
 

Tervetuloa KIVISAAREN riparille!   
leirijakso 17. – 24.7. 2019 

  
Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa riparista ja siihen liittyvistä tapaamisesta. Luethan sen huolellisesti läpi. 

Rippikouluun kuuluu useita tapaamisia leirijakson lisäksi. Jos et jostain hyvästä syystä pääse osallistumaan 

johonkin näistä, ota yhteys Kaijaan ja sovi korvaamisesta. 

Tapaamiset ovat  
Kannelmäessä Klaneettitien toimipisteessä (Klaneettitie 6-8 A, neljäs kerros), Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6)  
Malminkartanon kappelilla (Vellikellonpolku 8) ja Malminkartanossa Jennyn nuorten tilassa (Beckerintie 9) 
 

Rippikoululaisille:  
 

Milloin? Mitä? Missä? Muuta? 

To 11.4. klo 17-19 Startti-ilta & messu Klaneettitie 
4.krs 

Aloitamme tapaamisen Klaneettitiellä, josta 
kävelemme yhdessä 1 km matkan 
Kannelmäen kirkolle messuun. 

Su 5.5. klo 9.45-14 Messu ja 
Kotikirkkopäivä  

Kannelmäen 
kirkko 

Ota mukaan eväät, että jaksat koko päivän. 
Päivä päättyy klo 14 mennessä. 

Ma 15.7.  klo 12-15 Ryhmäytyspäivä Malminkartanon 
kappeli 

 

17.–24.7. 2019  Leiri Kivisaari Leirin infokirjeen saat myöhemmin 

Leirin ja konfiksen 
välissä 

Omatoiminen 
messukäynti 

 Ota messun jälkeen papin kanssa selfie ja 
lähetä se Kaijalle. 

Ti 3.9. klo 17-20  Konfissuunnittelu ja 
nuortenilta  

Jenny Nuortenillassa voi halutessaan olla klo 21 asti. 

Pe 6.9. klo 18-19 Konfisharjoitus  Kannelmäen  
kirkossa 

 

Su 8.9. klo 10   Konfirmaatio Kannelmäen  
kirkossa 

Valokuvaus ennen konfista klo 8.30 alkaen 

 

Huoltajille:  
Huoltajille pidämme vanhempainillan to 16.5. klo 18 Klaneettitien toimipisteessä. 
Riparilaisten startti-ilta to 11.4. päättyy noin klo 18.15 alkavaan messuun Kannelmäen kirkossa. Tähän messuun 
ovat myös vanhemmat ja perheet tervetulleita. 
  
Huoltajallesi on lähetetty tietolomake, jossa kysytään riparin kannalta tärkeitä tietoja. Täyttäkää lomake yhdessä ja 
huoltaja palauttaa lomakkeen vanhempainiltaan. Tietolomake on tarkoitettu vain leirin ohjaajien käyttöön ja se 
hävitetään rippikoulun jälkeen.   
Tietoa Kannelmäen seurakunnan rippikoulu- ja konfirmaatiokäytännöistä, muusta nuorisotoiminnasta sekä 
työntekijöiden yhteystiedot löydät kantsunurkka.fi-sivustolta. Myös kaikki riparisi jutut, kuten tämä kirje ja 
tietolomake, löydät nettisivuiltamme, oman riparisi sivulta.  
 
Riparisi vastaava työntekijä on Kaija Aalto. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ole ensisijaisesti yhteydessä häneen. 
Soitto, Whatsapp-, teksti- tai sähköpostiviesti toimivat parhaiten.  
  

Terveisin riparisi ohjaajat: 
Kaija Aalto (Kivisaaren vastuuohjaaja) Lotta Petäjäniemi  Kari Härkönen 
nuorisotyönohjaaja  pappi   kirkkomuusikko 
kaija.l.aalto@evl.fi  lotta.petajaniemi@evl.fi  kari.harkonen@evl.fi 
0503801314   050 3801372   0504309029 


