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RIPPIKOULUT 2020
Kaikki rippikoulut alkavat tammikuussa ja sisältävät
leirijaksojen lisäksi tapaamisia kaupungissa kevään 2020 aikana.

Talvilomarippikoulu 15.-22.2.2020
Paikka: Eerikkilän urheiluopisto, Tammela.
Kaupunkipäivät: la 1.2. Nuorisotila Kakkonen (Pohjolankatu 2D) ja
la 25.4. Malmin kirkko (Kunnantie 1)
Konfirmaatio: su 26.4. klo 13 Malmin kirkko
Rippikoulu järjestetään Oulunkylän, Malmin ja Pakilan seurakuntien
yhteistyönä. Hinta 140 euroa.

Pääsiäisrippikoulu 3.-5.4. ja 9.-13.4.2020

Paikka: Lohirannan leirikeskus, Lohja
Kaupunkipäivät: la 21.3. Oulunkylän kirkko (Teinintie 10) ja
la 23.5. Hyvän Paimenen kirkko (Palosuontie 1)
Konfirmaatio: su 24.5. klo 14 Hyvän Paimenen kirkko, Pakila
Rippikoulu järjestetään Oulunkylän, Malmin ja Pakilan seurakuntien
yhteistyönä. Hinta 120 euroa.

City-rippikoulu 3.-10.6.2020

Paikka: Käpylän kirkko, Helsinki
Rippikoulun ohjelmaa n. klo 9-16 välillä, yöpyminen kotona.
Kaupunkipäivä: la 13.6. Käpylän kirkko
Konfirmaatio: su 14.6.2020 klo 13 Käpylän kirkko
Maksuton.

Tuusjärven rippikoulu 3.-10.6.2020

Paikka: Vanha-Tuusjärven kartano, Heinola
Kaupunkipäivät: ti 2.6. ja la 13.6. Oulunkylän kirkko
Konfirmaatio: su 14.6.2020 klo 10 Oulunkylän kirkko
Hinta 140 euroa.

Kellokoski -rippikoulu 10.-17.6.2020

Paikka: Kellokosken leirikeskus, Tuusula
Kaupunkipäivät: ti 9.6. ja pe 26.6. Oulunkylän kirkko
Konfirmaatio su 28.6.2020 klo 10 Oulunkylän kirkko
Hinta 140 euroa.



Kivisaari -rippikoulu 24.6.-1.7.2020

Paikka: Kivisaaren leirikeskus, Lohja
Kaupunkipäivät: ti 23.6. ja la 4.7. Oulunkylän kirkko
Konfirmaatio: su 5.7. klo 10 Oulunkylän kirkko
Hinta 140 euroa

Porkkala -rippikoulu 29.7.-5.8.2020

Paikka: Porkkalan leirikeskus, Kirkkonummi
Kaupunkipäivät: ti 28.7. ja la 8.8. Oulunkylän kirkko
Konfirmaatio: su 9.8.2020 klo 10 Oulunkylän kirkko
Hinta 140 euroa

Vaellusripari Vuontispirtti 27.7.-6.8.2020

Paikka: Tunturihotelli Vuontispirtti, Raattama
Majoitus: Lumikero ja mökit

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

Harjoitusvaellus 16.-17.5.2020, Nuuksiossa
Kaupunkipäivät: su 26.7. Oulunkylän kirkko ja la 15.8. Käpylän kirkko
Konfirmaatio: su 16.8.2020 klo 10 Käpylän kirkko
Hinta 250 euroa

Malmin seurakunnan vuodenvaihderippikoulu 30.12.2019-
6.1.3020

Paikka Lohirannan leirikeskus, Lohja
Kaupunkipäivät: la 14.12. ja la 7.3. Tapanilan kirkko (Veljestentie 6)
Konfirmaatio su 8.3. klo 10 Puistolan kirkko (Tenavatie 4)
Hinta 140 euroa.

Malmin seurakunta järjestää vuodenvaihderippikoulun, mutta
Oulunkylän seurakunnan jäsenet ovat myös tervetulleita ja voivat
ilmoittautua Malmin seurakunnan ilmoittautumislomakkeella, Malmin
seurakunnan nettisivujen kautta.



