
            

 

 

     Tervetuloa Pilistvere 2 2019 -rippikouluun! 

 
Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa rippikouluamme koskien. 

Luethan siis tämän huolella, ja näytä kirje myös huoltajallesi! 
Jos et jostain syystä pääsekään mukaan riparille, ilmoitathan siitä välittömästi Ari-Pekalle. 

Rippikouluusi kuuluu leirin lisäksi seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot:   
 

MILLOIN                               MITÄ                                                        MISSÄ 

6.5. klo 18-20 Tutustuminen  Mikaelinkirkko 

15.5. klo 18-19 Vanhempainilta. Ilmoittaudu A-P:lle 
tarjoiluja varten viimeistään 4.5. 

Mikaelinkirkko 

27.5. klo 16-18 Musiikkihetki  Mikaelinkirkko 

 16.7. klo 16-17.30 Tapaaminen, leirivalmistelut Mikaelinkirkko 

 17.– 24.7. Leirijakso Pilistvere ,Viro 

25.7. klo 12-14 Kesätoiminta Mikaelinkirkko 

21.9. klo 15-17 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

22.9. klo 11:00 Konfirmaatiomessu Mikaelinkirkko 

 

Näiden tapaamisten lisäksi saat Riparipassin, johon keräät leimoja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Leimoja voit 
kerätä sinulle sopivaan tahtiin kevään, kesän ja alkusyksyn aikana. Kortin täyteen kerääminen on osa rippikouluasi. Kortti 
tulee olla valmis konfirmaatioharjoituksiin mennessä. Seurakuntaan tutustumiskorttiin kuuluu kaksi messua, kolme 
osallistumista nuorten toimintaan ja musiikkitunnit.  
 
Rippikoulun suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa tapaamisissa. Varaa ajat kalenteriisi, ja jos et esim. sairauden takia 

pääse jollekin tunnille mukaan, niin ilmoita siitä meille ajoissa. Poissaolot on korvattava. 
 

Rippikoulumme vanhempainilta on 15.5. klo 18 Mikaelinkirkolla. Pyydäthän vanhempiasi ottamaan Ari-Pekkaan 

yhteyttä ja ilmoittamaan osallistujamäärän tarjoiluja varten viimeistään 4.5.   

 

Rippikoulusi maksaa 140 euroa. Laskua ei enää lähetetä, vaan maksajan sähköpostiin tulee linkki maksun suorittamisesta 

17.5., ja sen eräpäivä on 16.6.2019. Jos linkkiä ei löydy, tarkistakaa roskapostilaatikko ja olkaa tarvittaessa yhteydessä 

seurakuntayhtymän laskutukseen verkkolaskut.hsrky@evl.fi tai puh. 09 2340 2428. Laskun eräpäivä on myös 
viimeinen maksuton peruutuspäivä. 
 
Tarkemman infon lähtöajasta sekä muusta matkaan liittyvästä saat lähempänä ajankohtaa. 

 
Konfirmaatiossa kutsumme kummeja siunaamaan rippikoululaisia. Toivomme sinun sopivan yhden kummisi kanssa 
siunaamisesta. Mikäli kummit eivät ole käytettävissä, voi siunaamassa olla joku muu sinulle tärkeä aikuinen. 

Huomaathan tämän kirjeen mukana saamasi erillisen kummikirjeen - toimita se eteenpäin kummillesi! 
Jos sinua ei ole kastettu, niin riparin pappimme Marjaana on erikseen yhteydessä asian tiimoilta sinuun ja huoltajiisi. 
Muut rippikouluun liittyvät asiat selviävät tapaamisten yhteydessä. Nähdään siis pian! 
 

Kevättalven terveisin Mikaelinkirkolta 

rippikoulusi ohjaajat: 

 
Marjaana Faugel                                       Ami Lainela 
marjaana.faugel@evl.fi                              lainelaami@gmail.com 
p. 050 5510337                                        046 5694462 
 
Ari-Pekka Kankkunen 
ari-pekka.kankkunen@evl.fi 
p. 050 5151661 
 
löydät meidät myös Facebookista ja Whatsappista! 
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