Rippikoulut 2022
Olet täyttämässä viisitoista ja sinut kutsutaan rippikouluun –
tutkimusmatkalle elämän, uskon ja rukouksen kysymyksiin.
Valkealan omat rippileirejä pidetään Valkealan opistolla ja
Niinirannassa. Jos et halua yöpyä leirillä, hyvä vaihtoehto on
päiväripari kesän alussa. Voit myös osallistua Kouvolan
seurakuntien yhteiselle riparille: talviriparille hiihtolomalla, leirille
Virossa tai vaikkapa sporttitaideriparille.
Tervetuloa rippikouluun!

Ilmoittautuminen rippikouluun 13.9. – 3.10.2021
www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun

Valkealan seurakunnan
Kaikkiin rippikouluihin kuuluu myös rippikouluryhmän
kokoontumisia jo kevään aikana sekä itsenäistä seurakunnan
toimintaan osallistumista

Päivärippikoulu
Päivärippikoulu pidetään heti kesäkuun alussa seurakuntakeskuksessa
Valkealassa. Rippikoulu kokoontuu päivittäin kello 9 – 15. Rippikoulussa on
oppituntien lisäksi hartauksia, Raamatun lukemista ryhmissä sekä muutakin
yhteistä ohjelmaa.
Opiskelu päivärippikoulussa on rippileirejä koulumaisempaa, mutta sopii
sinulle, ellet pidä leirielämästä tai sinun on päästävä kesälläkin joka päivä
omiin harrastuksiin.

VALKEALA Päiväripari
Ti 7.6. – pe 10.6. ja ma 13.6. – to 16.6.2022 kaikkina päivinä kello 9 – 15
Valkealan seurakuntakeskuksessa
Konfirmaatio 19.6.2022 Valkealan kirkossa
Päivärippikoulu ruokailuineen on maksuton.
Kaikki päivärippikouluun ensisijaisesti ilmoittautuvat pääsevät
päivärippikouluun.
Joudut kuitenkin täyttämään ilmoittautumislomakkeeseen kolme muutakin
vaihtoehtoa – voit valita niihin mitä tahansa.

omat rippikoulut

Rippileirit
Oppituntien lisäksi leirin ohjelmaan kuuluu hartauksia, Raamatun lukemista
ryhmissä, ruokaa viisi kertaa päivässä ja monenlaista yhteistä ohjelmaa sisällä ja
ulkona. Luvassa on viikko tiivistä yhdessäoloa ja paljon yhteistä tekemistä!
Kesän ensimmäinen ripari pidetään Valkealan opistolla Selänpäässä Saanjärven
rannalla. Majoitus on kahden hengen huoneissa, joissa on omat suihkut.
Juhannuksen jälkeen leirit ovat Niinirannassa Lappalanjärven rannalla.
Niinirannassa majoitumme noin viiden hengen huoneissa.

VALKEALA Valkealan opisto
leiri 7. – 14.6.2021, konfirmaatio 19.6.
VALKEALA 1 Niiniranta
leiri 28.6. – 5.7.2021, konfirmaatio 10.7.
VALKEALA 2 Niiniranta
leiri 12.7. – 19.7.2021, konfirmaatio 24.7.
VALKEALA 3 Niiniranta
leiri 26.7. – 2.8.2021, konfirmaatio 7.8.
Rippileirin hinta on 120 €
Perheen taloudellisen tilanteen ollessa vaikea voidaan anomuksesta myöntää
Niinirannan leirimaksuista alennusta tai vapaaoppilaspaikka.

Kouvolan seurakuntien
Näihin rippikouluihin osallistuu nuoria kaikista Kouvolan seurakunnista.
Rippikouluun kuuluvia kokoontumisia voi olla eri puolilla Kouvolaa.
Kaikkiin rippikouluihin kuuluu leirin lisäksi myös ryhmän kokoontumisia ja
itsenäistä seurakunnan toimintaan osallistumista

Talviripari
Hyvä vaihtoehto, jos kesä on jo täynnä ohjelmaa. Tavallinen ripari, joka vain
pidetään jo talvilomalla (ei siis hiihtoa tai laskettelua). Seurakuntaan tutustutaan
ennen leiriä ja sen jälkeen.
Ripari alkaa starttikirkolla Kouvolan keskuskirkossa 21.11.2021 klo 17.
YHTEINEN Talviripari
26.2. – 5.3. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 24.4. Kouvolan keskuskirkossa.
Leirimaksu 120 euroa.

