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Tervetuloa rippikouluun
On aika kääntää katse kohti tulevaa vuotta ja rippikoulua! Tämä esi
te lähetetään kotiin kaikille Tuusulan seurakuntaan kuuluville ensi 
vuonna 15 vuotta täyttäville nuorille. Lisäksi tätä esitettä jaetaan 
syyskuussa Tuusulan yläkouluilla. Jos kaverisi ei kuulu kirkkoon, näy
tä tämä esite myös hänelle!

Tästä esitteestä löydät rippikoulujen paikat ja ajat, ilmoittautu
misohjeet ja paljon muuta. Esitteen lisäksi tietoa on saatavilla myös 
internetissä, osoitteessa www.tuusulanseurakunta.fi/rippikoulu.

Elämän siiville
Yläkoulu on itsenäistymisen aikaa, suurten kysymysten aikaa. Rippi
koulu tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa elämää ja itselle tärkeitä 
asioita uudella tavalla. Kysymykset ”Kuka minä olen” ja ”mitä minä 
elämältä haluan” johtavat edelleen perimmäisiin kysymyksiin elä
män tarkoituksesta ja Jumalasta. Nuo kysymykset ovat tärkeitä ky
symyksiä. Rippikoulussa niitä saa kysyä, ja rippikoulussa niihin saa 
yhdessä toisten kanssa etsiä vastausta. 

Samalla rippikoulu on myös muuta. Se on yhdessä olemista, leikki
mistä ja laulamista, se antaa mahdollisuuden riehaantua ja rauhoit
tua, tutustua uusiin ihmisiin ja kerätä mahtavia elämyksiä. 

Rippikoulu on jotain ainutlaatuista, jota et saa mistään muualta.

Tervetuloa mukaan! 

Janne Hollo
rippikoulutyön pappi
Tuusulan seurakunta
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Miksi rippikoulu
Rippikoulu on kasteopetusta  saat tietoa sitä uskosta, johon sinut on 
lapsena kastettu. Konfirmaatio tarkoittaa kasteessa saadun uskon 
vahvistamista. Kaste ja rippikoulu perustuvat Jeesuksen antamaan 
kaste ja lähetyskäskyyn.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on 
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa hei-
tä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä 
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän nou-
dattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät 
maailman loppuun asti.” (Matt 28:18-20)

Mitä rippikoulussa tehdään?
Rippikoulussa opiskellaan kristinuskon keskeisimmät asiat. Opetus 
ei ole pelkästään luokassa istumista vaan myös yhdessä tekemistä 
ja kokemista. Päivä koostuu hartauksista, opetuksesta, ryhmätyös
kentelyistä ja erilaisista peleistä ja leikeistä. Myös musiikki on kes
keinen osa rippikoulua.

Rippikoulun antamat oikeudet
Kun on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu, saa:

• oikeuden olla kummi
• kirkollisen avioliittoon vihkimisen
• käydä itsenäisesti ehtoollisella
• asettua ehdolle kirkollisissa vaaleissa (täytettyään 18 vuotta).

Kuka voi tulla rippikouluun
Vuoden 2023 rippikouluihin saavat kutsun kaikki vuonna 2008 synty
neet nuoret. Jos olet aloittanut koulun vuotta aiemmin, voit halutes
sasi tulla rippikouluun luokkakaveriesi mukana. Ota tällöin yhteyttä 
kirkkoherraan. Myös vuotta vanhemmat, eli vuonna 2007 syntyneet 
voivat tulla rippikouluun 2023, jos rippikoulu jostain syystä jäi tänä 
vuonna käymättä. Tähän ei tarvita erillistä lupaa.

Myös muut kuin tuusulalaiset voivat hakea Tuusulaan riparille. Ul
kopaikkakuntalaisia otetaan mukaan, jos leirillä on tilaa. 
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Kuinka kauan rippikoulu kestää
Rippikoulu kestään noin puoli vuotta, ja sen laajuus on yhteensä 80 
tuntia. Rippikoulu alkaa osallisuusjaksolla, jonka aikana ryhmä tutus
tuu kotiseurakuntaan ja sen toimintaan. Rippikoulun intensiivijakso 
eli leiri tai päiväkoulu on viikon mittainen ja se sijoittuu joko hiihto
lomaan, pääsiäiseen tai kesään. Rippikoulun päätteeksi pidetään 
konfirmaatio, nuorten oma juhlajumalanpalvelus. 