JÄRJESTÖJEN RIPPIKOULUT JA SEURAKUNTAYHTEYSJAKSO
Rippikouluja järjestävät myös kristilliset järjestöt, herätysliikkeet ja
urheiluseurat. Jos ilmoittaudut tällaiseen rippikouluun, rippikouluusi
kuuluu seurakuntayhteysjakso, jossa osallistutaan oman
seurakunnan toimintaan kevään 2020 aikana.

Seurakuntayhteysjaksoon sisältyy mm. riparitapahtumia, messuja ja
nuorteniltoja samalla lailla kuin oman seurakunnan järjestämiin
rippikouluihin.

Ilmoittaudu Oulunkylän seurakunnan seurakuntayhteysjaksolle
19.1.2020 mennessä osoitteessa: https://urly.fi/1hUM

Järjestörippikoululaisten pakollinen infotilaisuus järjestetään
to 23.1.2020 klo 18:30-21 Käpylän kirkolla (Metsolantie 14)

ERITYISRIPPIKOULUT
Kehitysvammaisten rippikoulusta kiinnostuneet, ottakaa yhteys Helsingin
seurakuntayhtymän vammaistyön pappi Heli Ojalehtoon,
heli.ojalehto@evl.fi tai 050 380 1060. Seurakunta osallistuu
seurakuntayhtymän järjestämien erityisrippikoulujen kuluihin, mutta ei
vastaa kuluista, jos nuori osallistuu muualla järjestettävään rippikouluun.

Voit kysyä rippikouluasioista myös Helsingin seurakuntien yhteiseltä
työntekijältä: Ilmari Syrjälä 09 2340 2529

Jos pohdit mahdollisuuksia osallistua tavalliseen rippikouluun, ota yhteys
pastori Johanna Eloon, p. 050 3745 136 ennen ilmoittautumista.



MITÄ RIPPIKOULU ON?

Rippikoulu on mahdollisuus pysähtyä oman elämän kysymysten
äärelle ja pohtia omaa suhdetta kristinuskoon ja Jumalaan.

Rippikoulussa voi etsiä ja löytää, kysyä ja ihmetellä yhdessä toisten
nuorten kanssa. Siellä saa tutustua uusiin ihmisiin ja itsestäänkin voi
löytää uusia puolia. Rippikoulua sanotaankin matkaksi, jossa edetään
kolmeen suuntaan: kohti Jumalaa, omaa itseä ja toisia ihmisiä.

Rippikoulusta jää toivottavasti monia hienoja muistoja koko elämäsi
ajaksi. Me ohjaajat teemme parhaamme rippikoulusi onnistumiseksi.
Myös sinä voit osaltasi vaikuttaa siihen, millaista siellä on. Saat
rippikoulusta enemmän irti, jos heittäydyt rohkeasti mukaan. Lähde
siis avoimin mielin katsomaan, mitä rippikouluvuosi tuo tullessaan!

Rippikoulu alkaa
tammikuussa ja kestää n.
puoli vuotta.
Ensimmäisissä
tapaamisissa ryhmä ja sen
ohjaajat tulevat tutuksi.
Osallistumme yhdessä
seurakunnan toimintaan,
kuten messuihin ja
nuorten iltoihin.

Kastetut nuoret saavat
osallistua ehtoolliselle
rippikouluryhmän kanssa
jo ensimmäisten
tapaamisten yhteydessä.

Rippikoulun ohjaajina toimii papin ja nuorisotyönohjaajan lisäksi
isosia, apuohjaajia ja opiskelijoita.

Rippikoulun loppukertauksessa nuoret saivat



KONFIRMAATIO

Rippikoulu huipentuu konfirmaatioon, joka on koko
seurakunnan yhteinen juhla. Konfirmaatiomessua valmistellaan
yhdessä nuorten kanssa. Konfirmaatiossa rippikoululaisen
puolesta rukoillaan, hänet siunataan ja hän saa osallistua
ehtoolliselle. Siunaushetkeen toivomme mukaan kummin tai
jonkun muun nuorelle tärkeän aikuisen.

MITÄ OIKEUKSIA RIPPIKOULUN KÄYMINEN TUO?

Konfirmaation jälkeen voi toimia kummina ja osallistua
itsenäisesti ehtoolliselle. Rippikoulun käyminen oikeuttaa myös
kirkkovihkimiseen. Lisäksi konfirmoitu saa äänestää
kirkollisvaaleissa täytettyään 16 vuotta ja asettua ehdolle
seurakunnan luottamustehtävään täysi-ikäisenä.



