
           

      

Tervetuloa Kesän city riparille! 
 
 
Olet tulossa rippikouluun Kesän citylle. Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa rippikoulustamme,  

luethan siis kirjeen huolella. Näytä se myös huoltajallesi! 
Jos et jostain syystä pääsekään mukaan riparille, ilmoitathan siitä välittömästi meille. 
 

Rippikouluusi kuuluu seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot: 
 

MILLOIN                               MITÄ                                                        MISSÄ 

to 28.5. klo 17  Riparitapaaminen (tutustuminen, 
haastattelut) 

Mikaelinkirkko 

ti 2.6.- ke 10.6. Rippikoulun kesäjakso Mikaelinkirkko 

pe 12.6. klo 12-16 Kesätoiminta (vapaaehtoinen) Mikaelinkirkko 

pe 28.8. klo 19-22 Kutsualba (Vapaaehtoinen) Mikaelinkirkko 

la 5.9. klo 14–16 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

su 6.9. klo 11 Konfirmaatiomessu Mikaelinkirkko 

 

Näiden tapaamisten lisäksi saat riparipassin, johon keräät leimoja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Leimoja voit 
kerätä sinulle sopivaan tahtiin kevään ja kesän aikana. Passin täyteen kerääminen on osa rippikouluasi. Passi tulee olla 
täytetty ja palautettu ohjaajille viimeistään Kutsualbaan 28.8. klo 19 Mikaelinkirkolla. Käynteihin kuuluu kaksi messua, 
kolme kertaa osallistumista nuorten toimintaan sekä musiikkitunnit. Yhdestä messusta ja musiikkitunneista saat merkinnän 
riparilta kesäkuussa.  
 

Cityripari kokoontuu kesäkuussa ti 2.6.-ke 10.6. klo 10.00 -17.00. Vapaapäivä on la 6.6. Sunnuntaina 7.6. tapaamme klo 
10.45 ja osallistumme messuun Mikaelinkirkolla. Päivämme jatkuu messun jälkeen myöhemmin ilmoitettavan aikataulun 
mukaan. Maanantaina 8.6. teemme retken Östersundomin kirkkoon, tästä tarkempi info riparin aikana. 
 
Seurakunnalta saat lahjaksi oman Raamatun sekä työskentelyvihkon.  
 

Rippikoulun suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa tapaamisissa. Varaa ajat kalenteriisi ja jos et esim. sairauden 
takia pääse jollekin tunnille kevään aikana, niin ilmoita siitä meille ajoissa. Poissaoloja voi korvata rajoitetusti.  Poissaolot 
voivat johtaa rippikoulun keskeytymiseen.  
 

Rippikoulun huoltajat kutsutaan vanhempainvartteihin haastatteluun, jotka sovitaan erikseen ohjaajan kanssa.  
 
Rippikoulusi maksaa 20 euroa. Laskua ei enää lähetetä, vaan maksajan sähköpostiin tulee linkki maksun suorittamisesta, ja sen eräpäivä 

on 6.5.2020. Lasku tulee huhtikuun aikana maksettavasti samaan sähköiseen asiointipalveluun, josta rippikouluilmoittautuminen on 
tehty. Maksaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun lasku on maksettavissa (viimeistään 30 päivää ennen laskun eräpäivää). 

 

Konfirmaatiossa kutsumme kummeja siunaamaan rippikoululaisia. Toivomme sinun sopivan kummisi kanssa 
siunaamisesta. Mikäli kummit eivät ole käytettävissä, voi siunaamassa olla joku muu sinulle tärkeä aikuinen. 
 
 
Muut rippikouluun liittyvät asiat selviävät tapaamisten yhteydessä. Nähdään siis pian! 

 

Iloisin terveisin rippikoulusi ohjaajat:  
 
Mia Iiskola (pastori) p. 050 421 0497 
Ari-Pekka Kankkunen (nuorisotyönohjaaja) p. 050 515 1661 
Tuuli Valaranta (diakoniatyöntekijä) p. 050 436 5829 
 
 sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi               
  
 löydät meidät myös Instagramista ja Whatsappista! 
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