Kaste rippikoulun yhteydessä
Rippikouluun olet tervetullut vaikka et olisikaan kastettu etkä kuu
luisi kirkkoon. Rippikoulun aikana nuori voidaan kastaa ja hän osal
listuu muun ryhmän kanssa konfirmaatioon. Jos et kuulu kirkkoon, 
mainitse siitä rippikouluilmoittautumisen yhteydessä. Rippikoulu
ryhmän oma pappi sopii kanssasi käytännön asiat. Rippikoulun voi 
käydä vaikka  ei haluaisikaan liittyä kirkkoon.
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Erilaisia rippikouluja
Rippikoulun voi käydä talvella, pääsiäisenä tai kesällä, leirimuotoi
sena, päiväkouluna tai iltakouluna. Erityistä tukea tarvitseville on 
oma riparinsa ja rippikoulun voi käydä myös yksityisesti. Alla on 
esitelty eri vaihtoehtoja.

Leiririppikoulu
Leirimuotoinen ripari on kaikkein suosituin. Leirejä järjestetään 
hiihto lomalla, pääsiäisenä ja kesällä. Leiripaikat ovat eri puolilla 
Suomea, ja leiri kestää 8 päivää. Oivanki (Lasketteluripari) ja Tal
viViitakko (2 ja puoli päivää laskettelua) sekä vaellusripari ovat eri
tyisohjelmaa sisältäviä leiririppikouluja.

Päiväripari
Tuusulassa järjestetään vuonna 2023 kaksi päiväkoulua. Ensimmäi
nen on hiihtolomalla Hyrylän seurakuntakeskuksella (Rykmentintie 
34) ja toinen on kesällä Rusutjärven leirikodilla (Hämeentie 44). Ope
tusta on yhteensä kahdeksan päivän ajan päiväsaikaan. Päivärippi
koulu on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua leirille, tai joilla on 
paljon harrastuksia ja niihin liittyviä harjoituksia iltaisin. 
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Iltaripari
Iltaripari on pienryhmärippikoulu, johon otetaan 5–10 nuorta. Ryh
mä kokoontuu helmitoukokuussa arkiiltaisin. Tarkemmat paikat ja 
päivämäärät sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Kerrothan jo ilmoit
tautuessa, miksi iltaripari olisi sinulle sopiva.

Yksityisrippikoulu
Rippikoulun voi käydä myös yksityisesti. Yksityisrippikoulun toteu
tus suunnitellaan yhdessä papin kanssa, ja se kestää puoli vuotta. 
Tähän aikaan sisältyy keskusteluhetkiä papin kanssa, seurakuntaan 
tutustumista ja itsenäisiä tehtäviä. Rippikoulun päätteeksi järjes
tetään yksityiskonfirmaatio. Jos yksityisrippikoulu kiinnostaa, ota 
yhteyttä rippikoulutyön pappiin!

Erityisrippikoulu
Erityistä tukea tarvitseville nuorille on tarjolla oma rippikouluryh
mänsä. Ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan verkkosivujen 
kautta. Rovastikunnallinen erityisrippikoulu järjestetään Järven
pään seurakunnan leirikeskuksessa Leiriniemessä 20.21.5.2023 ja 
25.7.28.7.2023. Konfirmaatio on su 30.7.2023 klo 10 Tuusulan kir
kossa. Sopivasta rippikoulusta nuorelle voi keskustella Uudenmaan 
kehitysvammais  työn papin Elina Jokipaltion kanssa, p. 040 3047868 
elina.jokipaltio@eteva.fi

Aikuisrippikoulu
Joka vuosi muutama tuusulalainen aikuinen käy rippikoulun, joko 
yksityisesti tai pienessä ryhmässä. Aikuisrippikouluja toteutetaan 
sitä mukaan kun halukkaita löytyy. Aikuisrippikoulusta voi kysyä 
suoraan rippikoulutyön papilta.

