
Rippikoulu 2018



Ilmoittautuminen 
9.–31.10.
www.riparit.chapple.fi

Hinnat
- perusleiri 170 €
- harrasterippikoulu 240 € 
-  cityrippikoulu 70 €
Maksuvapautusta voi hakea seurakunnasta 
taloudellisin perustein.
Lasku lähetetään sähköpostiin verkkomaksu-
linkkinä ilmoittautumislomakkeessa maksa-
jaksi merkitylle henkilölle. 
Avatessasi maksulinkin, varmistaudu hoita-
maan maksu saman tien.
Maksamalla rippikoulumaksun varmistat  
nuoren paikan rippikoulussa.

Tervetuloa rippikouluun! 

”Kiitos, kun saan tässä olla. 
Kiitos, kun saan levähtää. 
Kiitos, kun saan voimaa, 
jolla opetella elämään.” 
Nuorenseurakunnan veisu: 
Elämä on nyt. san. Pekka Simojoki

Rippikoulun yhdeksän askelta
1. Starttitapahtuma, 3 h
2. Yhteisen messun valmistelu   

keskiviikkona ennen messua, 3 h
3. Ryhmän toteuttama messu  

sunnuntai, 2 h
4. Nuorisotyön vlogin katsominen
5. Nuorisotyön esittely Risteystorstaina 

(Chapple, Iso omena) 2,5 h
6. Leiri-info ja yhteiselämän  

säännöt, 3 h
7. Intensiivijakso (leiri)
8. Leirimuistelu ja  

konfirmaatioharjoitus, 3 h
9. Konfirmaatio

Rippikoulun suosio säilyy vuodesta toiseen. Vuo-
sittain rippikoulun käy suurempi osa ikäluokasta 
kuin kuuluu kirkkoon, monet jatkavat rippikoulusta 
seurakunnan muuhun nuorisotoimintaan. Isosena 
moni kokee rippikoulun vielä uudelleen toisesta 
roolista katsoen. Riparilta saadut kokemukset kan-
tavat. 
 
Rippikoulu on osa kasteopetusta, jossa käsitellään 
nuorten elämän ajankohtaisia kysymyksiä, pohdi-
taan uskon salaisuuksia ja tutustutaan rukouselä-
mään. Aiheita lähestytään monimuotoisilla mene-
telmillä: iltanuotiolla, isosryhmissä, laulutuokioissa, 
hartauksissa ja erilaisissa työskentelyissä. Rippikou-
lu on yhteinen matka, joka alkaa noin puoli vuotta 
ennen konfirmaatiota ripariryhmän ensimmäisessä 
tapaamisessa. 
Jotta oma ryhmä tulee tutuksi ennen leiriä ja rip-
pikoulu tulee vaivattomasti suoritettua, on tärkeää 
olla läsnä ryhmän tapaamisissa.

Vanhemmille suunnattuja tilaisuuksia ovat yhtei-
nen kasvatusilta ja starttitapahtuman vanhem- 
painilta. Näistä kerrotaan tarkemmin kirjeessä, jos-
sa ilmoitetaan, mihin rippikouluryhmään nuori on 
päässyt. 

Valikoimassa on leirimuotoisia ryhmiä ja päiväryh-
mä kaupungissa.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, jossa seura-
kunta sanan, siunauksen ja ehtoollisen avulla ha-
luaa vahvistaa jäseniään elämään uskossa, toivos-
sa ja rakkaudessa. Näin nuori voi toimia kummina 
ja osallistua itsenäisesti ehtoolliselle. Kirkollisesti 
avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käy-
neitä. 

Näin ilmoittaudut:
Valitse neljä vaihtoehtoa, jotka sinulle sopivat (huo-
mioi myös konfirmaatioaika). 

Kaverikoodilla kolme ystävää voi sitoa toisensa yh-
teen. Ensimmäinen ilmoittautuja saa kaverikoodin 
ilmoittautumisensa yhteydessä. Kaverikoodin voi 
antaa kahdelle ystävälle, jotka käyttävät sitä ilmoit-
tautumisessa. Näin nämä kolme ystävää pääsevät 
samaan rippikouluryhmään.

