
Rippikouluun 2018 
Tervetuloa Olarin seurakunnan 



Minä olen suuri ihme 

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, 

äitini kohdussa olet minut punonut. 

Minä olen ihme, suuri ihme, 

ja kiitän sinua siitä. 

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, 

sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. 

Ennen kuin olin elänyt päivääkään, 

olivat kaikki päiväni jo luodut. 

    Psalmista 139 



Rippikoulu 

 Rippikoulu on jo vuosisatoja ollut tärkeä 

osa nuoruutta. 



Mikä ihmeen ripari? 
• Rippikoulu on osa kirkon antamaa 

kasteopetusta. 

• Rippikoulun käy noin 80 % ikäluokasta. 



   Kuka voi tulla riparille? 

• Rippikoulun voi käydä kuka vaan! 

• Konfirmaatio edellyttää kastetta ja kirkon 

jäsenyyttä. 

 



       Saat oikeuden 

• Kirkkohäihin 

• Kummin tehtävään 

• Osallistua itsenäisesti ehtoolliselle 

• Osallistua srk-vaaleihin  

– äänestäjänä 16 vuotta täytettyäsi 

–  ehdokkaana 18 vuotta täytettyäsi 

Ja lisäksi uusia ystäviä, elämän eväitä yms. 



Rippikoulu on ainutlaatuinen jakso 
Ainutlaatuinen matka 

 
• Kestää noin puoli vuotta 

• Koko matka on tärkeä! 
1. Starttitapahtuma, 3 h 

2. Yhteisen messun valmistelu - keskiviikkona ennen 

messua, 3 h 

3. Ryhmän toteuttama messu – sunnuntai, 2 h 

4. Verkkotehtävä 

5. Nuorisotyön esittely ja Risteys Chapple-tilassa 2,5 h 

6. Leiri-info ja yhteiselämän säännöt, 3 h 

7. Intensiivijakso (leiri) 

8. Leirimuistelu ja konfirmaatioharjoitus,  3 h 

9. Konfirmaatio  

 



Mitä siellä tehdään? 

 Luetaan, lauletaan, opiskellaan, leikitään, 

keskustellaan, piirretään, ollaan yhdessä, 

ulkoillaan, grillataan... 



Usko 

 Tutustutaan kristinuskoon ja kristilliseen 

kirkkoon luterilaisesta näkökulmasta. 



 Rippikoulussa hoidetaan ja toteutetaan 

hengellisyyttä yhdessä erilaisten hartauksien 

muodossa. 

Rukous 



Elämä 

 Pohditaan erilaisia elämän kysymyksiä: 

vastuuta luonnosta ja toisista ihmisistä, 

seurustelusta, aikuistumisesta, 

kuolemasta, mediasta... 

 



Menoa ja meininkiä! 
video 

https://youtu.be/fmm92ElSKCI


Vuoden 2018 riparit 

* Olarin, Tapiolan, Leppävaaran tai Espoolahden kirkko 

  Aika Paikka Konfirmaatio 

1. 17.–24.2. Väentupa 19.5. klo 11* 

2. 17.–24.2. Laskettelu 19.5. klo 11* 

3. 4.-11.6. Anjala 26.8. klo 11 

4. 7.-14.6. Valkeala (seikkailu) 1.9. klo 11 

5. 7.-14.6. ”Kartano” 8.9. klo 10 

6. 14.–21.6. Hvittorp (integraatio) 8.9. klo 14 

7. 25.6.–2.7. Pöyhölä 1 15.9. klo 10 

8. 2.7.–9.7. Pöyhölä 2 15.9. klo 14 

9. 9.-16.7. Pelli 23.9. klo 10 

10. 16.–23.7. Pelli 22.9. klo 11 

11. 23.-30.7. Hila, musiikki 25.8. klo 11 

12. 30.7.-6.8. Koivikko 29.9. klo 11 

13   City 12.8. klo 11 

14.   Järjestö   



Riparipaikat 

 

 

• Valkeala + Anjala 

• Himos 

• Koivikko 

• Pelli 

• Velskola 

• Hila + Hvittorp 



Vastinetta rahalle 

• Hinnat vaihtelevat rippikoulutyypin mukaan: 
city 70 €, leiri 170 €, erityisleiri 240 € 
(laskettelu, seikkailu) 

• Sinulta laskutettava rippikoulumaksu kattaa 
neljäsosan todellisista kustannuksista.  

• Hintaan sisältyvät: Raamattu, 
Katekismus/oppikirja, matkat, majoitus ja 
ruokailut sekä vakuutukset. 