Järjestöjen ja muiden seurakuntien rippikoulut
Jos aiot käydä rippikoulun muualla kuin Tuusulan seurakunnassa, si
nun tulee ilmoittaa asiasta sähköisellä lomakkeella 26.9.– 9.10.2022 
välisenä aikana osoitteessa www.tuusulanseurakunta.fi/rippikoulu. 
Muualla rippikoulun käyvät kootaan yhdeksi ryhmäksi, ja he suorit
tavat talven aikana seurakuntaan tutustumisjakson. Kun seurakun
taan tutustuminen on suoritettu loppuun, siitä saa todistuksen, joka 
pitää näyttää oman rippikoulun papille ennen leiriä.
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Ruotsinkielinen rippikoulu
Tuusulan seurakunnan jäsenet voivat halutessaan osallistua Vanda 
Svenska församlingin järjestämään ruotsinkieliseen rippikouluun. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.vandasvenskaforsamling.fi.

Leirivaihtoehdot
VIITAKKO
 Viitakon leirikeskus sijaitsee Tuusniemellä, Savossa. Viitakon hie
nouksia ovat monipuoliset ulkoilu  mahdollisuudet, kiipeily  ja seik
kailurata, kaunis järvi ja toimivat tilat. Majoitus 5 hengen huoneissa, 
joissa oma suihku ja wc. www.viitakko.fi

Talvi-Viitakko sisältää myös kaksi ja puoli päivää talviliikunta aktivi
teetteja joko rinteessä tai ladulla. Rinneliput jokainen maksaa itse.

OIVANKI
Tuusulan seurakunta järjestää lasketteluriparin hiihtolomalla nuo
risokeskus Oivangissa, Kuusamossa. Leiriin kuuluu laskettelua Ruka
tunturilla, ja hakijalta edellytetään laskettelun perustaitojen hal
lintaa. Majoittuminen 3– 5 hengen huoneissa. www.oivanki.fi

PÄÄSIÄISRIPARI
Pääsiäisripari pidetään Nuottakodossa Keravan seurakunnan lei
ri  keskuksessa. Pääsiäisriparille otetaan oppilaita Tuusulan lisäksi 
myös Järvenpäästä. Nuottakoto on luonnonkauniilla paikalla jär
ven rannalla. Majoitus 4 hengen huoneissa. Pääsiäisrippikouluun 
kuuluu kaksi lyhyempää leirijaksoa: viikonloppuleiri maaliskuussa 
ja pääsiäisleiri huhtikuussa. www.keravanseurakunta.fi/nuottako-
don-toimintakeskus

HARJU
Harju on oppimiskeskus Virolahdella idyllisessä kartanomiljöössä. 
Ainutlaatuinen, kaunis luonto luo puitteet hienolle leiriviikolle ja 
unohtumattomille elämyksille. Harjulla majoitutaan 2 hengen huo
neissa. Harjulla on kauniin ympäristön lisäksi myös täysimittainen 
frisbeegolfrata. www.harjunopk.fi
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LAPIN VAELLUSRIPARIT
Kohteena lapin jylhät tunturialueet. Osa Vaellusriparin oppitunneis
ta pidetään keväällä Tuusulassa tiiviin viikonlopun aikana, itse vael
luksella pääset nauttimaan upeasta erämaaluonnosta. Päivämatkat 
tunturissa ovat noin 6 14 km. Koko viikon varusteet kannetaan mu
kana rinkassa ja ruoat tehdään retkikeittimillä. Majoitus 3 4 hengen 
vaellusteltoissa. Vaellusleireille hakevalta ei vaadita erityisiä erätai
toja tai aiempaa kokemusta vaeltamisesta. Hyvä peruskunto riittää.

Toinen vaellusripari on yhteinen Järvenpään ja Keravan seurakuntien 
kanssa ja sinne mahtuu 8 nuorta Tuusulasta.

Kuljetus
Kuljetus rippikoululeireille tapahtuu yhteistyökumppanimme lin ja
autoilla yhteiskuljetuksena. Rippikoulujen lähtö  ja paluupaikkana on 
aina Hyrylän seurakuntakeskus

Kuva: Sanna Krook/Kirkon kuvapankki
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Ilmoittautuminen
Miten
Rippikouluihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa 
www.tuusulanseurakunta.fi/rippikoulu. Hakemus tulee täyttää yh-
dessä vanhempien tai huoltajien kanssa. 

