Sinussa on
valo!

Hyppää mukaan seikkailuun
Tule riparille!

Rippikoulut

Keravan seurakunnassa
2019

Hyvä nuori, tervetuloa ainutlaatuiselle riparille!
Moni asia elämässä toistuu, mutta rippikoulu käydään vain kerran. Ripari on mahdollisuus
oppia uutta uskosta, johon sinut on kastettu. Siellä tutustut uusiin ihmisiin ja konfirmaation
myötä saat lisää oikeuksia. Konfirmaation jälkeen sinusta voi tulla kummi, saat oikeuden
käydä itsenäisesti ehtoollisella ja 18 vuotta täytettyäsi saat mahdollisuuden kirkkohäihin.
Rippikoulu on paljon enemmän kuin leirijakso. Siihen kuuluu oman ryhmäsi kokoontumisia ja kaikille riparilaisille yhteisiä tilaisuuksia. Viikolla 44 saat kotiin kirjeen, jossa kerrotaan,
mihin ripariryhmään olet päässyt. Siinä ovat myös oman ryhmäsi kaikki tapaamiset, joissa
sinun tulee olla läsnä.
Rippikouluvaihtoehdot
Ensi vuonna järjestetään 17 rippikoulua, joista 14 on leiririppikouluja. Leiririppikoulut järjestetään Vihdin Nuottakodossa, Suomenlinnassa, Viron Põltsamaalla ja Mäntsälän Leiriniemessä. Ilta- ja päivärippikoulut sekä leirien kaupunkipäivät pidetään seurakunnan tiloissa
Keravalla (yöt kotona). Kehitysvammaisille nuorille järjestetään oma rippikoulu Mäntsälän
Leiriniemessä. Riparien konfirmaatiot ovat Keravan kirkossa, Papintie 2, ellei viereisen sivun
rippikoululuettelossa muuta mainita.
Tutki ripariluetteloa yhdessä vanhempiesi kanssa, jotta saat valittua perheen aikatauluihin
sopivan rippikoulun. Lisätietoa saat seurakuntamme infotilaisuuksista, joita pidetään Keravan koulujen 8-luokkien tunneilla syksyn aikana.
Vanhemmille järjestetään oma ripari-info to 20.9. klo 18–19.30 seurakuntakeskuksen isossa
salissa, Papintie 6. Vanhemmat sekä ne nuoret, joita koulussa järjestetty ripari-info ei ole tavoittanut, ovat tervetulleita kuulemaan ja kyselemään ripariasioista.
Rippikouluihin ilmoittautuminen
Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan nettisivuilla sähköisen ilmoittautumisen kautta 21.9.–5.10. Katso erilliset ohjeet.
Rippikoululeirin hinta vuonna 2019 on 150 euroa. Ilta- ja päivärippikoulut (Sherwood) ovat
maksuttomia. Kenenkään ei tarvitse jäädä pois rippikoulusta taloudellisista syistä. Maksuhuojennusanomuksia voi tiedustella hyvissä ajoin ennen leirijaksoa minulta tai seurakunnan taloustoimistosta, p. 09 478 488 (vaihde).

Samuli Koivuranta
Rippikoulutyöstä vastaava pappi
samuli.koivuranta@evl.fi, p. 0400 378 041
www.keravanseurakunta.fi/rippikoulu

RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT 2019
Leiripaikat:

Nuottakodon toimintakeskus, Järventaustantie 220 B, Tervalampi, www.keravanseurakunta.fi
Sherwood, seurakuntakeskus (Papintie 6) ja Wanha Pappila (Hakalantie 1)
Suomenlinna, Hostel Suomenlinna, www.hostelhelsinki.fi
Põltsamaan Kirikla (seurakuntakeskus), Allika 1, Põltsamaa, Viro, www.poltsamaakogudus.ee
Leiriniemi, Kalarannantie 3, Ohkola, www.jarvenpaanseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/leirikeskus-leiriniemi
RIPARI

AIKA

KONFIRMAATIO

Leffaripari Nuottakodossa leiri la–la 16.–23.2.

la 25.5. klo 13

Rovastikunnallinen
pääsiäisripari1
Sherwood 1 (pienryhmä,
iltarippikoulu)
Sherwood 2
(päivärippikoulu)
Sherwood 3 (pienryhmä,
päivärippikoulu)
Nuottakoto 1

1.–3.3. ja 18.4.–22.4. Nuottakodossa
2.–3.3. ja 4.–5.5. sekä 12 x 2
tunnin kokoontumiset keväällä
16.–17.3. ja 13.–14.4. sekä
intensiivijakso 3.–7.6.
2.–3.3. ja 4.–5.5. sekä 6 x 4
tunnin kokoontumiset 30.6.–5.7.
leiri ke–ke 5.–12.6.

