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Mikä ripari?

Rippikoulu eli ripari on kirkon kasteopetusta. Riparilla kerrotaan,
mihin uskoon sinut on kastettu (tai tullaan kastamaan). Ripari pitää
opetuksen lisäksi sisällään todella paljon muutakin, kuten
yhdessäoloa ja -tekemistä!

Kenelle?
Vuonna 2022 riparivuorossa ovat 2007 syntyneet tai sitä
vanhemmat nuoret. Jos olet aloittanut koulusi vuotta aiemmin, voit
tulla riparille kirkkoherran luvalla jo nuorempana. Myös kirkkoon
kuulumattomat nuoret voivat käydä rippikoulun. Rippikoulun
päätteeksi oleva konfirmoiminen edellyttää kirkkoon liittymistä, ja
kastamattomien osalta kastetta leirillä tai leirin jälkeen.

Oikeudet?
Riparille tuleminen on täysin vapaaehtoista. Rippikoulu ja
konfirmaatio antavat paljon unohtumattomia kokemuksia ja
arvokasta ”näkymätöntä pääomaa”, mutta myös näkyviä oikeuksia.
Rippikoulu on kirkkohäiden edellytys. Konfirmaatio antaa oikeuden
toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja asettua 18vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa.

Miten ilmoittaudun?
Rippikouluun ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa
https://bit.ly/riparit2022 tai sivun akaanseurakunta.fi alaosasta
löytyvän linkin kautta. Täytä ilmoittautumislomake yhdessä huoltajasi
kanssa huolella.
Hakuaika on ma 4.10.– su 24.10.2021.
Rippikouluvaihtoehtoja valitaan vähintään neljä (4) ja enintään kuusi
(6). Täytä lomakkeen joka kohta erittäin huolellisesti. Jos
ilmoittautumisesta puuttuu tietoja, on mahdollista, ettei sitä voida
käsitellä. Tällöin ilmoittautuminen ei tallennu tietokantaan.

Mikä ryhmä?

Vuonna 2022 Akaan seurakunnassa järjestetään 8 rippikoulua,
joista 2 on talvella ja loput kesällä. Tutustu esitteeseen ja katso,
että valitsemiesi ryhmävaihtoehtojen kaikki päivämäärät ja
konfirmaatiopäivät sopivat sinulle varmasti.

Miten ryhmät jaetaan?
Ilmoittautumisjärjestys ei ratkaise leiripaikkaasi. Jokainen nuori pyritään
sijoittamaan johonkin toivomaansa ryhmään.
Jos ensimmäisen toiveen mukaiseen ryhmään on hakemuksia
enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, leiripaikat arvotaan.
Tästä syystä on tärkeää, että kaikki vaihtoehdot ovat sellaisia, jotka
käyvät todellisesti sinulle. Aina ykkösleiritoive ei toteudu. Ryhmäjaon
jälkeen ryhmää voidaan vaihtaa vain painavista syistä. Yhdessä
opetusryhmässä on yleensä korkeintaan 25 nuorta. Ryhmä voi olla
erityissyistä myös pienempi.

Milloin tiedän mille leirille pääsin?
Saat aivan marraskuun alussa sähköpostiviestin,
jossa kerrotaan mihin ryhmään olet päässyt ja koska
on ensimmäinen ryhmäsi tapaaminen.

Entä jos käyn riparin muualla?
Jos käyt rippikoulun muualla kuin Akaan seurakunnan järjestämänä,
ilmoittaudu normaalisti https://bit.ly/riparit2022 tai sivun
akaanseurakunta.fi alaosasta löytyvän linkin kautta ja valitse sieltä
ryhmä: Muualla rippikoulun käyvät. Koska pakollisia valintoja on tehtävä 4,
valitse ensimmäiseksi vaihtoehdoksi Muualla rippikoulun käyvät ja toisiksi
vaihtoehdoiksi mitkä tahansa muut. Ensimmäinen toiveesi toteutuu
varmasti. Kun riparihaku on päättynyt, saat toimintaohjeet sähköpostitse.