Milloin 
Vuoden 2023 ripareille ilmoittaudutaan 26.9.– 9.10.2022. Ilmoit
tautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä ryhmäjaon kannalta. Älä 
silti jätä ilmoittautumistasi viime tippaan.

Ryhmätoiveet
Yhteen rippikoulun opetusryhmään valitaan yhteensä 25 oppilasta. 

Kuva: Sanna Krook/Kirkon kuvapankki
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Asuinalueestasi riippumatta voit hakea mihin rippikouluryhmään 
tahansa. Valitse valikoimasta viisi sinulle mieluisinta leiriä, ja kirjaa 
ne hakemukseen. Mikäli mahdollista, laita mukaan myös loppuke
sän leirejä. 

Hakemusta, jossa olisi vain yksi tai kaksi toivetta ei voi palauttaa. Jos 
harrastuksen tai perhetilanteen vuoksi sinulla on vain muuta ma leiri, 
jotka sinulle todella käyvät, laita hakemuksen silti 5 vaihtoehtoa. 
Kirjoita sitten ”Muuta huomioitavaa” kohtaan, mitkä esittämistäsi 
leireistä todella käyvät, ja mitkä eivät, ja miksi

Kaveritoiveet
Sinulla on mahdollisuus hakea yhden tai kahden kaverisi kanssa sa
malle leirille. Jos haluatte samalle leirille, toimikaa näin:

1. Selvittäkää leirivaihtoehdoista ne viisi, jotka sopivat teille kaikille 
Sopikaa keskenänne, kuka ilmoittautuu ensimmäisenä.

2. Ensimmäinen ilmoittautuja syöttää rippikouluhakemukseen 
sovitut viisi leirivaihtoehtoa, (täyttää myös hakemuksensa 
muut kohdat), ja painaa lopuksi ”Lähetä”.

3. Tietokone ilmoittaa nyt hakijalle kaverikoodin.
4. Ensimmäinen ilmoittautuja antaa tuon koodin kavereilleen.
5. Kaverit tekevät oman ilmoittautumisensa netissä, mutta eivät 

syötä hakemukseen leirivaihtoehtoja vaan sen sijaan syöttävät 
”kaverikoodi”-kenttään saamansa kaverikoodin ja painavat 
”Haenäppäintä”.

6. Ohjelma täyttää automaattisesti hakemukseen samat leiri
paikat kuin ensimmäisellä ilmoittautujalla. Näitä hakemuksia 
käsitellään tästä lähtien yhtenä yksikkönä. Samalla koodilla 
hakeneet sijoitetaan samalle leirille.

 
Ilmoittautumisohjelma toimii siis niin, että voit vain joko saada 
 uuden, käyttämättömän koodin eteenpäin jaettavaksi TAI syöttää 
kaveriltasi saamasi koodin hakemukseen. Sen vuoksi on tärkeää, 
että etukäteen sovitte, kuka hakee ensimmäisenä. 

Samaa koodia voi käyttää vain kahdesti, sen jälkeen se lukkiutuu.
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Ryhmäjako
Tiedon omasta rippikouluryhmästäsi saat sähköpostitse marras
kuun aikana. 

Rippikouluryhmien jako on monimutkainen prosessi, johon vaikut
tavat monet eri asiat. Ensinnäkin meidän on täytettävä kaikki leirit. 
Jos jollekin leirille tulee vain vähän tai ei ollenkaan ensisijaisia ha
kemuksia, sinne otetaan nuoria, joilla vaihtoehto oli hakemuksessa 
neljäntenä tai jopa viidentenä vaihtoehtona. Pyrimme myös saa
maan kaikille leireille mahdollisimman tasaisesti tyttöjä ja poikia. 
Jos esimerkiksi jollekin leirille hakee paljon poikia ja vähän tyttöjä, 
niin kaikki kyseiselle leirille hakeneen tytöt otetaan mukaan, vaik
ka kyseinen leiri olisi hakemuksessa viimeisenä vaihtoehtona. Kun 
vielä joudumme pitämään huolen siitä, että kaikki hakemuksensa 
yhteen liittäneet kaverukset pääsevät samalle leirille, on selvää, että 
merkittävä osa hakijoista ei pääse juuri sille leirille, jonka laittoi en
simmäiseksi toiveekseen. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että laitat 
hakemukseen viisi sellaista vaihtoehtoa, jotka todella ovat sinulle 
mahdollisia. Ryhmänvaihto sillä perusteella, että ei päässyt ensisi
jaisesti toivomalleen leirille, ei ole mahdollinen! 

