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Rippikoulu on elämyksiä, suuria ja pieniä kysymyksiä, musiikkia, pelailua, 
rukousta, pyhyyden ihmettelyä ja yhteistä keskustelua. Kutsumme sinut 
mukaan riparimatkalle!  

Tämä kirje on lähetetty vuonna 2008 syntyneille Munkkiniemen seura-
kunnan jäsenille. Riparilla saat tilaisuuden pohdiskella elämää ja itseäsi 
avoimessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.  
 
Opit myös paljon siitä, mitä usko on ja millaista on elää kristittynä. Saat 
tulla mukaan sellaisena kuin olet, 
ainutlaatuisena ihmeenä!

Tervetuloa riparille!

Riikka Kuusisalo
nuoriso- ja rippikoulupastori 
 
Senni Valtonen 
kanttori
 
Taru Toivanen
nuorisotyönohjaaja

”Sinä olet luonut 
minut sisintäni myöten. 
Minä olen ihme, 
suuri ihme, 
ja kiitän sinua siitä. ”

 
Tutki tämä kirje huoltajasi kanssa, jotta 
voitte yhdessä pohtia erilaisia riparivaihto-
ehtoja. Sähköisen ilmoittautumisen tekee 
huoltaja. Ensimmäinen yhteinen tapaami-
semme on helmikuussa.
 
Nähdään silloin!
 
Terveisin Munkkiniemen seurakunnan 
nuorisotiimi Psalmi 139: 13-14



Ilmoittautuminen alkaa ma 3.10. ja päättyy ma 31.10.2022. Ohjeet ja 
linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyvät seurakuntamme kotisivulta:  

www.helsinginseurakunnat.fi/munkkiniemi 

Ilmoittautumisen tekee huoltaja, jonka tulee rekisteröityä Helsingin 
seurakuntayhtymän sähköiseen portaaliin pankkitunnuksilla. 

HUOM! Tarkistathan, että huoltajan ja nuoren puhelinnumerot sekä 
sähköpostiosoitteet ovat kirjoitettu varmasti oikein. Lähetämme kaikki 
valinta- ja jatkotiedot järjestelmämme kautta ilmoitettuihin osoitteisiin. 

Ilmoittautuminen

”



Tutustu tarjolla oleviin riparivaihtoehtoihimme, jotka on esitelty seuraavalla 
aukeamalla. Sinun on valittava kolme riparia, jotka laitat paremmuusjärjes-
tykseen. Näiden valintojen perusteella jaamme nuoret ryhmiin.

Valitse kolme riparivaihtoehtoa

Kaverin kanssa leirille
Jos haluat jonkun kaverin kanssa samalle riparille, voitte käyttää ilmoit-
tautumisessa ”kaverikoodia”. Ensimmäinen ilmoittautuja saa sähköpos-
tikuittauksessa koodin ja antaa sen yhdelle kaverilleen, jonka kanssa 
haluaa samalle riparille. 

Toinen ilmoittautuja täyttää kyseisen koodin omaan ilmoittautumislomak-
keeseensa ja hänelle tulee sen myötä samat riparivaihtoehdot 
kuin ensimmäiselle.

Emme sijoita isoja kaveriporukoita samalle riparille ryhmädynamiikan 
ja tasapuolisuuden vuoksi. Ripareiltamme saavat ensisijaisesti paikan 
oman seurakuntamme jäsenet. Jos ryhmät ovat täynnä, emme voi vält-
tämättä toteuttaa sellaisia kaverikooditoiveita, joissa toinen ilmoittautuja 
kuuluu muuhun seurakuntaan. 

Joillekin leireille voi olla halukkaita enemmän kuin pystymme sinne 
ottamaan. Yhteen ryhmään mahtuu noin 25 nuorta. Kaikki eivät siis tule 
saamaan rippikoulupaikkaa siitä ryhmästä, johon ovat ensisijaisesti 
ilmoittautuneet.



Suurin osa rippikoulujen kuluista katetaan 
verovaroin. Leirijaksojen täysihoidosta ja 
kuljetuksista aiheutuvia kuluja katetaan 
kuitenkin leirimaksuilla. Leirimaksu on 
140 €. Päivärippikoulu on maksuton.
 
