
 
 

Tervetuloa Pilistvere 2 2020 rippikouluun! 
 

Hienoa, että olet mukana Pilistvere kakkosen rippikoulussa. Edessä on mielenkiintoinen matka ja 

löydät tärkeää tietoa tästä kirjeestä rippikouluamme koskien. Luethan kirjeen huolella ja näytä se 

huoltajallesi. Jos et jostain syystä pääsekään mukaan riparille, ilmoita siitä välittömästi ohjaajille. 

Olemme teihin yhteydessä, mikäli aikatauluun tai ohjelmaan tulee muutoksia.  

 

Rippikouluusi kuuluu leirin lisäksi seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot: 

 

MILLOIN MITÄ MISSÄ 

7.5. klo 16-18 Musatunnit kanttorin kanssa Mikaelinkirkko 

15.5. klo 16.30-

18.30 

 Tutustuminen 

 

Mikaelinkirkko 

25.5. klo 18 Vanhempainilta ja vanhempainvartit Mikaelinkirkko 

15.7. klo 12-14 Tapaaminen, leirivalmistelut Mikaelinkirkko 

16.-23.7. Leirijakso Pilistvere ,Viro 

24.7. klo 12-14 Mahdollisuus tavata riparikavereita kirkolla ja saada 

riparipassiin nuorten tapahtuma-merkintä (kts.info 

alla). Tilaisuus on vapaaehtoinen. 

Mikaelinkirkko 

28.8. klo 19 Kutsu-Alba (kts. info alla) Mikaelinkirkko 

2.9. klo 17-19 Ehtoollinen ja konfirmaatio, Aikka Mikaelinkirkko 

3.9. klo 16:30 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

6.9. klo 14 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. Passi jaetaan ensimmäisessä yhteisessä 

tapaamisessa. 

 

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 17.6.2020. 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 Aimo 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 

 

Hanna Uimonen 

Nuorisotyönohjaaja  

hanna.uimonen@evl.fi 

050 432 08 36 

 

Heli Nieminen 

Varhaiskasvatuksen ohjaaja 

heli.m.nieminen@evl.fi 

050 380 2012 

 

Aimo Lankinen 

Riparin pappi 

aimo.lankinen@evl.fi 

050 378 0312 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Riparin aikana kerromme terveisiä Pilistverestä seurakuntamme nuorten 

instagramin (@mikaelinnuoret) kautta ja saatat löytää sieltä myös ennakkotunnelmia 

ennen riparia. Löydät meidät myös Facebookista ja Whatsappista, joten ota rohkeasti 

yhteyttä, jos tulee kysyttävää. 


