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Tervetuloa Vierumäki 2A liikuntapainoitteiselle riparille! 

Sinut on valittu osallistujaksi Vierumäki 2A -rippikouluun. Mahtavaa 
että olet halunnut tulla rippikouluun!  

Rippikoulusi vastaavana ohjaajana toimii yhteisötyöntekijä Juha 
Pohjois-Koivisto, johon voitte olla ensisijaisesti yhteydessä rippikouluun 
liittyvissä asioissa. Muina työntekijöinä toimivat nuorisotyönohjaaja 
Heli Vikstén ja pappi Tapio Suontakanen. Tapioon voi ottaa yhteyttä, 
mikäli sinua ei ole kastettu. Leirivaihdoista ja laskutuksesta voi olla 
yhteydessä seurakuntasihteeri Päivi Korppiin. Isoset ja isäntä liittyvät 
joukkoomme kevään edetessä.  

Vallitsevassa koronatilanteessa ei ole varmuutta siitä, miten ryhmän 
tapaamiset päästään järjestämään. Tapahtumat pidetään tilanteen 
mukaan joko Olarin kirkolla tai etämuotoisena. Lähetämme 
myöhemmin asiasta tarkempia tietoja. Starttitapahtumassa on asiaa 
sekä rippikoululaisille että huoltajille. 

Kokonaisuudessaan ripariaika on ainutlaatuinen jakso elämässäsi, jotta 
siitä saisi kaiken irti, kannattaa mukaan lähteä avoimin mielin ja 
aktiivisesti. Yritä järjestää menosi niin, että pääsisit näihin mukaan. 
Näin opit tuntemaan riparikaverisikin. Mahdollisista pakottavista esteistä tulee aina ilmoittaa rippikoulun 
ohjaajille. Laita viesteihin aina oma nimesi. 

Ryhmällämme on luotu oma sivu Olarin seurakunnan rippikoulutyön verkkosivuilla osoitteessa 
http://riparit.chapple.fi/. Sinne kootaan kaikki keskeiset ryhmäämme koskevat tiedot. Sivuilta löytyy jo 
lomakkeita, jotka täytetään ja palautetaan ensimmäiseen tapahtumaan. Nämä lähetetään ensi vuoden 
puolella koteihin nuoren nimellä.  

Rippikoululaskun maksaminen tapahtuu seurakuntien sähköisessä asioinnissa. Huoltaja saa asiasta 
erillisen viestin lähempänä rippikoulua. Tarkempia tietoja maksamisesta löytyy osoitteesta 
www.espoonseurakunnat.fi/riparit/maksut  

Maksuvapautuslomake löytyy nettisivuilta ja tästä sähköpostista liitteenä. Jos perheen taloudellinen 
tilanne vaatii, voi rippikoulumaksusta saada osittaisen tai täydellisen maksuvapautuksen, kuitenkin 
maksimissaan 180 €, eli tavallisen leirimuotoisen rippikoulun verran. Liikuntariparin hinta 250e sisältää 
yhteiskuljetukset leirille, ruuat ja majoituksen leirikeskuksessa, leiriohjelman ja oppimistarvikkeet sekä 
tapaturmavakuutuksen. 

Hyvää jouluaikaa toivottavat rippikoulusi ohjaajat:  
 
Juha Pohjois-Koivisto, yhteisötyöntekijä, leirin vastaava työntekijä, 050 401 7464 
Heli Vikstén, nuorisotyönohjaaja, puh. 050 432 8768 
Tapio Suontakanen, pappi, puh. 050 409 4047 
etunimi.sukunimi@evl.fi 

Vierumäki 2a suunnitellut tapaamiset 

• Ti 23.3. Riparistartti klo 18 
riparilaiset ja vanhemmat, 
Olarin kirkko, Olarinluoma 4 

• Ma 5.7. Klo 13–16 Leiri-info, 
Olarin kirkko 

• Ke 7.7.– ke 14.7. Leirijakso 
Vierumäellä 

• Pe 27.8. klo 17–20 
konfirmaatioharjoitukset ja 
valokuvaus, Olarin kirkko 

• la 28.8. klo 14 konfirmaatio, 
Olarin kirkko 

• Mikäli tulee muita 
tapahtumia/etätehtäviä, niin 
näistä informoidaan erikseen. 
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http://www.espoonseurakunnat.fi/riparit/maksut