Kaverin kanssa leirille?
Sinun on mahdollista hakea samalle riparille yhden kaverisi kanssa.
Kun ilmoittaudutte kaverinne kanssa, ensimmäisenä ilmoittautuva
saa ilmoittautumislomakkeelta kaverikoodin (numerosarja). Tämä
numerosarja pitää kertoa myöhemmin ilmoittautuvalle kaverille,
joka laittaa tämän saman koodin omaan lomakkeeseensa.
Jälkimmäisenä ilmoittautuva kaveri ei voi enää vaihtaa ryhmävalintoja
ilmoittautumislomakkeella, sillä tällöin kaverikoodi ei toimi eikä
kaveritoivetta voida huomioida. Ohjeet kaverikoodin käytöstä tulevat
myös ilmoittautumislomakkeelle.

Leirille talvella vai kesällä?
Rippikoulu kestää yhtä kauan, käyt sitten päivärippikoulun, leirin kesällä
tai talvella. Oma rippikouluryhmäsi kokoontuu noin kerran kuukaudessa,
leirijaksoon asti. Poikkeuksena talvirippikoulut, joilla on kokoontumisia
leirijaksonkin jälkeen.

Entä jos minua ei ole kastettu?
Vaikkei sinua olisi kastettu, voit silti tulla rippikouluun. Konfirmaatio
kuitenkin edellyttää ensin kasteen ja seurakunnan jäseneksi
liittymisen. Keskustele asiasta rippikoulustasi vastaavan papin
kanssa.

Paljonko rippikoulu maksaa?

Erärippikoulu maksaa 150€. TalviSyöte maksaa 250€ (sisältäen kahden
päivän hissiliput, matkat, majoituksen sekä sisäänpääsyn uimahalliin
kahdelle päivälle.) Leirippikoulu maksaa 120€. Päivärippikoulut ovat
maksuttomia. Mikäli taloudellinen tilanne on haastava, leirimaksusta voi
hakea maksuhuojennusta. Huom! Erityisrippikouluista ei kuitenkaan
myönnetä maksuhuojennusta. Maksuhuojennusta haetaan lähettämällä
sähköposti asiasta kasvatuksen työalavastaavalle Hanna Jussilalle
osoitteeseen hanna.jussila@evl.fi

Miten laskutetaan?

Maksulinkki lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettuun
sähköpostiosoitteeseen. Maksuaikaa on kaksi viikkoa linkin saapumisesta.
Talvirippikoulut laskutetaan helmikuussa ja kesärippikoulut kesäheinäkuussa.

Mitä rippikouluvuotena tapahtuu?

Ilmoittautumisen jälkeen saat tiedon omasta ryhmästäsi. Ryhmälläsi on
tapaamisia pitkin vuotta. Rippikouluun kuuluu seurakuntayhteysjakso;
tutustut siis oman seurakuntasi toimintaan, tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Ennen leirijaksoa järjestetään vanhempainilta ja tavataan isoset. Heti leirin
jälkeen on konfirmaatio (paitsi talvileireillä).
Eikä siinä vielä kaikki! Tämän jälkeen olet tervetullut mukaan seurakunnan
nuorten toimintaan.

Talven leirit
Talvi-Toukola
Tule kokemaan Toukolan leiri hiihtolomalla!
Aika: 28.2. - 5.3.2022
Konfirmaatio: Su 29.5.2022 klo 10
Akaan kirkossa

Paikka: Toukolan leirikeskus

Vastuutyöntekijä: Jani Myllylä

Hinta: 120€

TalviSyöte
Onko laskettelu sun juttusi? Tule mukaan lasketteluriparille
Pudasjärven leirikeskukseen hiihtolomalla Iso-Syötteelle!
Aika: 26.2. - 5.3.2022
Konfirmaatio: Su 29.5.2022 klo 13
Akaan kirkossa

Paikka: Pudasjärven leirikeskus

Vastuutyöntekijä: Tarmo Repo
Erityishuomio: Omat lasketteluvälineet!

