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YLÖJÄRVEN EV. LUT. SEURAKUNTA

WWW.KELLARILLE.NET
#ripari2021 #ripariylöjärvi

Tervetuloa rippikouluun!
Tässä esitteessä olennaiset informaatiot Ylöjärven seurakunnan rippikoululeireistä vuonna 2021.

Lue

Tarkista leirien ja konfirmaation(!) ajankohtien sopivuus ja hinta. Valitse
vähintään 6 ryhmävaihtoehtoa, jotka sopivat aikatauluihisi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisaika on 12.10.-1.11. Ilmoittautuminen osoitteessa www.
kellarille.net. Täytä lomake tarkkaan huoltajasi kanssa. Saat sähköpostiisi
vahvistuksen ilmoittautumisen perillemenosta.

Tieto ryhmästä

Viimeistään 15.11. saat tekstiviestillä tiedon, mihin ryhmään olet päässyt. Tammikuuhun mennessä saat oman ryhmäsi vetäjältä kirjeen, jossa on
teidän ryhmän tapaamisten aikataulut. Huomioi kaikille ryhmille yhteiset
ajat, jotka löytyvät tästä esitteestä!

Rippikouluryhmien paikat ja ajat
Tarkemmat tiedot puolen vuoden leirijaksosta, leiripaikoista kuvineen ja leirien sisällöistä löytyvät nettisivuilta: kellarille.net/rippikoulut.

Hiihtolomalla
Hiihtis 1.-7.3.
Lempiäniemen leirikeskus, Ylöjärvi (Perttulanlahdentie 6)
Hinta: 135 €
Konfirmaatiot: Ylöjärven kirkko 18.4. klo 13 ja 15
Hiihtis Kaupunki 1.-7.3.
Nuorisotila Kellarilla pidettävä päiväleiri. Yöpyminen kotona.
Hinta: 0 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 18.4. klo 10

Pääsiäisenä
Pääsiäisripari Posiolla 27.3.-3.4
Eräsaukon matkailukeskuksessa Korouoman kainalossa pidettävä leiri luonnon rauhan
keskellä. Hiihto- ja laskettelureissut Rukalle tuovat ikimuistoisia elämyksiä. Poissaolo
koulusta tulee sopia koulun kanssa. Leiripaikka: www.lapiosalmi.fi
Hinta: 370 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 11.4. klo 10

Muualla kuin Ylöjärvellä rippikoulunsa käyvät - täytä oma lomake!
Käytkö jonkun muun kuin Ylöjärven seurakunnan järjestämän riparin? Täytä oma ilmoittautumislomake. Näin saat infon jokaiseen rippikouluun kuuluvaa kotiseurakuntaan tutustumista varten. Lomake löytyy: www.kellarille.net/rippikoulut. Muualla
rippikoulunsa käyvien ensimmäinen tapaaminen on to 3.12. klo 18.00 Kellarilla.

Kesällä
Lappi 1 ja Lappi 2
Rajamaa, Muonio (www.rajamaa.com)
Torniojoen keskellä sekä Suomeen että Ruotsiin avautuvine maisemineen. Yö- ja päivävaellukset kuuluvat ohjelmaan. Yöpyminen mökeissä.
Hinta: 500 €
Lappi 1 7.-14.6.
Konfirmaatio: Viljakkalan kirkko 20.6. klo 13
Lappi 2 16.-23.6.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 4.7. klo 13
Lampsu 1 ja Lampsu 2
Lammasniemen leirikeskus (Lammasniementie 116, Kuru)
Kaunis luonto ja elämyksellinen leirikirkko, jotka löytyvät
läheltä.
Hinta: 100 €
Lampsu 1 7.-13.6.
Konfirmaatio: Kurun kirkko 20.6. klo 10
Lampsu 2 28.6.-4.7.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 11.7. klo 10
Ahvenanmaa 12.-20.7.
Havsgården, Kyrkogårsö
Matka yhteysaluksella Havsgårdenin leirikeskuksen saareen on jo itsessään elämys. Ohjelmassa mm. retkiä lähisaarille.
Hinta: 500 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 1.8. klo 10

Italia 16.-24.6.
Rooma, Colosseum, katakombit, Pietarin kirkko. Amalfin
rannikko ja sen hiekkarannat ja laivamatka. Tämä leiri jää
mieleen. Hinta sis. bussikuljetukset, lennot, majoituksen,
puolihoidon ja ohjelmat. Omaa rahaa hyvä varata mukaan
päivittäin pari kymppiä pikkupurtavaan ja metrolippuihin.
Hinta: 880 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 27.6. klo 10
Viro 28.6.-6.7.
Leirikeskus Talu (Mihkli tee 6, Saku)
Bussi ja laivamatka kohti 25 km Tallinnasta sijaitsevaa leirikeskusta. Elämykselliset hetket yhdessä virolaisten ystävien kanssa ja päiväretki jäävät mieleen.
Hinta: 330 €
Konfirmaatio: Viljakkalan kirkko 11.7. klo 13
Kesäkaupunki 28.6.-4.7.
Nuorisotila Kellarilla pidettävä päiväleiri. Yöpyminen kotona.
Hinta: 0 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 11.7. klo 13
Pienryhmä
Ajankohdat sovitaan tarkemmin, kun ryhmän koko selviää. Pienryhmäripari on selkorippikoulu, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille. Ripariin kuuluu
etukäteistapaamisia ja lyhyt leirijakso. Aikataulut ja hinnat
selviävät ilmoittautumisten myötä valittavan toteutustavan mukaan. Vetäjänä kehitysvammaistyön pastori Pirjo
Tuiskunen.

