
            

      

 

 

Tervetuloa       riparille! 
  

Hei! Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa rippikouluamme koskien, luethan siis kirjeen huolella ja näytä se myös huoltajallesi! 
 
Jos et jostain syystä pääsekään mukaan riparille, ilmoitathan siitä välittömästi meille. 
 

Rippikouluusi kuuluu leirin lisäksi seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot: 

MILLOIN                               MITÄ                                                        MISSÄ 

pe 15.5. klo 16.30-18.30 Tutustumista ja haastattelut Mikaelinkirkko 

ti 19.5. klo 16-18 Vanhempainilta (vain huoltajille) Mikaelinkirkko 

ti 21.7. klo 13-14 Leiri-info Mikaelinkirkko 

ke 22.7.-ke 29.7. Leirijakso Kivisaari 

to 30.7 klo 12-16 Kesätapaaminen Mikaelinkirkko 

pe 28.8. klo 19-22 Kutsu-Alba Mikaelinkirkko 

pe 18.9. klo 18.30-20.30 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

su 20.9. klo 14 Konfirmaatiomessu Mikaelinkirkko 

 

Näiden tapaamisten lisäksi saat riparipassin, johon keräät leimoja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Leimoja voit kerätä sinulle sopivaan tahtiin 
kevään, kesän ja syksyn aikana. Passin täyteen kerääminen on osa rippikouluasi. Passi tulee olla täytetty ja palautettu kutsualbaan mennessä. Käynteihin 
kuuluu kaksi messua, rippikoulutapahtuma sekä 2 osallistumista nuorten toimintaan. Kesätapaaminen ja kutsu-Alba ovat vapaaehtoisia mahdollisuuksia 
saada leima passiin. Lisätietoa löytyy tutustumiskortista sekä tämän kirjeen liitteenä olevasta ohjeesta. 
 
Seurakunnalta saat lahjaksi oman Raamatun sekä työskentelyvihon.  
 
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 korvataan. 
 

Rippikoulumme vanhempainilta pidetään ti 19.5. klo 16-18 Mikaelinkirkon alakerrassa. Tarjoilua varten ilmoita osallistujamäärä Ari-Pekalle 

6.5. mennessä. Vanhempainillan lisäksi huoltajat kutsutaan vanhempainvartteihin haastatteluun, jotka sovitaan erikseen ohjaajan kanssa.  

 

Rippikoulusi maksaa 140 euroa. Laskua ei enää lähetetä, vaan maksajan sähköpostiin tulee linkki maksun suorittamisesta 3.4., ja sen eräpäivä on 

24.6.2020. 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. 
Mikäli osallistuminen peruuntuu, osallistumismaksu palautetaan eräpäivän jälkeen vain lääkärintodistusta vastaan. 
 

Rippikoulumaksusta on mahdollista saada osittain tai kokonaan vapautus, mikäli taloudellinen tilanne niin vaatii. Maksuvapautusta voi pyytää 

27.3.2020 mennessä ottamalla yhteyttä diakoni Maria Virtaseen p. 09 2340 4840 maria.e.virtanen@evl.fi 

 

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. 
 
Muut rippikouluun liittyvät asiat selviävät tapaamisten yhteydessä. Nähdään siis pian! 

 

Iloisin terveisin rippikoulusi ohjaajat:  
Ari-Pekka Kankkunen (nuorisotyönohjaaja) p. 050 515 1661 
Eva-Lisa Lindström (pastori) p. 050 559 3657 
Tiina Mäki-Arvela (nuorisotyönohjaaja) p. 040 5087383 
  
 sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi               
  
 löydät meidät myös Instagramista ja Whatsappista! 
 
 
 

Kivisaaren 
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