Jälki-ilmoittautuminen
Rippikouluryhmät jaetaan lokakuussa. Jälkiilmoittautuneita otetaan 
mukaan niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Jos unohdit ilmoittautua, ota 
yhteyttä rippikoulutyön pappiin.

Rippikouluryhmän vaihtaminen
Rippikouluryhmän vaihtaminen jälkikäteen ei ole mahdollista muu
ten kuin hyvin painavasta syystä. Jos ryhmä, johon sinut valittiin, 
ei jostain syystä sinulle käykään, ota yhdessä huoltajiesi kanssa yh
teyttä rippikoulutyön pappiin. Katsotaan, mitä asialle voidaan tehdä.

Kysymyksiä? –ilta huoltajille
Seurakunta järjestää huoltajille infoillan, jossa voit kysyä kysymyk
siä ilmoittautumiseen ja rippikouluun yleisesti liittyen 26.9.2023 klo 
1819 Rykmentintie 34.

Jokaisella ryhmällä on keväällä ennen leirijaksoa oma ryhmän ja 
huoltajien tapaaminen.
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Rippikoulun osallisuusjakso
Marraskuun alussa saat tiedon omasta ryhmästäsi ja sen tapaami
sista sähköpostiin. Joulukuun aikana oman ryhmäsi ohjaajat ottavat 
yhteyttä omaan ryhmäänsä.

Osallisuuspäivät
Rippikouluun kuuluu osallisuuspäiviä, joita järjestetään eri puolil
la Tuusulaa. Jokainen osallistuu oman ryhmänsä osallisuuspäiviin.

Poissaolot
Osallisuusjakson aikana pääset tutustumaan omaan rippikoulu
ryhmääsi ja ohjaajiisi sekä elämään seurakuntayhteydessä. Käyt
rippikoulun vain kerran elämässä. Edellytämme läsnäoloasi kaikissa 
ryhmäsi kokoontumisissa. Sairastumista ei kukaan voi ennakoida, 
mutta esimerkiksi harrastustoiminta ei ole pätevä syy jäädä pois 
tapaamisista. Ole meihin yhteydessä, mikäli asiasta on kysyttävää. 
Valitse rippikouluista sellainen, jonka aikataulut sopivat sinulle ja 
perheellesi. 
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Rippikoulujen hinnat
Leiririppikoulun hinta vuonna 2023 on 150€. Leirimaksun lisäksi 
lasketteluriparilaiset (Oivanki ja TalviViitakko) maksavat omat his
silippunsa (noin 100€).

Päivärippikoulun hinta on 45€. 

Maksu rippikoulusta lähetetään antamaanne sähköpostiosoittee
seen ennen leirijaksoa.

Jos perheellä on taloudellisia vaikeuksia, leirimaksulle (45€/150€), 
voidaan sopia maksuaikaa. Kenenkään ei tarvitse jäädä pois rippi
leiriltä taloudellisista syistä. Rippileiristä on mahdollista hakea myös 
osittaista tai kokonaista maksuvapautusta. Maksuvapautus tulee 
hakea ennen laskun eräpäivää. Maksuvapautus voidaan kuitenkin 
myöntää vain varsinaiseen leirimaksuun, ei hissilippuihin. Maksu
vapautuslomake löytyy seurakunnan verkkosivuilta.

Rippikoulut 2023
Seuraavalla sivulla on listattu vuoden 2023 rippikouluvaihtoehdot. 
Listaus on tehty intensiivijakson mukaan. Siksi riparin nimen järjes
tysnumero ei aina juokse loogisesti. 

Kun valitset, mille leireille haet, tarkista, että kaikki oheisessa lis
tassa olevat päivämäärät (osallisuuspäivät, intensiivijakso ja konfir
maatio) sopivat kalenteriisi. 