KIRKON JÄSENEKSI?

Jos olet saanut tämän kirjeen automaattisesti, olet Oulunkylän
seurakunnan jäsen.

Voit käydä rippikoulun, vaikka et kuuluisikaan kirkkoon.
Rippikoulun yhteydessä voit halutessasi liittyä kirkkoon ja sinut
voidaan kastaa. Kaste voidaan toteuttaa leirillä tai sen jälkeen.
Kastettava nuori tarvitsee kaksi kirkkoon kuuluvaa kummia.

Konfirmointi edellyttää, että sinut on kastettu ja liitetty kirkkoon.
Kasteen järjestelyistä voitte sopia oman rippikoulusi papin kanssa.

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT NUORET

Rippikoulu voi olla haastava monestakin eri syystä. Toivomme, että
ilmoittautumislomakkeeseen kirjataan asioita, jotka rippikoulun
ohjaajien on hyvä tietää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi allergiat,
sairaudet, oppimisvaikeudet, liikuntaesteisyys ja mielenterveyteen
liittyvät asiat. Jos nuori käy koulua erityisryhmässä tai pienryhmässä,
sekin on hyvä tietää.

Leirimuotoinen rippikoulu ei välttämättä sovi kaikille johtuen esim.
harrastusaikatauluista tai muista erityistarpeista. Silloin
päivärippikoulu on hyvä vaihtoehto.

Jos pohdit nuoren mahdollisuuksia osallistua tavalliseen
rippikouluun, ota yhteys ennen ilmoittautumista rippikoulupastori
Johanna Eloon, p. 050 3745 136.



RIPPIKOULUJEN HINNAT JA LASKUTUS
Leirimuotoiset rippikoulut maksavat 20 euroa vuorokaudelta eli
140 euroa, yhden yön lyhyempi pääsiäisrippikoulu 120 euroa.
Rippikoulumaksu sisältää kuljetukset (tilausajobussi), majoituksen ja
täysihoidon leirin aikana. City-rippikoulu on maksuton.
Vaellusrippikoulu maksaa 250 euroa.
Rippikoulujen laskut lähetetään pääsääntöisesti kaksi kuukautta
ennen leiriä ja eräpäivä on kuukautta ennen.

Jos teillä on tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia maksaa
leirimaksu kokonaan, niin ottakaa yhteyttä oman seurakuntanne
diakoniatyöhön taloudellisen avustuksen selvitystä varten. Olkaa
yhteydessä hyvissä ajoin ennen leirijaksoa ja laskujen lähettämistä
(talvilomariparin osallistujat 10.1. mennessä, pääsiäisriparin
osallistujat 14.2. mennessä, kesän leirien osallistujat 13.3. mennessä).
Oulunkylän seurakunnan diakoniapäivystys on tiistaisin ja torstaisin
klo 10-12, p. 09 2340 5318.

OHJEET ILMOITTAUTUMISEEN – LUE ENNEN KUIN
ILMOITTAUDUT!

Pääsenkö haluamalleni riparille?
Ilmoittautuessasi sinua pyydetään asettamaan vähintään kolme
riparitoivetta tärkeysjärjestykseen. Joskus samoille ripareille hakee niin
paljon nuoria, ettei kaikkia voi sijoittaa ensimmäisten toiveiden mukaan.
Siksi ilmoittautuessa on hyvä merkitä kaikki ne ryhmät, jotka perheelle
aikataulullisesti sopivat.

Kerro jo ilmoittautumislomakkeella kaikki perustelut, jos jokin
leiriajankohta ei perheellesi sovi.

Nuoret jaetaan rippikouluryhmiin ilmoittautumisen päätyttyä.
Tietokoneohjelma pyrkii sijoittamaan nuoren siihen ryhmään, joka on
ensimmäisenä vaihtoehtona. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, jos
hakijoita samaan ryhmään on paljon.

Voimme taata rippikoulupaikan Oulunkylän seurakunnasta niille, jotka
ilmoittautuvat 31.10.2019 mennessä. Myös muualla asuvat voivat hakea
paikkaa Oulunkylän seurakunnan riparilta, jos he käyvät alueen koulua
tai asuvat alueella ajoittain esim. toisen huoltajan luona.



Miten ilmoittaudun?
F
Varaa ilmoittautumiseen hetki aikaa ja täytä lomake yhdessä huoltajan
kanssa. Ennen ilmoittautumista ohjelma pyytää huoltajaa luomaan
tunnuksen ja salasanan.

