HYVÄ RIPPIKOULUIKÄINEN NUORI JA KOTIVÄKI!
On aika kääntää katse kohti tulevaa vuotta ja rippikoulua! Tämä esite
lähetetään kotiin kaikille 15 vuotta täyttäville nurmijärveläisille kirkon
jäsenille.
Tästä esitteestä löydät rippikoulujen paikat ja ajat, ilmoittautumisohjeet ja
paljon muuta. Esitteen tiedot ja esite löytyy myös internetistä, osoitteesta
www.nurmijarvenseurakunta.fi/rippikoulu . Jos kaverisi ei saanut kirjettä,
voit ohjata hänet nettisivuille.
Vaikka kävisit rippikoulun muualla kuin Nurmijärven seurakunnassa, lue
silti tämä esite ja ilmoittaudu, koska ennakkojakso koskee myös sinua.
Vuonna 2020 rippikouluihin voivat osallistua vuonna 2005 tai sitä aiemmin
syntyneet. Kirkkoherra voi antaa luvan rippikoulun käymiseen ja
konfirmaatioon myös vuonna 2006 syntyneelle seurakuntamme jäsenelle.
Kouluilla järjestetään rippikouluinfot 8. luokille pääsääntöisesti viikolla 41.

Rippikoulu on kokonaisuus
Rippikoulu jakautuu kahteen vaiheeseen. Alkujaksolla tutustut oman
seurakunnan toimintaan ja omaan rippikouluryhmääsi. Sitä seuraa viikon
mittainen opiskelujakso, joko leirillä tai päiväriparilla.
Alkujaksoon kuuluu:
1) Rippikoulusunnuntai. 26.1. vietetään rippikoulusunnuntaita, jolloin
kaikissa Nurmijärven kirkoissa (Rajamäki klo 10, Nurmijärvi klo 10,
Klaukkala klo 12) järjestetään rippikoulumessu. Rippikoululaiset
osallistuvat oman lähikirkkonsa messuun.
2) Seurakuntasafari. Safari on puoli päivää kestävä matka seurakunnan
elämään ja toimintaan. Päivään kuuluu messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, lounas ja kuusi seurakunnan toimintaa esittelevää
toiminnallista rastia. Safari toteutetaan neljänä sunnuntaina
Nurmijärven tai Klaukkalan kirkon ympäristössä. Kullekin
rippikouluryhmälle on varattu oma safaripäivänsä.
3) Seurakunnan toimintaan osallistuminen. Sinun tulee käydä
itsenäisesti kolmessa messussa ja kolmessa muussa seurakunnan
tilaisuudessa. Saat tätä varten oman riparipassin riparisunnuntaina
26.1., jolloin saat myös ensimmäisen leimasi. Kesän riparilaisten tulee
täyttää passinsa ennen leirin/päiväkoulun alkua. Talvileirien osanottajat
voivat täydentää passiaan vielä leirijakson jälkeenkin ennen
konfirmaatiota riparin vetäjien ohjeiden mukaan.
4) Ryhmän omat tapaamiset. Ripariryhmäsi ohjaajat kutsuvat sinut
yhteisiin tapaamisiin ennen yhteistä viikkoanne.
Nurmijärven seurakunnassa on päätetty, että kaikki rippikoululaiset voivat
ensimmäisen tapaamisen jälkeen osallistua oman seurakunnan messuissa
ehtoolliselle. Se ei ole pakollista. Voit keskustella asiasta vanhempien kanssa.
Alkujakson kohdat 1-3 kuuluvat myös muualla rippikoulunsa suorittaville.
Muualla käyville on varattu tilaa 9.2. KLA ja 29.3. NVI seurakuntasafareille.

Rippikoulukäytänteitä
Jos et kuulu kirkkoon, se ei ole este rippikouluun tulemiselle. Muista merkitä
asia ilmoittautumislomakkeeseen. Saat myöhemmin tarkemman tiedon siitä,
miten sinun tulee toimia, jos haluat liittyä kirkkoon ja osallistua
konfirmaatioon rippikoulun jälkeen.
Nurmijärven seurakunnan rippileirit maksavat 130 € (paitsi Kroatia 230€),
pienryhmäriparista ja päiväriparista peritään ruokamaksu 20€. Maksut
kattavat vain osan rippikoulujen todellisista kuluista. Maksusta voi
perustelluista syistä anoa etukäteen maksuvapautusta srk:n taloustoimistosta
(Kirstaantie 5-7, kirkkoherranviraston yhteydessä) saatavalla lomakkeella.
Mikäli käyt rippikoulusi muualla, esim. kristillisten järjestöjen leireillä, ja olet
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suorittavaksi, voit anoa seurakunnalta avustusta leirimaksuun (maksimissaan
110€) vapaamuotoisella anomuksella. Hakemus osoitetaan rippikoulutyölle.
Avustus on harkinnanvarainen.
Pakottavista syistä johtuvat rippikouluryhmän vaihtotoiveet esitetään
rippikouluvastaaville sähköpostitse osoitteeseen rippikoulu.nvi@evl.fi.
Talvilomaleirien muutostoiveista voi ottaa yhteyttä jo joulukuussa. Kesän
ripareita koskevia muutostoiveita käsittelemme vasta viikosta 2 alkaen.
Kaikki seurakuntamme rippikoulut ovat savuttomia ja päihteettömiä ja
riparin onnistumiseksi kaikkien on sitouduttava yhteisiin pelisääntöihin.