Kaikissa rippikouluissa on ainakin seuraavat yhteiset kokoontu-
misajat: 

• Rippikoulusunnuntai Tuusulan kirkossa 29.1

• Rippikouluralli 18.3. Hyrylän seurakuntakeskuksella

• 23.4. Urkubingo, joka striimataan Kellokosken kirkosta. 

Rippikouluun kuuluu näiden lisäksi myös starttipäivä, iltakirkko, 
nuorteniltaan osallistuminen, itsenäinen messukäynti sekä ennen 
leiriä nuorten  ja huoltajien ilta, jotka kaikki ovat osa rippikoulua. 
Edellisten päivämäärät saat ryhmätiedon yhteydessä poislukien tal
ven ryhmät, joille on jo jaettu starttipäivä ja iltakirkko.
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Rippikoulut

Paikka Osallisuusjakso Leirijakso Konfirmaatio

1 Oivanki laskettelu 11.12., 14.12., 29.1., 
18.3., 23.4. 

18.25.2.2023 6.5.2023 klo 10

2 Talvi-Viitakko 11.12., 14.12., 29.1., 
18.3., 23.4. 

18.25.2.2023 6.5.2023 klo 14

3 Hyrylän päiväripari 15.1., 25.1., 29.1., 18.3., 
23.4. 

11.12.2. ja 20.24.2.2023 13.5.2023 klo 10

4 Pääsiäisripari 15.1., 25.1., 29.1., 18.3., 
23.4. 

24.26.3., 6.10.4.2023 18.5.2023 klo 14

5 Iltaripari 18.1., 29.1., 15.2., 8.3., 
18.3., 12.4., 23.4., 3.5.

7.5.2023 klo 14

6 Viitakko 1 29.1., 18.3., 23.4. 6.13.6.2023 17.6.2023 klo 10

7 Harju 1 29.1., 18.3., 23.4. 6.13.6.2023 17.6.2023 klo 14

8 Viitakko 2 29.1., 18.3., 23.4. 13.20.6.2023 1.7.2023 klo 10

9 Harju 2 29.1., 18.3., 23.4. 13.20.6.2023 2.7.2023 klo 14

10 Rusutjärven päivä-
ripari

29.1., 18.3., 23.4. 26.30.6 ja 3.5.7.2023 8.7.2023 klo 10

11 Viitakko 3 29.1., 18.3., 23.4. 20.27.6.2023 2.7.2023 klo 10

12 Viitakko 4 29.1., 18.3., 23.4. 27.6.4.7.2023 15.7.2023 klo 10

13 Harju 3 29.1., 18.3., 23.4. 27.6.4.7.2023 9.7.2023 klo 10

14 Viitakko 5 29.1., 18.3., 23.4. 4.11.7.2023 16.7.2023 klo 14

15 Harju 4 29.1., 18.3., 23.4. 11.18.7.2023 22.7.2023 klo 10

16 Viitakko 6 29.1., 18.3., 23.4. 11.18.7.2023 22.7.2023 klo 14

17 Harju 5 29.1., 18.3., 23.4. 18.25.7.2023 29.7.2023 klo 10

18 Viitakko 7 29.1., 18.3., 23.4. 18.25.7.2023 30.7.2023 klo 14

19 Harju 6 29.1., 18.3., 23.4. 25.7.1.8.2023 5.8.2023 klo 10

20 Viitakko 8 29.1., 18.3., 23.4. 25.7. 1.8.2023 12.8.2023 klo 10

21 Vaellus 29.1., 18.3., 23.4. 16.23.7.2023 6.8.2023 klo 14

22 Muualla käyvät 29.1., 18.3., 23.4. 

23 Erityisrippikoulu 20. 21.5.2023 25.28.7.2023 30.7.2023 klo 10 
Tuusulan kirkko

24 Vaellus 2 yhdessä 
Keravan ja Järven-
pään kanssa

29.1., 18.3., 23.4., 22.
23.7.2023

24.31.7.2023 6.8.2023 klo 14 
Keravan kirkko



Tuusulan seurakunta
Rykmentintie 34
04300 Tuusula
p. 09 875 960
tuusula.seurakunta@evl.fi

Janne Hollo
rippikoulupappi
tuusula.rippikoulu@evl.fi

www.tuusulanseurakunta.fi/rippikoulu

Kuva: Sanna Krook/Kirkon kuvapankki


