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TERVETULOA RIPPIKOULUUN!
Ensin oli kaste, sitä seuraa opetus. Ja kaiken yllä suuri lupaus.
Tästä rippikoulussa on kyse. Pääsääntöisesti vauvana kastetuille
seurakunnan jäsenille opetetaan, mitä kaikkea kasteeseen liittyy.
Ennen kaikkea puhutaan Jumalan rakkaudesta ja armosta.
Rippikoulu on silti nuoren arjessa kiinni. Yhdessä keskustellen
ja ihmetellen pohditaan elämän arvoja, tarkoitusta ja omaa paikkaa
maailmassa. Tärkeää on myös se aika, jonka rippikoulussa saa
viettää yhdessä toisten nuorten kanssa.
Tänä syksynä rippikoulun aloittavat vuonna 2008 syntyneet
nuoret. Loimaalla rippikouluun osallistumisella on vahvat
perinteet, suurin osa ikäluokasta (yli 90%) käy vuosittain
rippikoulun.
Tässä oppaassa esitellään rippikouluvaihtoehdot ja kerrotaan
ilmoittautumiseen ja rippikoulun aloitukseen liittyviä asioita.

ILMOITTAUTUMINEN RIPPIKOULUUN
Alkaa maanantaina 26.9. klo 18 s ähköisen lomakkeen kautta,
osoitteessa www.loimaanseurakunta.fi
Tarvittavat tiedot:
- Nimi ja henkilötunnus
- Omat ja huoltajan yhteystiedot
- Toiveet rippikoulupaikasta (3 vaihtoehtoa), tai kaverikoodi
- Erityisruokavaliot yms. oleelliset tiedot
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 30.9. klo 23
Ryhmät julkaistaan viimeistään viikolla 41 srk:n kotisivuilla.
Ilmoittautuneille ja huoltajille lähetetään tekstiviesti, kun listat
ovat nähtävillä.
MITÄ TARKOITTAA KAVERIKOODI?
Kaverikoodin avulla näemme, että haluat kaverisi kanssa samaan
ryhmään. Valmistaudu kuitenkin siihen, ettette ehkä yhdessä
mahdu ykkösvaihtoehtoryhmäänne!
Näin käytät kaverikoodia:
Ilmoittaudu rippikouluun sähköisen järjestelmän kautta.
Kun olet lähettänyt ilmoittautumiskaavakkeesi, ruudulle ilmestyy
kaverikoodi. 
Anna kaverikoodi kaverillesi. Huom! Voit antaa kaverikoodin vain
yhdelle ystävällesi.
Kaverisi ilmoittautuu rippikouluun sähköisen järjestelmän kautta
ja syöttää kaverikoodin heti ilmoittautumislomakkeen alussa.
Ryhmätoiveenne ovat nyt automaattisesti samat, niitä ei saa enää
muuttaa.
Pyrimme siihen, että pääsette kaverin kanssa samaan ryhmään
(mutta se ei ehkä ole ryhmätoiveidenne ykkösvaihtoehto!).
Huom! Jos syötät kaverikoodin lomakkeen alussa, et saa omaa
kaverikoodia. 
Voit joko antaa tai vastaanottaa kaverikoodin, et molempia.

RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT
Tänä vuonna leirivaihtoehtoja on seitsemän. Lisäksi tarjoamme
kaksi päivämuotoista rippikouluryhmää, joissa ilta ja yö ollaan
kotona.
Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan kolme ryhmätoivetta,
emmekä voi luvata jokaisen rippikoululaisen ensisijaisen toiveen
toteutumista. Valitse ryhmätoiveet siten, että osallistumisesi
niihin on mahdollista, mukaan lukien konfirmaatiopäivä.

KAUPUNKIRYHMÄ
Kokoontumiset Kaupunginkirkossa kesäkuun ensimmäisellä
viikolla ma-pe n. 10-15.
Ohjelma on monipuolista ja sisältää samoja elementtejä kuin
leiritkin.
Kaupunkiriparia kannattaa harkita, jos tuntuu, että leiriolosuhteet
voivat olla fyysisesti tai psyykkisesti liian kuormittavia
KONFIRMAATIO: 11.6.2023 Kaupunginkirkko
MAKSUTON vaihtoehto

PIENRYHMÄ
Rippikoulu heille, joilla on erilaisia oppimiseen tai suuressa
ryhmässä toimimiseen liittyviä hankaluuksia.
Rippikoululaisten yksilölliset tarpeet huomioidaan paremmin.
Kokoontuminen kerran kuukaudessa talvi- ja kesäaikana, lisäksi
leiripäivät kesäkuun alussa. Ei yöpymisiä.
KONFIRMAATIO: 10.6.2023 Kaupunginkirkko
MAKSUTON vaihtoehto

PESISRIPARI, Varalan urheiluopisto
Yhteistyössä LP C-juniorien kanssa: 
Pesäpalloilijat etusijalla, ohjelmassa varataan tilaa harjoituksille ym.
Rippikoulu kuitenkin ensisijaista!
Rippikoulua käydään myös leirin jälkeen.
LEIRIJAKSO: 18. – 24.2.2023
KONFIRMAATIO: 16.4.2023 Kaupunginkirkko
HINTA: 250€ kotiseurakuntalaisille

