
            

 

 

     Tervetuloa Pilistvere 1 2020 -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 Tiinalle. 

Rippikouluusi kuuluu leirin lisäksi seuraavat oman ryhmän tapaamiset ja opetustuokiot:   

MILLOIN                               MITÄ                                                        MISSÄ 

su 19.4. klo 10-13 Tutustuminen, messuopetus Mikaelinkirkko 

ti 12.5. klo 17-19.30 Tutustuminen, haastattelut Mikaelinkirkko 

ke 13.5. klo 18-19 Vanhempainilta ilmoittaudu Tiinalle 
tarjoilua varten 26.4. mennessä. 

Mikaelinkirkko 

 ti 30.6. klo 13-15 Tapaaminen, leirivalmistelut Mikaelinkirkko 

ke-ke 1.-8.7. Leirijakso Pilistvere ,Viro 

to 9.7. klo 10-12 Kesätapaaminen Mikaelinkirkko 

ma 17.8. klo 17-19 Musiikkitunnit Mikaelinkirkko 

pe 28.8. klo 19-22 Kutsu-Alba Mikaelinkirkko 

to 17.9. klo 16.30-18.30 Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus Mikaelinkirkko 

la 19.9. klo 14:00 Konfirmaatiomessu Mikaelinkirkko 

 

Ekassa tapaamisessa 19.4. saat Riparipassin, johon keräät leimoja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Leimoja voit 
kerätä sinulle sopivaan tahtiin kevään, kesän ja alkusyksyn aikana. Passin täyteen kerääminen on osa rippikouluasi. Passi 
tulee olla valmis Kutsu-Albaan mennessä. Käynteihin kuuluu kaksi messua, rippikoulutapahtuma sekä 2 osallistumista 
nuorten toimintaan. Kesätapaaminen ja Kutsu-Alba (kaikille avoin nuortenilta, jonne erityisesti kutsutaan tämän vuoden 
rippikoulun käyneet) ovat vapaaehtoisia mahdollisuuksia saada leima passiin. Lisätietoa löytyy tutustumiskortista.  
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 13.5. klo 18 Mikaelinkirkolla. Pyydäthän vanhempiasi ottamaan Tiinaan 

yhteyttä ja ilmoittamaan osallistujamäärän tarjoiluja varten viimeistään 26.4.   

 
Rippikoulusi maksaa 140 euroa, ja sen eräpäivä on 3.6.2020.  
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.  
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    

 
Tarkemman infon lähtöajasta sekä muusta matkaan liittyvästä saat lähempänä ajankohtaa. 
 
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                              ami_led@hotmail.com 
p. 050 5510337                                        046 5694462 
 
Tiina Mäki-Arvela 
tiina.maki-arvela@evl.fi  
p. 040 5087383                   löydät meidät myös Facebookista ja Whatsappista! 
 
 