Rippikoulujaon suorittaa tietokone, joka huomioi 
mm. valittujen vaihtoehtojen ensisijaisuusjärjes-
tyksen, kaverikoodit, ryhmäkoon, tyttöjen ja poi-
kien määrällisen suhteen. 

Ryhmäjako tehdään marraskuussa. 

Joulukuussa lähetetään kirje, jossa kerrotaan mihin 
ryhmään on päässyt ja muuta lisätietoa.
Ryhmien vaihtoja teemme riparijaon jälkeen ai-
noastaan pakottavista syistä. Vaihtoa voi anoa ai-
noastaan vaihtolomakkeella.

Olarin, Kuitinmäen, Tiistilän ja Haukilahden kouluil-
la pidetään 8. luokkien oppilaille rippikouluista ja 
niihin ilmoittautumisesta infotilaisuuksia. 
Kaikille avoin tiedotustilaisuus on Olarin kappelilla 
(Kuunkehrä 4) to 12.10. klo 18.



Kaikki on kutsuttu 
Rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumatto-
mille nuorille. 

Konfirmaatio – eli kastetun vahvistaminen – puo-
lestaan edellyttää kastetta ja kirkon jäsenyyttä. Kas-
tamattomat ja/tai kirkkoon kuulumattomat nuoret 
saavat huoltajiensa kanssa pohtia rippikouluaika-
na, tahtovatko he osallistua myös konfirmaatioon.
 
Jos en ole 15-vuotias
Rippikouluun kutsutaan tänä vuonna kaikki vuon-
na 2003 syntyneet. Rippikoulu on mahdollista 

What if I don’t speak Finnish  
so well?
Regardless of what your native language is, you are 
welcome to attend confirmation training. Tapiola 
parish organizes a confirmation camp in 2018, in 
which the main language is Finnish, but the key 
points of teaching are provided in English, too.
 
For details, please contact pastor Erika Kallio
erika.kallio@evl.fi, tel. +358 (0) 40 547 1864.
Application form: www.espoonseurakunnat.fi/
web/rippikoulu/int.

Молодежный конфирмационный лагерь на 
русском языке 11.–18.6.2018. Дополнительная 
информация: Анна Левинг  anna.lewing@
evl.fi 050 380 1174, или Eveliina Roznovski, 
eveliina.roznovski@evl.fi, 041 5181 244.
www.espoonseurakunnat.fi/web/rippikoulu/ru.

käydä myös muulloin kuin 15-vuotiaana. Jos nuori 
on esimerkiksi aloittanut koulunsa vuotta tavan-
omaista aikaisemmin ja haluaisi käydä rippikoulun 
samaan aikaan kuin suurin osa luokkakavereistaan, 
voidaan tähän myöntää lupa. 
Lisätietoja aikuisrippikouluista Marjo Parttimaalta 
marjo.parttimaa@evl.fi.

Kotiseurakuntajakso, jos käyt 
rippikoulusi muualla?
Jos käyt järjestö- tai harrasterippikouluun, sinun 
tulee ilmoittautua Olarin seurakunnan järjestörip-
pikouluryhmään. 

Kaikille avoin infotilaisuus 
to 12.10.2017 klo 18 

Olarin kappelilla 
(Kuunkehrä 4).

Lisätietoja
Seurakuntasihteeri Mari Rautanen 

09 8050 7925 sekä 

riparit.olarinseurakunta@evl.fi 
www.riparit.chapple.fi

Järjestörippikoululaisia varten järjestetään oma 
infoilta ti 16.1.2018 klo 18  Olarin kappelilla (Kuun-
kehrä 4). Tilaisuudessa kerrotaan, miten seura-
kuntayhteys omassa kotiseurakunnassa toteutuu. 
Järjestörippikoululaiset tapaavat yhtenä ryhmänä 
koko kevään ajan. 