LIIKUNTARIPARI, Eerikkilän urheiluopisto
Liikuntapainotteinen rippileiri
Paljon liikunnallista toimintaa, ohjatusti ja omatoimisesti.
Rippikoulu kuitenkin ensisijaista!
LEIRIJAKSO: 5. - 11.6.2023
KONFIRMAATIO: 17.6.2023 Kaupunginkirkko
HINTA: 250€ kotiseurakuntalaisille

MARTTINEN, Nuorisokeskus Virroilla
Hyvät urheilu- ja liikuntamahdollisuudet, mm. frisbeegolf,
beachvolley, tennis, pururata jne.
Lyhyempi leirijakso, lisäksi ennakkotapaamisia keväällä ja ennen
leiriä.
LEIRIJAKSO: 12. - 16.6.2023
KONFIRMAATIO: 18.6.2023 Kanta-Loimaan kirkko
HINTA: 150€ kotiseurakuntalaisille

TAIVASSALO 1 ja 2, Mansikkakarin leirikeskus
Taivassalon seurakunnan leirikeskus tarjoaa perinteisintä
rippileirimuotoa merenrannalla. Rento yhdessäolo, pihapelit ja
rantasauna sekä merivesi tarjoavat upeat puitteet vapaa-ajalle.
TAIVASSALO 1
LEIRIJAKSO: 12. - 18.6.2023
KONFIRMAATIO: 2.7.2023 Kanta-Loimaan kirkko
TAIVASSALO 2
LEIRIJAKSO: 26.6. - 2.7.2023
KONFIRMAATIO: 9.7.2023 Kanta-Loimaan kirkko
HINTA: 125€ kotiseurakuntalaisille

ISOHIEKKA 1 ja 2, Isohiekan leirikeskus
Keuruun seurakunnan leirikeskus Isohiekka sijaitsee Keurusselän
rannalla, ja siellä on loistavat tilat rippileirin järjestämiseen.
Isohiekan leireille on usein tilattu eräoppaan ohjaamia
aktiviteetteja (jousiammunta, korikiipeily ja melonta).
Leirikeskuksen piha-alue mahdollistaa monenlaisen vapaa-ajan
toiminnan.
ISOHIEKKA 1
LEIRIJAKSO: 10. - 16.7.2023
KONFIRMAATIO: 22.7.2023 Kaupunginkirkko
ISOHIEKKA 2
LEIRIJAKSO: 16. - 22.7.2023
KONFIRMAATIO: 23.7.2023 Kanta-Loimaan kirkko
HINTA: 175€ kotiseurakuntalaisille

RIPPIKOULU JOSSAIN MUUALLA?
Ratsastusripari? Jäkis-ripari? Mustajärvi tai muu ripari?
Mikäli aiot käydä rippikoulun jossain muualla kuin kotiseurakunnassa, saat silti Loimaalta Raamatun ja rippikoulukortin.
Tutustut kotiseurakuntasi toimintaan ennen leiriäsi.
Muun olennaisen rippikouluohjeistuksen saat tietysti rippikoulusi
järjestävän tahon kautta.
Rippikoulukortin ja Raamatun voit tulla noutamaan
Kaupunginkirkolta ke 9.11. klo 18. Kutsu tulee vielä erikseen.
Ilmoittauduthan vaikka kävisit rippikoulun muualla!

PUOLEN VUODEN RIPPIKOULU
Rippikoulu alkaa Ripariralli 1:een osallistumisella.
Ripariralli 1 ryhmäkohtaisesti ( jako ilmoitetaan ryhmäjaon jälkeen)
6.11. tai 20.11. n. klo 12-16
Ripariralli 2 r yhmäkohtaisesti
6.3. tai 13.3. klo 12-16
Junnuilta (tammikuusta alkaen) .
Ulkoläksyt tilaisuuksien yhteydessä tai ulkoläksyparkeissa.
Ryhmän omat tapaamiset ennen leirijaksoa.
Seurakuntaan tutustumiskäynnit (”rippikoulukortti”).
Osa omavalintaisia, osa ohjatusti yhteisiä.
Huom! P ienryhmällä on omat käytännöt.
Rippikoulu merkitään suoritetuksi, kun kaikki osiot on tehty.

MAKSUVAPAUTUS RIPPIKOULUSTA?
Rippikoulumaksusta voi saada vapautuksen silloin kun perheen
taloudellinen tilanne on vakava. Vapautusta voi anoa
kirjallisesti.
Lisätiedot ja yhteydenotot kirkkoherra Riku Laukkanen,
riku.laukkanen@evl.fi 044 575 5813

YHTEYSTIEDOT:
nuorisotyönohjaaja
Sami Laaksonen
040 182 3470
sami.laaksonen@evl.fi

pappi
Miia Joronen
040 168 1783
miia.joronen@evl.fi

nuorisotyönohjaaja
Kerttu Niemelä
040 354 2175
kerttu.niemela@evl.fi
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