooditoiveita. Voit esittää lisää kaveritoiveita myös lomakkeen ”Muuta tietoa”
-kohtaan.

USKALTAAKO
YKSIN?

RIPARILLE

Tietysti!
Rippikoulussa
sinulla
on
loistava mahdollisuus
tutustua uusiin
kavereihin. Ripari on
myös mainio tilaisuus
oppia uutta itsestäsi: kannattaa siis
heittäytyä rohkeasti
mukaan.

MIHIN
RIPPIKOULUUN
PÄÄSEN?

Jaamme rippikoulupaikat niin reilusti
kuin ikinä osaamme eikä ilmoittautumisjärjestys vaikuta lopputulokseen! Saat
tiedon rippikouluryhmästäsi kotiin postitse marraskuun aikana. Tätä ennen emme
valitettavasti voi antaa tietoa rippikoulupaikasta, joten kirjettä kannattaa
odotella kärsivällisesti.
Rippikoulujen ohjaajat ottavat sinuun
yhteyttä ennen rippikoulusi ensimmäistä
kokoontumista. Ensimmäisessä tapaamisessa saat yksityiskohtaisempaa tietoa rippikoulusi ohjelmasta.
RIPPIKOULUUN MUUALLA
KUIN KOTISEURAKUNNASSA
Mikäli et tule Tuomiokirkkoseurakunnan
järjestämään rippikouluun, mutta käyt
sen jonkun muun toimijan järjestämänä,
kuten harrastuspainotteiset rippikoulut
tai kristillisten järjestöjen rippikoulut, olethan ystävällinen ja olet meihin

yhteydessä. Tällöin voimme kutsua sinut
tapaamiseen, johon kutsumme kaikki järjestö,- yhdistys- ja harrastusrippikouluun menevät seurakuntamme nuoret.
RIPARI.FI
Ennen rippikoulun alkamista voit kurkata
sisään ripari-ikkunasta osoitteessa ripari.fi. Se on ikkuna, joka avaa näkymän
rippikouluihin ympäri Suomen. Toivottavasti tykkäät siitä mitä näet ja lähdet
riparille, se kannattaa!

nuorisotyönohjaaja
Erne Hakala
050 331 7274
erne.hakala@evl.fi

rippikoulupappi
Sara Toivanen
050 476 2117
sara.toivanen@evl.fi
VIELÄKÖ JÄI KYSYTTÄVÄÄ?
OLE ROHKEASTI YHTEYDESSÄ,
ME AUTETAAN MIELELLÄMME!
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