Viron ripari
Ripari vastaa sisällöltään kotimaassa pidettäviä ripareita, mutta
puitteet ovat hieman erilaiset sillä riparille matkataan Suomenlahden
toiselle puolelle Pühan leirikeskukseen Kuressaareen.
Majoitushuoneet ovat isompia ja lähtijöitä on kaikista seurakunnista,
eli jokainen pääsee varmasti tutustumaan uusiin ihmisiin.
YHTEINEN Viron ripari
27.6. – 4.7. Viron Kuressaaressa,
konfirmaatio su 10.7. Kuusankosken kirkossa. Leirimaksu 290 euroa.
Lisätiedot David Paski david.paski@evl.fi 040 775 4931

Sporttitaideripari
Leirillä erityisesti musiikkia, kuvista ja urheilua.
YHTEINEN Sporttitaideripari
13. – 20.7. Puhjonrannassa,
konfirmaatio su 24.7. Sippolan kirkossa. Leirimaksu 140 euroa.
Lisätiedot Johanna Pesonen johanna.pesonen@evl.fi puh. 040 513 0615

yhteiset rippikoulut
Yhteinen kesäripari
Tämä leiri on erityisesti kaveriporukoille, jotka kuuluvat yhtymän eri
seurakuntiin. Ripari alkaa starttikirkolla Kouvolan keskuskirkossa 21.11.2011
klo 17.
YHTEINEN Kesäripari
29.7. – 5.8. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 7.8. Kouvolan keskuskirkossa.
Leirimaksu 120 euroa.

Pienryhmäripari
Leiri on suunnattu nuorille, joille opiskelu tai toimiminen suuressa ryhmässä on
haastavaa. Leirille otetaan 4 – 10 nuorta. Osa leirin ohjelmasta toteutetaan
yhdessä Kesäriparin kanssa.
YHTEINEN Pienryhmäripari
29.7. – 5.8. Puhjonrannassa, konfirmaatio su 7.8. Voikkaan kirkossa.
Leirimaksu 120 euroa. Lisätiedot Heidi Arponen
heidi.arponen@evl.fi puh. 044 422 1307.

Kehitysvammaistyön pienryhmäripari
Leiri on tarkoitettu nuorille, joilla on kehitysvammadiagnoosi tai merkittäviä
haasteita oppimisessa. Leirille otetaan 4 – 10 nuorta. Ilmoittautuminen
suoraan Tero-papille.

Kehitysvammaistyön pienryhmäripari
6. – 10.6. Niinirannassa, konfirmaatio su 12.6. Voikkaan kirkossa.
Leirimaksu 100 euroa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Tero Kajander
tero.kajander@evl.fi puh. 0400 880 218.

Muualle rippikouluun
Seurakuntien lisäksi monet kristilliset järjestöt pitävät rippikouluja. Jos käyt
järjestörippikoulun (esim. Herättäjä-Yhdistys, rauhanyhdistykset, urheilurippikoulu,
palokuntarippikoulu) huolehdit itse ilmoittautumisen rippikouluun.
Koska tutustumisjakso pitää aina suorittaa omassa seurakunnassa, täytät myös
ilmoittautumisen osoitteessa www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun → Muualle
rippikouluun 2022.

en kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon? Rippikoulun voi käydä, vaikka ei olisi kirkon
jäsen. Voit siis täyttää ilmoittautumislomakkeen ja ilmoittautua ensisijaisesti riparille siihen
seurakuntaan, jonka alueella asut, tai yhteisille ripareille. Halutessasi sinut voidaan kastaa
rippikoulun aikana. Ainoastaan kastettu ja kirkkoon kuuluva nuori voidaan konfirmoida.
olen erityis- tai mukautetussa opetuksessa? Ole rohkeasti yhteydessä rippikoulutyön
pappiin ja juttele vaihtoehdoista. Voit pyytää erityisopettajalta tai lääkäriltä lausunnon,
voitko osallistua normaaliopetuksen rippikouluun. Kerro myös rippikoulusi työntekijälle,
mitä olisi hyvä ottaa huomioon. Järjestämme myös pienryhmäriparin, joka on tarkoitettu
erityisesti niille, jotka hyötyvät pienemmässä ryhmässä opiskelusta, sekä kehitysvammaistyön
pienryhmäriparin, joka on tarkoitettu nuorille, joilla on kehitysvammadiagnoosi tai
merkittäviä haasteita oppimisessa.
en ole vielä kahdeksannella luokalla? Rippikoulun voi käydä mainiosti vielä vuotta
myöhemminkin omien luokkakavereiden kanssa.

