HEI VUODEN 2022 RIPPIKOULULAINEN!
Täytät pian 15 vuotta ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että sinulla on mahdollisuus käydä rippikoulu ja saada konfirmaatio, joka oikeuttaa sinut muun muassa kummin tehtäviin. Mahtavaa!
Tästä esitteestä löydät ilmoittautumisohjeet, rippikoulujen paikat ja ajat sekä
paljon muuta. Näytä tämä esite myös vanhemmillesi/huoltajillesi ja keskustele heidän kanssaan rippikouluun osallistumisesta.
Esitteen tiedot on myös nettisivuilla:
www.nurmijarvenseurakunta.fi/rippikoulu
Vaikka kävisit rippikoulusi jossain muualla kuin Nurmijärven seurakunnassa, lue silti tämä esite ja ilmoittaudu, sillä alkujakso koskee myös sinua
(rippikoulusunnuntai, seurakuntasafari sekä seurakunnan toimintaan osallistuminen).

MIKSI RIPPIKOULUUN?
Vuonna 2022 rippikouluihin voivat osallistua vuonna 2007 tai sitä aiemmin
syntyneet. Kirkkoherra voi antaa luvan rippikoulun käymiseen ja konfirmaatioon myös vuonna 2008 syntyneelle seurakuntamme jäsenelle.
Jos et kuulu kirkkoon, se ei ole este rippikouluun tulemiselle. Muista merkitä
asia ilmoittautumislomakkeeseen. Saat omalta riparipapiltasi tiedon siitä, miten sinun tulee toimia, jos haluat liittyä kirkkoon ja osallistua konfirmaatioon
rippikoulun jälkeen.
Rippikoulu on ainutlaatuinen matka. Matkalla tutustut seurakuntaan, uusiin
ja vanhoihin ystäviin, itseesi, Jumalaan ja elämän syvimpiin salaisuuksiin.
Riparin jälkeen voit ruveta isoseksi ja saat oikeuden kummiuteen ja kirkkohäihin. Voit myös asettua ehdolle seurakuntavaaleissa täytettyäsi 18-vuotta ja
vaikuttaa kirkon asioihin!

MITÄ RIPARILLA TAPAHTUU?
Rippikoulu jakautuu kahteen osaan ja huipentuu konfirmaatioon. Alkujaksolla tutustut oman seurakunnan toimintaan ja omaan rippikouluryhmääsi.
ALKUJAKSO
1) Rippikoulusunnuntai. Kutsumme sinut omaan lähikirkkoosi riparimessuun sunnuntaina 30.1.2022, jolloin saat oman riparipassisi.
2) Seurakuntasafari. Safarissa tutustutaan seurakunnan tiloihin, toimintaan
ja omaan ryhmään.
3) Seurakunnan toimintaan osallistuminen. Pääset tutustumaan seurakunnan nuorten toimintaan ja messuihin keräämällä leimoja riparipassiin. Täyden passin palautat ennen leirin tai päiväkoulun alkua, oman ryhmän ohjeiden mukaisesti.
4) Ryhmän omat tapaamiset. Ripariryhmäsi ohjaajat kutsuvat sinut yhteisiin tapaamisiin ennen yhteistä viikkoanne.
Kaikki rippikoululaiset voivat rippikoulusunnuntain jälkeen osallistua Nurmijärven seurakunnan messuissa ehtoolliselle, mutta se ei ole pakollista.