Rippikouluun ilmoittautuminen
Rippikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti. Ilmoittautuminen tehdään
yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa. Tarvitset ilmoittautumista varten
sekä oman että huoltajan toimivat sähköpostiosoitteet ja henkilötunnukset.
Ilmoittautuminen alkaa 13.10. ja päättyy 10.11. Ilmoittautumislinkit ja
yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet löytyvät seurakunnan nettisivuilta
www.nurmijarvenseurakunta.fi/rippikoulu. Sivuilla on erilliset linkit
Nurmijärven seurakunnan rippikouluun tuleville ja muualla rippikoulun
käyville.
Sinun tulee valita kuusi (6) sinulle ja perheellesi sopivaa rippikouluvaihtoehtoa. Ohjelma muodostaa näiden toiveiden pohjalta eri kriteereitä
käyttäen sopivia ryhmiä. Ilmoittautumisaikana tehdyissä ilmoittautumisissa
ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä rippikoulupaikkojen jaossa. Voit
esittää yhden kaveritoivomuksen, joka varmasti toteutuu. Kaveritoivetta
varten ensimmäinen kavereista ilmoittautuu ja saa kaverikoodin (12
numeroa), jonka hän ilmoittaa kaverilleen. Toinen ilmoittautuvista kavereista
täyttää muilta osin ilmoittautumislomakkeen ja liittää saamansa koodin
ilmoittautumis-lomakkeessa varattuun kohtaan. Kun käytät kaverikoodia,
sinulta ei kysytä rippikouluvaihtoehtoja, vaan ne ovat automaattisesti samat
kuin ystävälläsi, jolta sait koodin.
Tarkista, että huoltajan sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein! Rippikoulun
maksulinkki lähetetään sähköpostitse noin kuukautta ennen leiriä.
Kehitysvammaisille nuorille järjestetään Nurmijärven, Mäntsäjän ja
Hyvinkään seurakuntien yhteinen erityisrippikoululeiri 4.-5.4. ja 28.7.-1.8.
Rantalahden leirikeskusessa Janakkalassa. Konfirmaatio on Mäntsälän
kirkossa sunnuntaina 2.8. Infoa ja ilmoittautuminen: kehitysvammaistyön
pastori Sanna Ylä-Jussila, sanna.yla-jussila@eteva.fi, p. 040 340 7834.
Vuoden 2020 rippikoulut aikatauluineen löytyvät tämän kutsukirjeen
takakannen sisäsivulta. Lisää infoa leiripaikoista löytyy nettisivuiltamme.

Elämän siiville
Yläaste on itsenäistymisen aikaa, suurten kysymysten aikaa. Rippikoulu
tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa elämää ja itselle tärkeitä asioita uudella
tavalla. Kysymykset ”kuka minä olen” ja ”mitä minä elämältä haluan”
johtavat edelleen perimmäisiin kysymyksiin elämän tarkoituksesta ja
Jumalasta. Nuo kysymykset ovat tärkeitä kysymyksiä. Rippikoulussa niitä
saa kysyä, ja rippikoulussa niihin saa yhdessä toisten kanssa etsiä vastausta.
Samalla rippikoulu on myös muuta. Se on yhdessä olemista, leikkimistä ja
laulamista, se antaa mahdollisuuden riehaantua ja rauhoittua, tutustua uusiin
ihmisiin ja kerätä mahtavia elämyksiä.
Tervetuloa mukaan rippikouluun!
Rippikouluterveisin
Johannes ja Timo

RIPPIKOULUTYÖ
www.nurmijarvenseurakunta.fi/rippikoulu
rippikoulu.nvi@evl.fi
Johannes Haapalainen
Pastori
050 541 7061

Timo Liimatta
Nuorisotyönohjaaja
040 566 1475

VUODEN 2020 RIPPIKOULUT
RIPPIKOULU
Piispala 1, 16.-22.2.
Sääksi 1, 16.-22.2.
Sääksi 2, 27.-29.3. & 9.-13.4.
Piispala 2, 1.-7.6.
Päiväripari 1 (Kla), 1.-7.6.
Sääksi 3, 1.-7.6.
Kroatia, 2.-9.6.
Piispala 3, 7.-13.6.
Päiväripari 2 (Nvi), 8.-14.6.
Enä-Seppä 22.-28.6.
Sääksi 4, 22.6.-28.6.
Sääksi 5, 29.6.-5.7.
Suomenlinna, 1.-7.7.
Sääksi 6, 6.-12.7.
Elämännokka 1, 11.-17.7.
Sääksi 7, 13.-19.7.
Elämännokka 2, 17.-23.7.
Sääksi 8, 20.-26.7.
Elämännokka 3, 24.-30.7.
Sääksi 9, 27.7.-2.8.
Bergvik, 28.7.-3.8.
Sääksi 10, 3.-9.8.
Päiväripari 3 (Nvi), 5.-11.8.
Pienryhmä, 5.-11.8.

KONFIRMAATIO
3.5. NVI
3.5. RKI
17.5. KLA
14.6. KLA 12
7.6. KLA
14.6. KLA 15
14.6. RKI 12
14.6. NVI 15
14.6. NVI 11
5.7. NVI
5.7. KLA
12.7. NVI
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19.7. KLA
19.7. NVI
26.7. KLA
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2.8. KLA
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16.8. KLA
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16.8. NVI

SRK-SAFARI
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9.2. KLA
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