Saksa-Suomi 23.7.-1.8.
Lempiäniemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie 6).
Uusia ystäviä läheltä ja kaukaa! Opetukset omalla kielellä,
ohjelmaa toki kaksikielisestikin. Ei kielitaitovaatimuksia.
Saksasta saapuu suomea tai vähintään englantia osaavia
nuoria mukaan. Vetäjät osaavat kaikki suomea. Mahdollisuus syksyllä Saksan matkaan.
Hinta: 185 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 1.8. klo 13
Lempsu 1, 2, 3, 4 ja 5
Näsijärven rannalla 4-hengen huoneissa seurakunnan
omassa leirikeskuksessa uudistetuissa tiloissa. Rippikouluryhmä muodostuu kahdesta opetusryhmästä. Leirijakson
aikana keväällä saat tietää oman ryhmäsi ja tarkan konfirmaation kellonajan. Ainoastaan opetus ryhmissä, muutoin
kaikki yhdessä.
Hinta: 135 €
Lempsu 1 7.-13.6.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 20.6. klo 13 ja 15
Lempsu 2 15.-21.6.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 27.6. klo 13 ja 15
Lempsu 3 6.-12.7.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 18.7. klo 10 ja 13
Lempsu 4 13.-19.7.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 25.7. klo 10 ja 13
Lempsu 5 2.-7.8.
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 8.8. klo 10
(Hinta: 110 €, koska päivän lyhyempi leiri)

Vaellusripari 27.7.-4.8.
Vaellusripari Suomen parhaissa maisemissa, Lapin käsivarren erämaassa. Vaellusrippikoulussa tehdään harjoitusvaellus Seitsemisen kansallispuistossa 28.-30.5. ja erämaavaellus Lapissa. Lisätiedot Martti Kauppinen 044 7868 078.
Hinta: 350 €
Konfirmaatio: Viljakkalan kirkko 8.8. klo 13
Kevennetty rippikoulu
Mikäli sinulla on oppimisvaikeuksia tai keskittyminen
tuntuu haasteelliselta, tämä on mainio vaihtoehto! Rippikoulujakso sisältää sekä leirielämystä että yhdessäoloa
etukäteispäivissä.
Kaupunkipäivät 14.-16.7.
Leiripäivät Lempsussa 20.-22.7. (yhdessä etäriparin kanssa)
Hinta: 50 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 8.8. klo 13
Etäripari
Tapaamisia Zoomissa puhelimen / tabletin / läppärin kautta kameran välityksellä. Kasvokkain ollaan kevään yhteisessä riparipäivässä ja lyhennetyllä leirijaksolla.
Zoom-päivät 14.-16.7.
Leiripäivät Lempsussa 20.-22.7. (yhdessä kevennetyn riparin kanssa)
Hinta: 50 €
Konfirmaatio: Ylöjärven kirkko 8.8. klo 15

Hyvä huomioida
1. Rippikoulujakso on vain kerran elämässä.
Ripari luo ainutlaatuisia läpi elämän kantavia muistoja. Kaikki
tapaamiset ovat ryhmähengen syntymisen kannalta tärkeitä.
Siksi kaikki ilmoittautumiset, leiriä edeltävät tapaamiset ja leirijakso kannattaa suunnitella niin, että ripari olisi ensisijainen.
Kuulemme mielellämme etukäteen kaikista erityistarpeista.
2. Mitä rippikoulu pitää sisällään?
Elämyksiä, iltaohjelman sketsejä, elämän syviä teemoja, pyhän
pohdiskelua… Ripari rakentuu monista eri osista. Se on samalla
leirin vetäjien ja leiriläisten yhteinen prosessi. Jokainen riparijakso onkin sisällöltään ainutlaatuinen. Kaikille tämä tarkoittaa
kuitenkin noin 80 tuntia opetusta ja elämyksiä jossain muodossa kevään etukäteistapaamisissa ja leirijakson aikana.
3. Kuka voi tulla rippikouluun?
Rippikoulu on avoin kaikille. Kirkkoon kuulumattomat ovat
myös tervetulleita eikä riparin käyminen edellytä kirkkoon
liittymistä. Leirin jälkeiseen konfirmaatioon osallistuvan tulee
olla kastettu seurakunnan jäsen. Vanhempien suostumuksella
15-vuotias voi liittyä kirkon jäseneksi. Kastehetki on mahdollista järjestää ennen konfirmaatiota. Rippikoulu on perinteisesti
15-vuotta täyttävien juhla. Riparin voi kuitenkin käydä minkä
ikäisenä vain tämän jälkeenkin.
4. Rippikoulumaksu
Rippikoulussa on täysihoito, johon sisältyvät ateriat, majoitus,
retket, ohjelma ja mahdolliset matkakustannukset. Seurakunta
maksaa suurimman osan kuluista ja loput koostuvat leirimaksusta. Kaupunkiriparit ovat maksuttomia.