Tukea ilmoittautumiseen ja vastauksia kysymyksiin?
Kouvolan seurakuntien ripari-infon näet YouTubessa
Kouvolan seurakunnat -kanavalla ke 8.9. klo 18.30. Linkin
videoon löydät myöhemmin kotisivuilta osoitteessa
www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun.
Videolla on tietoa erityisesti yhtymän rippikouluista!

Ilmoittautuminen 13.9. – 3.10.
Rippikouluun ilmoittaudutaan täyttämällä netissä
sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa
www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun.
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Tutustu yhdessä vanhempiesi kanssa rippikouluvaihtoehtoihin.
Valitse vähintään neljä sinulle parhaiten sopivaa rippikouluryhmää.
Rippikoulun suorittaminen edellyttää osallistumista ryhmän tapaamisiin. Valitse
siis sellaiset ryhmät, joiden ajankohta sopii sinulle hyvin.
Täyttäkää yhdessä sähköinen ilmoittautumislomake huolellisesti. Huolehdi, että
erityisesti sähköpostiosoitteet ovat oikein, sillä kaikki viestintä tapahtuu
ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse!
Jos haluat samalle riparille kaverin kanssa, ensimmäinen lomakkeen täyttävä saa
kaverikoodin, jota käyttämällä kaverusten ryhmätoiveet yhdistetään. Huomioi,
että mikäli muutat ryhmätoivejärjestystäsi, kaverikoodi raukeaa!
Kerro ilmoittautumislomakkeella huolellisesti ryhmätoiveesi mahdolliset
perustelut (ajankohta, perhesyyt tms.), jotka ryhmävalinnassa tulisi huomioida.
Muistathan kertoa ilmoittautuessasi myös rippikoulun käyntiin vaikuttavista
asioista, kuten oppimisen tai terveyden haasteista tai mahdollisesta
koulukiusaamisesta!
Jos menet muualle rippikouluun (esim. järjestöt, urheiluseurat, ulkomailla), täytä
”Muualle rippikouluun 2022” -ilmoittautumislomake, jotta saat ohjeet, kuinka
voit ryhtyä tutustumaan seurakunnan toimintaan. Tutustumisesta saat
todistuksen rippikouluasi varten.
Jos ilmoittautumisessa on ongelmia tai et voi ilmoittautua sähköisesti, ota
yhteyttä puh. 044 422 1701 (ilmoittautumisaikana arkisin 9-15).

Rippikoulujen ryhmävalinnat pyritään tekemään toiveitasi kuullen. Kaikki eivät
kuitenkaan pääse ensimmäiseen ryhmävaihtoehtoonsa – erityisesti suosituimpiin
ryhmiin hakee paljon enemmän, kuin ryhmään mahtuu. Siksi huomioimme ryhmiä
jakaessamme kaikki valitsemasi ryhmävaihtoehdot, mahdolliset kaverikoodit sekä
muut lomakkeella kertomasi perusteet. Ryhmävalinnat ilmoitetaan sähköpostilla
lokakuun aikana.

Miksi ripari?
────

Rippikoulu on tärkeää tutustumista elämän
peruskysymyksiin ja siihen uskoon, johon sinut
on lapsena kastettu.
Rippikoulun suorittaminen on myös kirkollisen
avioliittoon vihkimisen edellytys. Kun sinut on
konfirmoitu, saat osallistua itsenäisesti
ehtoolliselle, toimia kummina ja vaikuttaa
myöhemmin myös seurakuntavaaleissa siihen,
millainen sinun kirkkosi on.

Halutessasi lisätietoja ota rohkeasti yhteyttä
Rippikoulutyön pappi Arto Hyvättinen
040 705 3234, arto.hyvattinen@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Lotta Kemppainen
040 670 4498 lotta.kemppainen@evl.fi
Ilmoittautumisen ongelmissa ota yhteyttä puh. 044 422 1701 (ark. 9-15)

Ilmoittautuminen rippikouluun 13.9 – 3.10.2021
www.kouvolanseurakunnat.fi/rippikouluun