LÄHIJAKSO
Alkujaksoa seuraa viikon mittainen lähijakso. Ripari on yhdessä olemista ja
yhdessä tekemistä. Siellä pohditaan elämän suuria kysymyksiä, Raamattua ja
Jumalaa. Lisäksi riparilla leikitään, lauletaan, syödään, levätään ja hiljennytään. Nurmijärvellä ripareita on kolmenlaisia ja rovastikunnallinen kehitysvammaisten erityisrippikoulu:
A) Rippileirillä lähdetään viikoksi leirikeskukseen. Leirejä järjestetään talvella ja kesällä ja se voi olla myös teemapainotteinen, kuten vaellusripari.
B) Päiväriparilla mennään yöksi kotiin. Päiväriparit järjestetään kesällä seurakunnan tiloissa ja se kestää päivittäin noin 6 tuntia.
C) Pienryhmäripari on niille nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Tapaamiset ovat kevään aikana iltaisin ja ripariin saattaa sisältyä lyhyt leirijakso. Ripari suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaan.
Riparin päätteeksi osallistutaan konfirmaatioon. Se on yhdessä perheen,
kummien ja muiden läheisten kanssa vietettävä juhlajumalanpalvelus. Siinä
sinut siunataan, ja puolestasi rukoillaan. Konfirmaatiota voi juhlistaa vielä
yhdessä ystävien ja sukulaisten kanssa kotona rippijuhlissa.
ERITYISRIPPIKOULU
Kehitysvammaisille nuorille suunnattu erityisrippikoulu järjestetään yhdessä
Mäntsälän ja Hyvinkään seurakunnan kanssa. Rippikoulu koostuu seuraavista jaksoista:
 Tutustumisviikonloppu la-su 12.-13.3. Mäntsälän Ahvenlammella
 Leirijakso su-to 7.-11.8. Mäntsälän Ahvenlammella
 Konfirmaatio Mäntsälän kirkossa sunnuntaina 14.8.
Infoa ja ilmoittautuminen: kehitysvammaistyön pastori Sanna Ylä-Jussila,
sanna.yla-jussila@eteva.fi, p. 040 304 7834.

MITEN RIPARILLE ILMOITTAUDUTAAN?
Tee ilmoittautuminen yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa, sillä tarvitset sitä varten sekä oman että huoltajan sähköpostiosoitteet ja henkilötunnukset.
• Ilmoittautuminen alkaa 17.10. ja päättyy 7.11.
• Ilmoittautumislinkit ja tarkat ohjeet löytyvät seurakunnan nettisivuilta
www.nurmijarvenseurakunta.fi/rippikoulu. Sivuilla on erilliset linkit Nurmijärven seurakunnan rippikouluun tuleville ja muualla rippikoulun käyville.
• Valitse kuusi (6) sinulle ja perheellesi sopivaa rippikouluvaihtoehtoa.
• Voit esittää yhden kaveritoivomuksen, joka varmasti toteutuu.

USEIMMITEN KYSYTYT KYSYMYKSET?
VOIKO RIPPIKOULURYHMÄÄ VAIHTAA?
Pakottavista syistä johtuvat rippikouluryhmän vaihtotoiveet esitetään sähköpostitse osoitteeseen rippikoulu.nvi@evl.fi. Talvilomaleirien muutostoiveista
voi ottaa yhteyttä jo joulukuussa. Kesän ripareita koskevia muutostoiveita
käsittelemme vasta viikosta 4 alkaen.
MITÄ LEIRILLE EI SAA OTTAA MUKAAN?
Kaikki seurakuntamme rippikoulut ovat savuttomia ja päihteettömiä ja riparin onnistumiseksi kaikkien on sitouduttava yhteisiin pelisääntöihin. Pelisäännöt löytyvät nettisivuilta.
OLENKO ETUSIJALLA, JOS ILMOITTAUDUN ENSIN?
Ilmoittautumisaikana tehdyissä ilmoittautumisissa ilmoittautumisnopeudella
ei ole merkitystä rippikoulupaikkojen jaossa.
ONKO TEEMARIPPIKOULUISSA JOTAIN ERITYISVAATIMUKSIA?
Pyöräily- ja vaellusripareille vaaditaan joitakin omia varusteita. Lisätietoa
löytyy nettisivuilta.
Jos sinulla on kysyttävää, tavoitat rippikouluvastaavat Idan ja Jonnan
to 28.10. klo 15.30-18.00 online-nuorisotilasta www.bit.ly/nurtsinnuoret.