Lasku leirijaksosta tulee sähköpostiosoitteeseen, jonka täytät
ilmoittautumislomakkeeseen. Kohta: Laskutussähköposti. Lasku tulee maksaa ennen leirijakson alkua. Kesän leirien laskut
lähetetään huhtikuussa.
Talous tiukalla? Rippikoulumaksuun voit hakea
• lisää maksuaikaa
• maksun jakamista osiin
• maksuhuojennusta (edellyttää talousselvitystä)
Näihin maksuasioihin liittyen ole ajoissa yhteydessä diakoniatyöntekijöihin puh. 050 533 6509 (arkisin klo 10-13).
5. Miten korona vaikuttaa?
• Pidämme huolta turvallisuudesta
• Seuraamme tilannetta koko ajan
• Räätälöimme riparin toteutusta tarpeen mukaan
• Riparit 2020 on tähän asti saatu vietyä eteenpäin
• Olemme tarvittaessa aktiivisesti yhteydessä koteihin

Kaikille yhteinen tapaaminen
- merkkaa 13.3. kalenteriin!
La 13.3. Ylöjärven kirkon ympäristössä
Musiikkia, elämyksiä, asiaa auttamisesta...
Ryhmäkohtaiset kellonajat.

Ilmoittautuminen

(12.10.-1.11.)

Rippikouluun ilmoittaudutaan netissä: www.kellarille.net/rippikoulut
Sieltä löytyy myös tarkempia tietoja, kuvia ja ohjeita eri leiriryhmistä ja paikoista.
1. Käy läpi leirien ja konfirmaatioiden ajankohdat
2. Täytä ilmoittautumislomake yhdessä huoltajan kanssa
• tiedot esim. oppimisvaikeuksista, sairauksista tai elämäntilanteista ovat vetäjille
tärkeitä tietää turvallisuutesi ja viihtymisesi kannalta
• ilmoittautumisjärjestys ei ratkaise leiripaikkaa
3. Valitse vähintään 6 ryhmävaihtoehtoja.
• Valitse vain ryhmävaihtoehtoja, jotka ovat ajallisesti mahdollisia
• huomioithan, ettet välttämättä pääse ykkösvaihtoehtoosi, sillä Ylöjärvellä rippikoulun käy
vuosittain 400-500 nuorta, eivätkä kaikki mahdu välttämättä haluamaansa ryhmään
• yritämme parhaamme mukaan toteuttaa leiritoiveet
4. Kahden kaverin kanssa voi toivoa pääsyä samaan rippikouluun
• ensimmäisenä ilmoittautuva saa kaverikoodin
• tämän numerosarjan voi ilmoittaa kahdelle kaverille (kerro numerosarja alkunollineen)
• kaverit ilmoittautuessaan syöttävät tämän koodin lomakkeeseensa, jolloin lomakkeeseen tulee samat leirivaihtoehdot kuin ensimmäisenä ilmoittautujalla (huomioithan, että jos muutat
näitä vaihtoehtoja, et välttämättä pääse samalle leirille kaverin kanssa)
5. Ilmoittautuminen alkaa 12.10. ja päättyy 1.11.
6. Unohdin ilmoittautua, mitä nyt?
9.11. – 22.11. on mahdollista ns. jälki-ilmoittautua niihin ryhmiin, joissa on tilaa.
Lomake avautuu: Kellarille.net/rippikoulut - sivuille
7. Ryhmä, johon pääsin ei sovi minulle
• Leirinvaihtotoiveet jätetään myös lomakkeella, joka löytyy heti, kun tiedotamme ryhmäjaosta
(viim. 14.11.) koteihin (Kellarille.net/rippikoulut – sivuilta)

YHTEYSTIEDOT
Esitteen kuvat: Juho Kuusisto, Sara Suikka, Viljami Riuttala ja Ylöjärven srk

Kysyttävää?
1. Ota yhteyttä rippikouluvastaavien sähköpostiin:
riparit.ylojarvi@evl.fi tai puh. 044 7868 065 (28.9.
eteenpäin)
2. Puhelinpäivystys erityisesti ma 16.11. – ke 18.11.
klo 10.00 – 17.00. Muutoin mahdollisuuksien
mukaan. Jätä viesti, niin otamme yhteyttä niin pian
kuin mahdollista.
Seuraa riparielämää:
#ripari2021
#ripariylöjärvi
Facebook: Nuorisotila Kellari
Instagram: @NuorisotilaKellari
Youtube: Kellari

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA¤

Kirkkotanhuantie 1, PL 2, 33471 Ylöjärvi
ylojarvi.seurakunta@evl.fi
www.ylojarvenseurakunta.fi

Seurakunnan nuorisotila Kellari
Mikkolantie 1-3, 33470 Ylöjärvi
www.kellarille.net
www.facebook.com/NuorisotilaKellari