Erityistä tukea tarvitsevat nuoret 
Rippikouluun osallistuminen voi tuntua vaikealta 
eri syistä. Seurakuntasi rippikoulupapin kanssa voit 
etsiä sopivaa rippikouluryhmää ja tukea rippikou-
lun sujumiseen oli kysymyksessä sitten oppimis-
vaikeudet, liikunta- tai aistivamma, jokin sairaus tai 
muu asia.
Olarin seurakunnassa on kesällä 2018 integroitu 
leiri lievästi kehitysvammaisille nuorille. Valitse il-
moittautuessasi ykkösvaihtoehdoksi 6 b (ja lisäksi 
3 muuta ryhmää).

Tiedot muista espoolaisista erityisryhmistä löytyvät 
osoitteesta: www.espoonriparit.fi otsikolla ”Oppi-
misen tai osallistumisen haasteet /erityisryhmät”. 
Kysy rohkeasti lisää: Antti Malinen 041 539 877.



Olarin seurakunnan rippikoulut 2018Lisätietoja

2. Lasketteluripari rinteeseen mieliville
Tarvitset omat laskuvälineet tai voit vuokrata ne 
omalla kustannuksella paikanpäältä. Laskettelu-
rippikoulu toteutetaan yhteistyössä Tapiolan, Es-
poonlahden, Leppävaaran ja Olarin seurakunnan 
kesken. Ilmoittautuminen määrittää lopullisen ryh-
mien määrän. Hinta 240 € + rinnelippujen hinta. 

4. Seikkailurippikoulu, Valkeala
Leirikeskuksen ohella vaellamme Repoveden kan-
sallispuistossa, yövymme siellä teltoissa. Leiri sisäl-
tää seikkailullista toimintaa. Rippikoulun toteuttavat 
yhdessä Olarin ja Tapiolan seurakunnat. Hinta 240 €.

6. a ja b Hvittorp 
Hvittorpin rippikoulussa on kahdenlaista extraa: 
Siellä on vähemmän puhetta ja enemmän toimin-
taa. Lisäksi ryhmään on osan leiriviikosta integroitu 
kehitysvammaisia nuoria.

 

11. Musaripari, Hila 
Kaikille musiikista kiinnostuneille. Musiikki on mu-
kana rippikoulun kaikissa toiminnoissa työskente-
lyissä, iltaohjelmissa, vapaa-ajalla ja konfirmaatios-
sa. Erityistaitoja ei vaadita, kiinnostus ja innostus 
ovat hyviä syitä tulla mukaan. 

13. Cityrippikoulu
Cityrippikouluun liittyy etukäteistapaamisten ohel-
la kahden viikon mittainen päivittäin kokoontuva 
jakso Olarin alueella. Tämän jakson aikana tehdään 
myös erilaisia päiväretkiä.

 
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, seikkailurippikoulu ** 1.9. klo 11
5. 7.–14.6. ”Kartano”, Vierumäki 8.9. klo 10
6. a) 14.–21.6. Hvittorp 8.9. klo 14
6. b) 14.–21.6. Hvittorp (lievästi kehitysvammaisten integraatioryhmä) 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 1 23.9. klo 10
10. 16.–23.7. Pelli 2 22.9. klo 11
11. 23.–30.7. Hila, musaripari 25.8. klo 11
12. 30.7.–6.8. Koivikko 29.9. klo 11
13. 30.7.–12.8. Cityrippikoulu 12.8. klo 11
14. Järjestöryhmä

* Hiihtolomaryhmät toteutetaan yhteistyössä Olarin, Espoonlahden, Tapiolan ja Leppävaaran seurakun-
tien kesken. Ryhmiä perustetaan ilmoittautumisten perusteella. Konfirmaatio on ilmoitettuna aikana 
jonkin edellä mainitun espoolaisen seurakunnan kirkossa.
** Yhteistyössä Tapiolan seurakunnan kanssa. Muutokset mahdollisia.



@espoonriparit

www.riparit.chapple.fi
www.espoonriparit.fi 
www.ripari.fi
#ripari2017
#espoonriparit

Kuvat: Katri Saarela