• Rippikoulumaksuista voi anoa 
maksuvapautusta. Maksuvapautus 
myönnetään ns. tavallisen, ei erityisrippikoulun 
hinnan mukaan.  

 



Miten voi ilmoittautua? 

• Olarin seurakunnan jäsenet saavat postissa 
kotiinsa rippikouluesitteen. Muille esite 
lähetetään pyynnöstä. Esitettä on jaossa alueen 
kouluilla ja seurakunnan toimipisteissä. 

• Ilmoittautuminen tapahtuu 9. – 31.10.2017 
osoitteessa: http://riparit.chapple.fi 

• Puhelimitse ei voi ilmoittautua.  

• Espoon seurakuntien sisällä voi ilmoittautua, 
minkä tahansa seurakunnan rippikouluihin – 
kuitenkin vain yhteen seurakuntaan. 

 
 

http://riparit.chapple.fi/




Vielä ilmoittautumisesta 

• Jos tahdot 1 tai 2 kaverin kanssa samalle 

riparille, ensiksi ilmoittautunut valitsee yhdessä 

sovitut riparit ja saa ”kaverikoodin”, jonka 

myöhemmin ilmoittautuva kirjoittaa 

ilmoittautumis-lomakkeeseensa.  

• Rippikoulujaon suorittaa tietokone. Koska 

rippikoululaisia on paljon ja ryhmät eivät voi 

kasvaa liian suuriksi, on jokaisen ilmoittautujan 

merkittävä itselleen neljä sopivaa riparia. 

Jollekin näistä pääset, ellei ihmeitä tapahdu. 

 
 



 



 



Verkkomaksulaskutus 

• Olemme siirtyneet käyttämään verkkomaksulaskutusta 

• Lähetämme maksulinkin maksajaksi merkitylle 
henkilölle sähköpostitse, linkin kautta lasku maksetaan 
suoraan verkkopankissa. Linkkiä ei tule aukaista, jos ei 
ole valmis maksamaan. 

• Linkin voi lähettää tarvittaessa edelleen jos maksaja on 
vaihtunut. 

• Verkkomaksulinkit lähetetään hiihtolomaripareista 
tammi-helmikuussa ja kesän ripareista huhti – 
toukokuussa. 

• On tärkeää että sähköpostiosoitteet ovat oikein, joten 
osoitteen muutoksesta tulee ilmoittaa. 

• Koska viestit lähettää tietokoneohjelma, voi viesti 
mennä sähköpostin roskapostikansioon. 



Rippikoulu alkaa jo pian 

• Rippikoululaiset saavat viimeistään joulukuun 

ensimmäisellä viikolla tiedon siitä, mihin 

rippikouluun ovat päässeet. 

• Tämän jälkeen vaihtoja tehdään vain 

pakottavasta syystä. Tällöin vaihtoa on 

kirjallisesti anottava lomakkeella, jota saa 

verkkosivuiltamme tai seurakuntatoimistosta. 

Kaikki vaihdot suoritetaan jouluun puolivälissä. 



Järjestöryhmät 

• Jos et käy Espoon seurakuntien järjestämää 

rippikoulua vaan järjestörippikoulun, on sinun 

ilmoittauduttava tavalliseen tapaan myös 

kotiseurakuntasi järjestöryhmään.  

 

Kotiseurakunta vastaa 

riparin seurakuntajaksosta. 
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Alkujakso 

Leirijakso 

Päätösjakso 



Jäikö kysyttävää? 

• Ota reippaasti yhteyttä:  

seurakuntasihteeri Mari Rautanen p. 8050 7925 

 riparit.olarinseurakunta@evl.fi 

• Kysyä voi myös koulupastoriltasi ja katsoa netistä: 

http://riparit.chapple.fi, www.espoonriparit.fi 

• Lisätietoja rippikoulun käymisestä erityistä tukea 

tarvitseville: www.espoonriparit.fi > Rippikoulut 2018 > 

”Oppimisen tai osallistumisen haasteet / erityisryhmät” 

 

mailto:riparit.olarinseurakunta@evl.fi
http://riparit.chapple.fi/
http://www.espoonriparit.fi/
http://www.espoonriparit.fi/


Riparilla tavataan! 



Virsi 813 

1. Lapsuudesta lähtien 

suoja rukouksien 

varjellut on elämässä. 

Kiittäen nyt laulan 

tässä. 

Alttarille tulla saan, 

lapsi taivaan kuninkaan. 

 

 

2. Jumala ei milloinkaan 

hylkää meitä lapsiaan. 

Tien hän näyttää 

eksyneille, 

armon lahjoittaa myös 

meille. 

Uuden voiman saamme 

näin, 

toivo kantaa eteenpäin. 


