
 
 

Tervetuloa Huikon Kartanon 2020 

rippikouluun! 
 

Hienoa, että olet mukana Huikon Kartanon rippikoulussa. Edessä on mielenkiintoinen 

kokemus. Tästä kirjeestä löydät tärkeää tietoa rippikouluamme koskien. Luethan kirjeen 

huolella ja näytä se huoltajallesi. Jos et jostain syystä pääsekään mukaan riparille, ilmoita siitä 

välittömästi ohjaajille.  

 

Rippikouluusi kuuluu leirin lisäksi seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot: 

 

MILLOIN MITÄ MISSÄ 

15.3. klo 17-19 Rippikoulun aloitustapahtuma Mikaelinkirkko 

(os. Emännänpolku 1) 

13.5. klo 17-19 Tutustuminen Mikaelinkirkko 

20.5. klo 18 Vanhempainilta ja vanhempainvartit Mikaelinkirkko 

7.7. klo 12-14 Tapaaminen, leirivalmistelut Mikaelinkirkko 

8.-15.7. Leirijakso Huikon Kartano, Toivakka  

19.9. klo 16:00 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

20.9. klo 11 Konfirmaatiomessu Mikaelinkirkko 

 

Näiden tapaamisten lisäksi saat Riparipassin, johon keräät leimoja tutustumalla ja 

osallistumalla seurakunnan toimintaan. Leimoja voit kerätä sinulle sopivaan tahtiin kevään, 

kesän ja alkusyksyn aikana. Kortin täyteen kerääminen on osa rippikouluasi. Kortti tulee 

olla täynnä Kutsu-Albaan (avoin nuortenilta, johon kutsutaan erityisesti vuoden 2020 

rippikoululaisia) 28.8.2020 mennessä. Riparipassin käynteihin 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 tapaamiseen mukaan, niin ilmoita siitä 

ohjaajille ajoissa. Poissaolot on korvattava. 

 

 

Rippikoulumme vanhempainillassa tutustumme riparimaailmaan ja rippikoululeirimme 

kohteeseen. Vanhempainvarteissa käymme tarkemmin läpi osallistujakortin ja huoltajien 

kysymyksiä. Molemmat tilaisuudet ovat Mikaelinkirkolla. Otamme huoltajiin erikseen 

yhteyttä ja sovimme ajankohdan heidän kanssaan.   

 

Rippikoulusi maksaa 140 euroa, ja sen eräpäivä on 6.5.2020. Lasku tulee huhti-toukokuun 
aikana maksettavasti samaan sähköiseen asiointipalveluun, josta 
rippikouluilmoittautuminen on tehty. Maksaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun lasku on 
maksettavissa (viimeistään 30 päivää ennen laskun eräpäivää). 
 



Jos laskua ei löydy, tarkistakaa roskapostilaatikko ja olkaa tarvittaessa yhteydessä 
seurakuntien talouspalveluun verkkolaskut.hsrky@evl.fi tai puh. 050 4477 667. 

  
Huomioittehan, että mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen 
leirijakson alkua. Myöhemmin tulleista peruutuksista perimme 50 % 
osallistumismaksusta. Lääkärintodistuksella rippikouluilmoittautuminen on mahdollista 
perua myöhemminkin. 
 

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. 

 

Seurakunnalta saat lahjaksi oman Raamatun ja työskentelyvihon. Jos sinua ei ole kastettu, 

niin riparin pappimme Jenni on erikseen yhteydessä asian tiimoilta sinuun ja huoltajiisi. 

 

Muut rippikouluun liittyvät asiat selviävät tapaamisten yhteydessä. Nähdään pian! 

 

 

Ripariterveisin ohjaajat: 

 

Juha Kasari 

Johtava nuorisotyönohjaaja 

juha.kasari@evl.fi 

050 378 0316 

 

Bea Mokki 

Nuorisotyönohjaaja  

bea.mokki@evl.fi 

050 560 3953 

 

 

 

 

 

Jenni Kahenvirta 

Riparin pappi 

jenni.kahenvirta@evl.fi 

050 414 7273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Löydät meidät myös Instagramista (mikaelin_nuoret), Facebookista ja Whatsappista 

 



HYVÄ KONFIRMOITAVAN KUMMI / LÄHEINEN 
 
 

Aika rientää… Eihän siitä niin kauan ole, kun hänet kastettiin ja nyt hän 
on jo rippikoulussa. Pian on aika viettää yhdessä juhlaa!  
 