Tunnukset kannattaa säilyttää, sillä samoilla tunnuksilla voi
ilmoittautua jatkossakin. Tunnuksen luomiseen tarvitset vahvan
tunnistautumisen, sen voi tehdä varmennekortin, mobiilivarmenteen tai
nettipankkitunnusten avulla. Jos sinulla ei ole mahdollista vahvaan
tunnistautumiseen ota yhteyttä rippikoulutyön sihteeri Mirja
Kietäväiseen, mirja.kietavainen@evl.fi tai p. 050 380 4122.

Täyttäkää ilmoittautumislomake huolellisesti. Tässä vaiheessa on hyvä
kirjata kaikki rippikouluvalinnan kannalta olennaiset asiat, kuten
kaveritoiveet, erityistarpeet, sekä jos joku vaihtoehto ei perheellesi sovi.
Kun olette lähettäneet lomakkeen, tarkistakaa, että sähköpostiin on
tullut vahvistusviesti, jotta ilmoittautuminen on varmasti tullut perille.

Ilmoittautumisessa nopeus ei ratkaise, vaan kaikki kuukauden aikana
ilmoittautuneet ovat samalla viivalla paikkoja jaettaessa.
Ilmoittautumislomakkeen voit täyttää 1.-31.10.2019 välisenä aikana
netissä. Ilmoittautumaan pääset osoitteesta http://urly.fi/1hUM.fi/



Miten pääsen kaverin kanssa samalle riparille?

Ilmoittautumislomakkeessa puhutaan ryhmäilmoittautumisesta. Sitä
käytetään, jos haluat samalle riparille 1-2 ystäväsi kanssa.

1. Katsokaa kaveriporukalla yhdessä, mitkä kolme rippikouluryhmää sopii
teille kaikille. Sopikaa myös, mihin järjestykseen haluatte asettaa
ryhmätoiveet.

2. Sopikaa, kuka teistä ilmoittautuu ensin. Hänen vastuullaan on laittaa
ryhmätoiveet oikeaan järjestykseen. Ilmoittautumisensa jälkeen hän saa
sähköpostiinsa kaverikoodin ja antaa tuon koodin 1-2 kaverilleen.

3. Kun muut kaveriporukasta ilmoittautuvat, heidän tulee laittaa rasti
ruutuun kohdassa ”Käytä kaverilta saamasi kaverikoodi”. Tällöin pääset
syöttämään koodin ilmoittautumislomakkeelle.

4. Jos käytät kaverikoodia, sinulle tulee samat ryhmätoiveet kuin sillä,
joka koodin on sinulle antanut, ja pääsette samalle riparille, kun
ryhmäjaot tehdään.

5. Pyrimme pääosin noudattamaan kaverikoodi-toiveita. Voit esittää lisää
kaveritoiveita myös lomakkeen "Muuta tietoa" –kohtaan

Mistä tiedän, mihin ryhmään olen päässyt?

Tieto riparille pääsystä tulee sähköpostilla kaikille ilmoittautuneille ja
heidän huoltajilleen marraskuun lopussa. Jos on jotain kysyttävää, ota
rohkeasti yhteyttä!

Ilmoittaudu ajoissa!

Jos ilmoittaudut vasta lokakuun jälkeen, emme voi luvata paikkaa tietystä
ryhmästä tai tietyn kaveriporukan kanssa. Jos ilmoittautuminen menee
ohi, kysy vapaita paikkoja rippikoulusihteeriltä, 050-3804122.



YHTEYSTIEDOT – kysy
rohkeasti!

Mirja Kietäväinen,
rippikoulutyön sihteeri
sähköposti
mirja.kietavainen@evl.fi
puh. 050 – 380 4122

Johanna Elo, rippikoulupappi
sähköposti johanna.elo@evl.fi
puh. 050 - 3745 136

Oulunkylän seurakunta somessa ja netissä:

Ogelin nuoret –fb-ryhmä

Oulunkylän seurakunta –fb-sivu

  ogelinsrknuoret

  Oulunkylän seurakunta

 ogelinsrknuoret

Oulunkylän seurakunta netissä:
https://www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta.html.stx

mailto:johanna.elo@evl.fi


MATKA ALKAA!

ILMOITTAUDU 1.-31.10.2019

https://urly.fi/1hUM
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