Leirimaksusta on mahdollisuus saada 
alennusta tai kokonaan vapautus. Mikäli 
siihen on perheellänne tarvetta, voitte 
jo ilmoittautumislomakkeessa rastittaa 
kyseisen kohdan. 

Lisätietoja taloudellisesta tuesta saa 
diakonissa Mia Salmiolta, 
mia.salmio@evl.fi. 

Riparin hinta

Ilmoittautumisaikana jätetyt hakemukset ovat tasaveroisia, ilmoittautumisjärjestyk-
sellä ei siis ole merkitystä. Ilmoittautumisajan sisällä ilmoittautuneet saavat marras-
kuun loppuun mennessä tiedon, mihin rippikouluryhmään heidät on hyväksytty.

Maltathan odottaa rauhassa, että saat tiedon omasta rippikouluryhmästäsi. 
Toivomme, että perhe tekee omat kesäsuunnitelmansa vasta sitten, kun nuoren 
rippikouluryhmä on selvinnyt.

Jokaiselle Munkkiniemen seurakunnan jäsenelle varataan paikka jossakin seura-
kuntamme rippikouluryhmässä. Muista seurakunnista meille rippikouluun haluavia 
otamme mukaan, mikäli paikkoja riittää.

Odota rauhassa tietoa



Päivärippikoulu, Munkkivuoren seurakuntatalo
• Ryhmä kokoontuu päivisin yhdessä ja yöt vietetään kotona. 
• 5.–11.6.2023
•	 Konfirmaatio:	Munkkivuoren	kirkko	la	17.6.2023	klo	11

Lohirannan leiririppikoulu, Lohja
•	 12.–	19.6.2023.	Hinta:	140	e
•	 Konfirmaatio:	Munkkivuoren	kirkko	su	3.9.2023	klo	11

Porkkalan leiririppikoulu, Kirkkonummi
•	 19.–26.6.2023.	Hinta:	140	e
•	 Konfirmaatio:	Munkkivuoren	kirkko	su	10.9.2023	klo	11

Koivupuiston leiririppikoulu, Ylöjärvi
•	 10.–17.7.2023.	Hinta:	140	e.
•	 Konfirmaatio:	Munkkivuoren	kirkko	la	9.9.2023	klo	11

Metsäkartanon leiririppikoulu, Rautavaara
•	 24.–	31.7.2023.	Hinta	140	e.	
•	 Konfirmaatio:	Munkkivuoren	kirkko	la	2.9.2023	klo	11	

RIPPIKOULUT 2022

Ehkä haluatkin riparille jonnekin muualle (harrastus- tai järjestöriparit) – tietoa 
saat rippikoulun järjestävältä taholta (Huom! Näihin ilmoittautumiset saattavat 
olla jo päättyneet). 

Kaikkiin rippikouluvaihtoehtoihin kuuluu oman seurakunnan toimintaan osallis-
tuminen. Jos olet menossa jonkin muun kuin Munkkiniemen seurakunnan jär-
jestämälle	riparille,	laita	tieto	siitä	meille	(riikka.kuusisalo@evl.fi),	jotta	voimme	
informoida sinua sopivalla tavalla kotiseurakunnan riparitapahtumista.

Muut vaihtoehdot



Rippikoulusunnuntai 12.2.2023 klo 11-13.30 
Munkkivuoren kirkossa.

Rippikoulutapaamisia on kevään aikana noin kerran 
kuussa. Tapaamisten lisäksi rippikoululaisen tulee osallis-
tua itsenäisesti seurakunnan tilaisuuksiin ja kerätä niistä 
merkintöjä riparipassiinsa.

Loppukeväästä järjestetään yhteinen ilta jokaisen ryhmän 
vanhemmille / huoltajille ja nuorille.

Leirijakso / päivärippikoulujakso

Konfirmaatioharjoitus ja konfirmaatio

Rippikoulupolku

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

5. 



Lisätiedot
Riikka Kuusisalo
nuoriso- ja rippikoulupastori     
 
(09) 2340 5132 | 050 569 9302                                    
riikka.kuusisalo@evl.fi

Tervetuloa riparimatkalle!


