
Rippikoulut 2017



Mitä kaikkea ripariin kuuluu?

• Seurakunnan toimintaan osallistumista 
tammi-huhtikuussa (nuorten messu, 
nuortenilta, messu, pääsiäisen aika)

• Kaupunkipäivä toukokuussa
• Leirijakso heinäkuussa
• Konfirmaatio



Kysymyksiä riparille tullessa

• Pitääkö olla kastettu, että voi tulla 
riparille?

• Pitääkö kuulua kirkkoon, että voi tulla 
riparille?

• Pääseekö Paavalin riparille muualla 
asuvia?



Mitä oikeuksia ripari 
ja konfirmaatio antavat?

Ripari ja konfirmaatio
– Kummius
– Itsenäisesti ehtoolliselle
– Äänioikeus 

seurakuntavaaleissa 16-
vuotiaana 

– Oikeus asettua ehdolle 
seurakuntavaaleissa 18-
vuotiaana 

Seuraavat vaalit 2018

Ripari
– Kirkkohäät



Mitä haluan sanoa tuleville riparilaisille?
”En olisi uskonut, 
että ripari voi olla niin kiva.”

”Luulin, että ripari olisi 
pelkkää jeesustelua. 
Eipä ollut.”

”Etukäteen jännitin, mutta 
leiriltä ei olisi halunnut lähteä.”



Mitä haluan sanoa tuleville riparilaisille?

”Kivoja aktiviteetteja”
”Mukavia lauluhetkiä”
”Paljon kivaa tekemistä”
” Hieno järvimaisema”
” Hyvää kotiruokaa ja 
viihtyisät kotoisat tilat.”
” Ketään ei  yritetä 
aivopestä.”



Mitä haluan sanoa tuleville riparilaisille?
”Saa olla oma itsensä.”
”Ikimuistoinen”
”Ketään ei jätetä yksin.”
” Saa halutessaan oman 
rauhan.”
”Ikimuistoinen kokemus”
”Erilaisille mielipiteille ja 
ajatuksille on tilaa.”



Palautetta opiskelusta ja oppitunneista  
”Rennot oppitunnit”

”Kiitos, kun hyödynsitte 
teknologiaa opetuksessa.”

”Kivat oppitunnit”

”Ulkoläksyjä ei tarvi stressata
ohjaajat auttavat  ”

”Oppitunneista on tehty hauskoja.”



Mitä haluan sanoa tuleville riparilaisille?
”Työskennellään 
erilaisissa ryhmissä”
”Mukavat ohjaajat ja isoset”
”Rento meininki”
”Oppii tuntemaan uusia 
ihmisiä hauskoilla tavoilla”
”Paljon uusia ystäviä”

”Isoset on kivoja ja ne auttaa tarvittaessa.”



• Riparit ovat 
päihteettömiä

• Ripareille ei saa ottaa 
mukaan/ eikä käyttää 
tupakkatuotteita 
(tupakka, nuuska, 
sähkötupakka)

• Ei myöskään 
energiajuomia



Riparimaksuun 140 € sisältyy:

• Bussimatka leirille ja takaisin
• Majoitus

• Leirin monipuolinen ohjelma
• Ruokailu viisi kertaa päivässä

• Tapaturmavakuutus



Kesän 2017 leiripaikka
Mannila









Leirivaihtoehdot
Mannila 1

• Kaupunkipäivä 6.5.
• Leiri jakso 3.-10.7.
• Konfirmaatio 16.7.

Mannila 2

• Kaupunkipäivä 20.5.
• Leirijakso 24.-31.7.
• Konfirmaatio 6.8.



Miten ilmoittaudun?
Ilmoittautuminen tehdään netissä 4.-31.10.16

Tiedot ripareista ja ilmoittautumislinkki
http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
paavali/toiminta/rippikoulu.html

http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali/toiminta/rippikoulu.html
http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/paavali/toiminta/rippikoulu.html








Kaverin kanssa riparille



Kaverin kanssa riparille



Mitä haluaisit vielä tietää?



Meihin voit olla yhteydessä kaikissa 
rippikouluun liittyvissä kysymyksissä.

AnMa Minna
p. 050 375 8604 p. 050 321 2322
ann-marie.ahlsten@evl.fi minna.kumpukallio@evl.fi

mailto:ann-marie.ahlsten@evl.fi
mailto:johanna.jakonen@evl.fi


Nuorisotyö somessa

Instagram: uskotoivorento
Twitter: uskotoivorento

Snapchat: uskotoivorento 