HUOLTAJILLE TÄRKEÄÄ TIETOA
Rippikoulu on koko perheen asia. Nuori tarvitsee perheen tukea myös rippikoulun kanssa. Voitte vaikka osallistua koko perheenä messuihin.
Nurmijärven seurakunnan rippileirit maksavat 130 €.
Pienryhmäriparista ja päiväriparista peritään ruokamaksu 20 €.
Maksut kattavat vain osan rippikoulujen todellisista kuluista. Rippikoulun
maksulinkki lähetetään sähköpostitse noin kuukautta ennen lähijaksoa.
Nuoret on vakuutettu seurakunnan puolesta, tavaroita ei ole vakuutettu.
Maksusta voi perustelluista syistä anoa etukäteen maksuvapautusta srk:n
taloustoimistosta (Kirstaantie 5-7) saatavalla tai verkkosivuilta tulostettavalla
lomakkeella. Maksuvapautus on harkinnanvarainen.
Mikäli rippikoulu käydään muualla, kuten kristillisten järjestöjen leireillä, ja
olet ilmoittautunut Nurmijärven seurakuntaan muualla rippikoulunsa suorittavaksi, voit anoa seurakunnalta avustusta maksuun (maksimissaan 110€)
vapaamuotoisella anomuksella. Hakemus osoitetaan rippikoulutyölle.
Avustus on harkinnanvarainen.

Ripari on ihmisen parasta aikaa. Nähdään riparilla!
Ida, Timo ja Jonna
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VUODEN 2022 RIPPIKOULUT
RIPPIKOULU
Piispala 1, 20.-26.2.
Sääksi 1, 20.-26.2.
Sääksi 2, 1.-3.4. & 14.-18.4.
Erkkaripari, maalis-toukokuu
Piispala 2, 6.-12.6.
Päiväripari 1 (Kla), 6.-12.6.
Sääksi 3, 9.-15.6.
Piispala 3, 12.-18.6.
Päiväripari 2 (Nvi), 13.-19.6.
Satulinna 1, 13.-19.6.
Pyöräily, 16.-22.6.
Satulinna 2, 27.6.-3.7.
Sääksi 4, 30.6.-6.7.
Satulinna 3, 3.7.-9.7.
Sääksi 5, 7.-13.7.
Wuolle 1, 13.-19.7.
Sääksi 6, 14.-20.7.
Wuolle 2, 19.-25.7.
Sääksi 7, 21.-27.7.
Elämännokka, 27.7.-2.8.
Sääksi 8, 28.7.-3.8.
Päiväripari 3 (Kla), 1.-7.8.
Vaellus, 1.-7.8. (5.-7.8.)
Sääksi 9, 4.-10.8.

SRK-SAFARI
13.2. KLA
13.2. KLA
13.2. KLA
13.2. KLA
13.2. KLA
13.2. KLA
6.3. NVI
6.3. NVI
6.3. NVI
6.3. NVI
6.3. NVI
6.3. NVI
20.3. KLA
20.3. KLA
20.3. KLA
20.3. KLA
20.3. KLA
20.3. KLA
27.3. NVI
27.3. NVI
27.3. NVI
27.3. NVI
27.3. NVI
27.3. NVI

KONFIRMAATIO
22.5. KLA 12
22.5. RKI 12
22.5. NVI 10
26.5. NVI 10
19.6. KLA 11
12.6. KLA 12
19.6. NVI 15
19.6. KLA 15
19.6. NVI 11
3.7. KLA 12
3.7. RKI 12
21.8. KLA 12
10.7. NVI 11
10.7. KLA 12
17.7. KLA 12
24.7. KLA 12
24.7. NVI 11
31.7. NVI 11
31.7. KLA 12
7.8. NVI 15
7.8. NVI 11
7.8. KLA 12
7.8. RKI 12
14.8. KLA 12
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