Hinta: 250€ (hinta sisältää kahden
päivän hissiliput, matkat, majoituksen sekä
sisäänpääsyn uimahalliin kahdelle päivälle)

Kesän leirit
Toukola 1
Vuoden ensimmäinen kesäleiri Toukolassa!
Aika: 27.6. - 2.7.2022
Konfirmaatio: Su 3.7. Akaan kirkossa

Paikka: Toukolan leirikeskus

Vastuutyöntekijä: Veera Mannila

Hinta: 120€

Toukola 2
Toukolan kesärippileiri!
Aika: 4.7. - 9.7.2022
Konfirmaatio: Su 10.7. Akaan kirkossa

Paikka: Toukolan leirikeskus

Vastuutyöntekijä:
Nuorisotyönohjaaja

Hinta: 120€

Kesän leirit
Toukola 3
Toukolan kesärippileiri!
Aika: 11.7. - 16.7.2022
Konfirmaatio: Su 17.7. Akaan kirkossa

Paikka: Toukolan leirikeskus

Vastuutyöntekijä: Jani Myllylä

Hinta: 120€

Toukola 4
Toukolan kesärippileiri!
Aika: 18.7. - 23.7.2022
Konfirmaatio: Su 24.7. Akaan kirkossa

Paikka: Toukolan leirikeskus

Vastuutyöntekijä:
Nuorisotyönohjaaja

Hinta: 120€

Kesän leirit

Eräilyripari

Lähde mukaan kokemaan hieman erilaisempi rippileiri Evon
retkeilyalueen kauniisiin maisemiin tällä erähenkisellä riparilla!
Aika: 6.-13.6.2022
Konfirmaatio: Su 19.6. Akaan kirkossa

Paikka: Evon retkeilyalue

Vastuutyöntekijä: Tarmo Repo
Erityishuomio: leirillä nukutaan 5 yötä
sisällä ja 2 teltassa. Leirin aikana
vaelletaan 19km.

Hinta: 150€

HUOM! Erikoisleirit (laskettelu- ja eräilyleiri) toteutuvat vain, jos leirille
ilmoittautuu vähintään 18 nuorta.

Päivärippikoulut
Et halua jostain syystä olla yötä leirillä? Voit tulla mukaan päiväriparille!
Päivärippikoulussa käydään samoja asioita kuin rippileirilläkin, mutta yöksi mennään
kotiin. Päivärippikouluvaihtoehtoja on kaksi.

Päiväripari
Aika: 6.-10.6.2022
Konfirmaatio: Su 12.6.2022 klo 10 Akaan kirkossa

Paikka: Akaan seurakuntatalo
Vastuutyöntekijä: Veera Mannila

Hinta: 0 €

Päiväripari pitkään tahtiin
Haluatko käydä riparisi pitkin kevättä? Valitessasi tämän vaihtoehdon ripariisi ei kuulu
ollenkaan leirimäistä jaksoa, vaan opetus ja tapaamiset on järjestetty erikseen sovittuina
ilta- ja viikonlopputapaamisina, muutama tunti kerrallaan.
Aika: kevätkausi 2022
Konfirmaatio: Su 12.6.2022 klo 13 Akaan kirkossa

Paikka: Myöhemmin sovittavat paikat
Vastuutyöntekijä: Hanna Jussila

Hinta: 0 €

Huom! Päiväripari pitkään tahtiin toteutuu
vain jos osallistujia on vähintään 8

Yhteystietoja
Veera Mannila
Nuorisotyönohjaaja
050 349 4326
veera.mannila@evl.fi

Tarmo Repo
Erityisnuorisotyönohjaaja
040 715 4788
tarmo.repo@evl.fi

Jani Myllylä
Nuorisotyönohjaaja
040 742 2711
jani-petteri.myllyla@evl.fi

Leena Sorsa
Rippikoulutyöstä
vastaava pappi
050 574 4116
leena.sorsa@evl.fi
Hanna Jussila
Kasvatuksen työalavastaava
040 725 7415
hanna.jussila@evl.fi

Akaan seurakuntatalo
Sontulantie 1
37800 Akaa

Viialan
seurakuntatalo
Nordintie 3
37830 Akaa

Toukolan leirikeskus
Toukolantie 98
37910 Akaa

Nuokkari
Akaan srk-talo
3.kerros

Lisää yhteystietoja:

akaanseurakunta.fi/yhteystiedot

