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Tässä rippikoulukirje, josta löydät tietoa yleisistä rippikoulun asioista sekä oman 
ryhmäsi tapaamisista. Lue tämä huolella huoltajiesi kanssa ja laita se talteen. 
Kevätkaudella 2023 pääset tutustumaan omaan rippikouluryhmääsi, ohjaajiisi ja 
seurakuntaasi 

Rippikoulu koostuu alkujaksosta, joka sisältää erilaisia yhteisiä kokoontumisia 
sekä leirijaksosta Kevon kanjonin maastossa. 
Ensimmäinen tapaaminen oman ryhmäsi kanssa on sunnuntaina 22.1. klo 
9.45.-13.00. Järvenpään kirkossa ja sen jälkeen Vanhan kirkon salissa. 
Kirkkotie 2. (Kokoontuminen Kirkon edessä). 

Kuten varmaan jo tiedätkin, tälle leirille tulee nuoria Tuusulan lisäksi myös 
Järvenpäästä ja Keravalta. Tällä leirillä on yhteisiä ennakko tapaamisia ja 
seurakuntakohtaisia tapaamisia. Tässä kirjeessä mainitut tapaamiset koskevat 
Tuusulalaisia nuoria. 

1. TAPAAMINEN 
SU 22.01.  
KLO 9.45-13.00 
JÄRVENPÄÄN KIRKKO JA 
VANHA KIRKKO  

 
KAUPUNKIPÄIVÄ 1 
SU 5.3. KLO 13.00-18.30 
KIRKONKULMAN 
NUORTENTILA  
(KIRKKOTIE 6)  
(SRK TARJOAA VÄLIPALAN)  
 
KAUPUNKIPÄIVÄT 2 
SU 7.5. KLO 9.45.-15.30  
KERAVAN KIRKKO 
(PAPINTIE 2) JA WANHA 
PAPPILA (SRK TARJOAA 
TUKEVAN VÄLIPALAN) 

Huoltajien tapaaminen 
ja varusteinfo 
su 7.5. klo 14.15-15.30 
(huom. myös nuoret 
osallistuvat) 

Kaupunkipäivät 3 ja 4 
la ja su 22.-23.7. klo 10-
16  
Keravan Wanha Pappila 
(srk tarjoaa lounaan) 

RIPARIRALLI 
18.3 KLO 11-17 
 
URKUBINGO ”TEAMS” 
23.4 KLO 12-15 

 



RIPPIKOULUSI OHJAAJAT  

Rippikoulussasi ohjaajina toimivat: 
Juha Pitkä Tuusulan seurakunnasta (p. 0400 775 854, juha.pitka@evl.fi) 
Katri Ahonen Keravan seurakunnasta (p. 0400 378 055, katri.ahonen@evl.fi).  
Petri Repo Järvenpään seurakunnasta (p. 050 4068033 petri.repo@evl.fi) 

Lisäksi rippikoulussa on mukana isosia ja apuohjaaja. Tästä eteenpäin voit olla 
yhteydessä rippikoulusi ohjaajiin rippikouluun liittyvissä kysymyksissä. 
Tuusulalaisten kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä Juhaan.  
Teemme nuorille oman whattsapp-ryhmän, jossa informoimme yhteisistä 
tapaamisista. 

SITOUDU RIPPIKOULUUN! 
Käyt rippikoulun vain kerran elämässä, joten edellytämme läsnäoloasi kaikissa 
ryhmäsi kokoontumisissa. Ryhmähengen ja oppimisprosessin takia on tärkeää, 
että kukin rippikoululainen osallistuu oman rippikouluryhmänsä tapaamisiin. 
Sairastumista ei kukaan voi ennakoida, mutta esimerkiksi harrastustoiminta ei 
ole yksin pätevä syy jäädä pois tapaamisista. Mikäli kuitenkin jostain syystä olet 
estynyt, sinun tulee ottaa yhteyttä oman rippikoulusi ohjaajiin heti, kun tiedät 
esteestä (eli ennen tilaisuutta), neuvotellaksesi siitä, miten toimit tilaisuuden 
korvaamisen kanssa. 

 VANHEMMILLE/HUOLTAJILLE TIEDOKSI  

• Konfirmaatioon kuuluu nuorten siunaaminen. Kutsumme kummeja 
avustamaan siunaamisessa. Jos kummi ei pääse paikalle, joku muu 
nuorelle läheinen ihminen voi olla hänen tilallaan. Miettikää yhdessä 
nuorenne kanssa jo valmiiksi, kenet kutsutte tähän kunniatehtävään.  

• Mikäli nuorta ei ole kastettu tai hän ei kuulu kirkkoon, voi rippikoulun 
oman papin kanssa sopia kirkkoon liittymisestä ja kastetilaisuudesta. 

Rippikoulumaksuista tulee huoltajan sähköpostiin (laskutussähköposti) 
sähköiset maksulinkit keväällä 2023. Mikäli teillä on taloudellisia vaikeuksia, voi 
rippikoulumaksusta anoa maksujärjestelyä tai maksuvapautusta. 

 

    

 
 

 

 

 

 
Toivomme, että riparistasi tulee sinulle hyvä kokemus, josta jää monia mukavia 
muistoja.  Avoin mieli luo hyvän pohjan onnistuneelle riparille. 

Rippikouluterveisin Juha, Katri ja Petri 
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RIPPIKOULUSI TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:   

Mikä?  Milloin?  Missä?  

1. tapaaminen su 22.01. klo 9.45-13.00  Järvenpään kirkko ja Vanha kirkko  

Kaupunkipäivä 1 su 5.3. klo 13.00-18.30 Kirkonkulman nuortentila 
(Kirkkotie 6) (srk tarjoaa välipalan) 

Ripariralli 18.3 klo 11-17 aika tarkentuu seurakuntakeskus Hyrylä 

Urkubingo 23.4 klo 12-15 aika tarkentuu Teamsin kautta etänä 

Kaupunkipäivä 2 su 7.5. klo 9.45.00-15.30 Keravan kirkko (Papintie 2) ja 
Wanha pappila  
(srk tarjoaa tukevan välipalan) 

Huoltajien tapaaminen ja 
varusteinfo  
(huom. myös nuoret 
osallistuvat) 

su 7.5. klo 14.15-15.30 Keravan Wanha Pappila 

Kaupunkipäivät 3 ja 4  la ja su 22.-23.7. klo 10-16  Keravan Wanha Pappila (srk 
tarjoaa lounaan)  

Leirijakso  24.-31.7. (Lähtö Keravan srk-
talolta klo 6.00) 

Kevon kanjoni (24.7. illalla 
yövymme Vasatokassa) 

Konfirmaatioharjoitus  pe 4.8.. klo 15-17 Keravan kirkko  

Konfirmaatio  su 6.8. klo 14 Keravan kirkko  

 