helatorstai 30.5. klo 14
Tuusulan kirkko
su 26.5. klo 10 (päiväjumalanpalveluksen yhteydessä)
su 9.6. klo 14

Nuottakoto 2

leiri ke–ke 12.–19.6.

la 29.6. klo 13

Nuottakoto 3

leiri ke–ke 26.6.–3.7.

la 6.7. klo 13

Nuottakoto 4

leiri ke–ke 3.–10.7.

la 13.7. klo 13

Nuottakoto 5

leiri ke–ke 10.–17.7.

la 20.7. klo 13

Nuottakoto 6

leiri ke–ke 17.–24.7.

la 27.7. klo 13

Nuottakoto 7

leiri ke–ke 24.–31.7.

la 3.8. klo 13

Suomenlinna 1

leiri ti–ti 4.–11.6.

su 16.6. klo 14

Suomenlinna 2

leiri ti–ti 11.–18.6.

su 30.6. klo 14

Suomenlinna 3

leiri ti–ti 25.6.–2.7.

su 7.7. klo 14

Põltsamaa

leiri ke–ke 26.6.–3.7.

su 14.7. klo 14

Rovastikunnallinen kehitysvammaisten ripari2

6.–7.4. sekä 1.–5.7. Mäntsälän
Leiriniemessä

su 7.7. klo 10 Järvenpään
kirkossa

su 7.7. klo 10 (päiväjumalanpalveluksen yhteydessä)
la 15.6. klo 13

1 = Rippikoululeirillä nuoria Tuusulasta, Järvenpäästä ja Keravalta
2 = Lisätiedot ja ilmoittautuminen diakoniatyöntekijä Nea Kivistö p. 0400 378 014, nea.kivisto@evl.fi

Ohjeita ilmoittautumiseen
Ilmoittautuminen vuoden 2019 rippikouluihin tapahtuu 21.9.–5.10.2018. Ilmoittautua voit seurakunnan nettisivulla sähköisen ilmoittautumisen kautta osoitteessa www.keravanseurakunta.
fi/rippikoulu. Kaikki mainittuna ajanjaksona vastaanotetut ilmoittautumiset ovat samanarvoisia rippikoulupaikkoja jaettaessa, joten nopeudella ei sinänsä ole merkitystä. Myös jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan rippikoulupaikkojen mahdollistamissa rajoissa.
Täytä lomakkeessa pyydetyt tiedot tarkasti. Merkitse lomakkeeseen viisi (5) rippikouluvaihtoehtoa, joista mille tahansa olet valmis osallistumaan. Merkitse ne oman mielesi mukaan paremmuusjärjestykseen 1, 2 jne. Päivä- ja iltarippikouluun (Sherwood) ilmoittaudutaan omalla
lomakkeellaan. Jos valitset päivärippikoulun tai iltarippikoulun, sinun ei tarvitse valita myös leiririparia. Päivä- ja iltarippikouluun pääsevät kaikki halukkaat.
Kahden (2) kaveruksen lomakkeet voidaan kuljettaa valintaprosessissa yhdessä erityisen kaverikoodin avulla. Kaverikoodin saat ilmoittautumislomakkeen yhteydessä, jolloin kaveruksista ensiksi ilmoittautunut antaa saamansa kaverikoodin
kaverilleen tämän ilmoittautumista varten. Huom! Kaverikoodilla ilmoittautuvien rippikouluvaihtoehtojen täytyy olla täsmälleen samat.
Lomakkeen täyttämisen jälkeen paina ensin ”jatka”-painiketta,
jonka jälkeen voit vielä tarkistaa tietosi ja tarvittaessa palata
niitä muokkaamaan.

Tämän jälkeen paina ”ilmoittaudu”, jolloin ilmoittautuminen
lähtee eteenpäin. Ilmoittautumisesta tulee kuittaus antamaasi
sähköpostiosoitteeseen.
Marraskuun alussa saat kotiisi kirjeen, jossa kerrotaan, mille riparille olet päässyt.
Ilmoittauduthan sähköisesti omalla lomakkeella myös, jos
käyt rippikoulusi muualla tai haluat siirtää rippikoulusi myöhemmäksi. Muualla rippikoulun käyvät (esim. järjestöjen rippikoulut) osallistuvat seurakuntayhteysjaksoon omassa seurakunnassaan kevään 2019 aikana. Myös muualla rippikoulun käyvät kutsutaan kirjeitse koolle.
Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, voit kysyä apua
rippikoulutyöstä vastaavalta papilta,
nuorisotyönohjaajilta (Katri p. 0400 378 055,
Mixu p. 0400 378 062) tai seurakunnan kirkkoherranvirastosta p. (09) 4784 8321.