Yhdelläkään lapsella ei ole liian monta tukipilaria. Siksi kummi on 
tärkeä. Hyvä lahja kummilta on yhdessä vietetty aika, mutta lahjoista 
parhaimpia on myös rukoilla lapsen puolesta. Rukouksen siunaus 
kantaa lasta silloinkin, kun omat kädet eivät yllä.  Ottaessaan etäisyyttä 
kotiin nuori kaipaa luottoaikuista, jolle kertoa asioistaan. Siksi kummin 
on hyvä viestittää: ”Täällä ollaan! Tule, jos tarvitset.”  
 

Kastejuhlassa kummi on luvannut osallistua kummilapsensa 

kristilliseen kasvatukseen. Sen voi tehdä esimerkiksi pitämällä yllä toivoa, kun lapsen elämässä 
on tiukka paikka. Konfirmoitava nuori vahvistaa omalta osaltaan sitoutuvansa siihen kristilliseen 
uskoon, josta hän jo kasteessa on tullut osalliseksi. Ehkä Sinäkin olit kastejuhlassa rukoilemassa 
hänelle Jumalan siunausta. 

 
Konfirmaatiossa olemme jälleen pyytämässä hänelle Jumalan siunausta. Olemme iloisia, että 

olet lupautunut kanssamme toimimaan siunauksen välittäjänä. Kun siunatessa panemme 
yhdessä käden hänen päänsä päälle, se on merkki siitä, että hänestä välitetään. Siunatessamme 
kauttamme välittyy myös Jumalan huolenpito, hyväksyntä ja rakkaus. 
 

Konfirmoitava nuori on valinnut juuri Sinut yhdeksi siunaajistaan. Kätten päälle panemisen 
yhteydessä sanot siunattavan etunimen, jonka jälkeen lausumme kaikki yhdessä "Herramme 
Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun 
kanssasi". 

 
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Huikon kartanon konfirmaatiomessuun sunnuntaina 
20.9.2020 klo 11 Mikaelinkirkkoon Kontulaan (Emännänpolku 1, 00940 Helsinki). Erillistä 

harjoitusta ei tarvita. Kun siunaamisen aika on, kummeja pyydetään tulemaan alttarikaiteen 
ääreen oman kummilapsensa taakse. Tämän jälkeen siunaus 
tapahtuu edellä kuvatulla tavalla.  
 

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä! 
              

Terveisin, 
 
Juha Kasari 

Johtava nuorisotyönohjaaja 

juha.kasari@evl.fi 

050 378 0316 

 

Jenni Kahenvirta 

Riparin pappi 

jenni.kahenvirta@evl.fi 

050 414 7273 

 

Bea Mokki 

Nuorisotyönohjaaja  

bea.mokki@evl.fi 

050 560 3953 

Kummin rukous 

 
Ajattelen sinua kummilapseni silloinkin, 

kun silmäni eivät sinua näe. 
 

Ristin käteni ympärillesi silloinkin, 
kun en ole konkreettisesti paikalla. 

 
Kiitän, että Jumalan silmät 
näkevät sinut joka hetki. 

 
Kiitän, että Hänen suojaavat kätensä 

ulottuvat sinuun joka päivä. 
 

Rukoilen, 
että juurtuisit tähän elämään vahvasti,  

että tuntisit arvosi ja 
voisit luottavaisesti kulkea tietäsi. 

 
Rukoilen, 

että kääntäisit kasvosi usein kohti taivasta, 
että tietäisit Luojasi 

ja kutsuisit häntä Isäksi. 
 

Siunaan sinua kummilapseni. 
Aamen. 

 

mailto:jenni.kahenvirta@evl.fi

