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  KUTSU

   

    

Hei, rakas ripari-ikäinen nuori ja kotijoukot 

 

Uusi riparivuosi 2019 lähestyy. Tässä kirjeessä saatte tietoa Kannelmäen seurakunnan 

rippikouluista. Pohtikaa vaihtoehtoja rauhassa. Kaikissa Helsingin seurakunnissa 

rippikouluihin ilmoittautuminen alkaa 1.10. klo 9 ja jatkuu lokakuun loppuun saakka. 

Lokakuun aikana jätetyt ilmoittautumiset ovat samanarvoisia ja ne käsitellään vasta 

marraskuun alussa. 

 

Cityrippikoulut ovat maksuttomia.  

Leiririppikoulut maksavat 140 €/riparilainen. 

Riparivaihtoehdot ja tietoa ilmoittautumisesta löydät kirjeen toiselta puolelta.  

Teemme rippikouluyhteistyötä myös naapuriseurakuntien kanssa – huom. päivärippikoulu 

Pitäjänmäen kirkolla. 

 

Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6) järjestetään vanhemmille ja nuorille yhteinen 

rippikouluinfo to 11.10. klo 18. Tilaisuudessa kerrotaan mm. miten kaverikoodia 

käytetään. 

 

Tervetuloa su 21.10. klo 10 kirkollamme alkavaan messuun ja sen jälkeen kirkkokahveille 

juttelemaan mieltä askarruttavista riparikysymyksistä.  

Muualle rippikouluun meneville (urheilu- tai muut erityisrippikoulut) on jaossa ohjeita ja 

materiaalia Kannelmäen kirkon pääovella esitepöydällä.  

Lisätietoja Kannelmäen seurakunnan rippikoulutyöstä saat allekirjoittaneelta. 

 

Kehitysvammaisten rippikouluista voi tiedustella Helsingin seurakuntayhtymästä pastori 

Heli Ojalehdolta, p. 09 2340 2546 tai 050 380 1060, heli.ojalehto@evl.fi. 

 

”Kristus sanoo: ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, 

minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” Ilm. 3:20 

 

Siunausta syksyynne 

toivottaen 

 

Kannelmäen seurakunnan  

rippikoulutyöntekijät 

 

Virpi Koskinen,  

kappalainen 

virpi.koskinen@evl.fi 

Puh. 050 380 1272 
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Rippikoulut 2019  
Leiririppikoulu on 140 € / riparilainen. Cityrippikoulut ovat maksuttomia.  

 

Lohirannan leiririppikoulu (Lohja) su 17. – su 24.2.2019                                                                        

*konfirmaatio Kannelmäen kirkossa la 15.6.2019 klo 13 

Cityrippikoulu Pitäjänmäen kirkolla su 17. – pe 22.2.2019                                               

*konfirmaatio Pitäjänmäen kirkossa su 28.4.2019 klo 10 

Cityrippikoulu Malminkartanon kappelilla ma 3. – su 9.6.2019                                     

*konfirmaatio Kannelmäen kirkossa la 15.6. 2019 klo 10                                                  

Huikon kartanon leiririppikoulu (Toivakka) ke 12. – ke 19.6.2019                            

*konfirmaatio Kannelmäen kirkossa la 7.9.2019 klo 10 

Metsäkartanon leiririppikoulu (Rautavaara) ma 24.6. – ma 1.7.2019                        

*konfirmaatio Kannelmäen kirkossa la 7.9.2019 klo 13 

Kivisaaren leiririppikoulu (Helsinki) ke 17. – ke 24.7.2019                                       

*konfirmaatio Kannelmäen kirkossa su 8.9.2019 klo 10 

Lohirannan leiririppikoulu (Lohja) ke 31.7. – ke 7.8.2019                                                                            

*konfirmaatio Kannelmäen kirkossa su 8.9.2019 klo 13 

 

 

Ilmoittautumisaika on ma 1.10. klo 9 – ke 31.10.2018   
 

Ilmoittautumisohjeet ja -linkin löydät osoitteesta kantsunurkka.fi.   
 

 Huoltaja vastaa rippikouluun ilmoittautumisesta. 

 Ilmoittautumisessa luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus 

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen. 

 

 Tutustukaa vaihtoehtoihin sekä ilmoittautumisohjeisiin rauhassa.  

 Voimme taata max. 3 hlön kaveriporukan pääsyn samalle riparille.  

Edellytyksenä on, että kaverikoodia on käytetty ohjeen mukaan. 

 Olkaa huolellisia rippikoululaisten ja huoltajien tietojen kirjaamisessa. 

 Ilmoittautumisajan puitteissa jätetyt hakemukset ovat kaikki samanarvoisia,  

eli ilmoittautumisella ei ole mikään kiire. 

 

Tiedot rippikoulupaikoista lähetetään sähköpostitse marraskuun 2018 lopulla. 
Talven rippikoululaiset saavat ensimmäisen riparikirjeen syksyllä 
ja muut tammikuussa 2019. 

http://www.kantsunurkka.fi/

