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KUTSU 10.9.2020

Hei, rakas ripari-ikäinen nuori ja kotijoukot

Vuosi 2020 on ollut yllättävä. Koronatilanteen keskellä luomme jo katsetta tulevaan vuoteen: Uusi
riparivuosi 2021 lähestyy. Tässä kirjeessä saatte tietoa Kannelmäen seurakunnan rippikouluista.
Rippikoulujen käytänteet 2021 tarkennetaan ensi vuoden puolella. Koronatilanteen pitkittyessä
muutokset rippikoulujen aikatauluihin ovat mahdollisia.

Riparivaihtoehdot ja tietoa ilmoittautumisesta löydät kirjeen toiselta puolelta. 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.

Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6) järjestetään
vanhemmille ja nuorille yhteinen rippikouluinfo to 1.10. klo 18.
Tilaisuudessa kerrotaan mm. miten kaverikoodia käytetään.

Jos perheenne nuori osallistuu järjestön tai muun kuin Kannelmäen seurakunnan
rippikoululeirille 2021, ilmoittakaa siitä kantsunurkka.fi-sivujen linkin kautta. Lähetämme näille
nuorille marraskuussa tietoa, miten seurakuntayhteysjakso suoritetaan omassa seurakunnassa.

Kehitysvammaisten rippikouluista saa tietoa Helsingin seurakuntayhtymästä vammaistyön pappi Kati
Koskiselta, p. 09 2340 2546 tai 050 380 1060, kati.koskinen@evl.fi.

Lisätietoja Kannelmäen seurakunnan rippikoulutyöstä saat allekirjoittaneelta. Pidetään yhteyttä yllä!

”Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu.
Kukaan ei pitänyt omanaan sitä,
minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä.”
Ap.t. 4:32.

Siunausta syksyynne toivottaen

Kannelmäen seurakunnan
rippikoulutyöntekijät

Virpi Koskinen
kappalainen
virpi.koskinen@evl.fi
 P. 09 2340 3822 tai 050 380 1272
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Rippikoulut 2021

Leiririppikoululeiri maksaa 20 € / vrk / hlö, yht. 140 € / riparilainen. Riparit laskutetaan
sähköisesti. Paperilaskutuksesta ja perinnästä tulee maksettavaksi laskutuslisä. Päivärippikoulut
ovat maksuttomia.
Rippikoulujen ja konfirmaatioiden tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin Kannelmäen
seurakunnan nuorten kantsunurkka.fi/rippikoulu-sivuilla.

Leiririppikoulu Kellokosken juhlatalo (Tuusula)
viikko 8, su 21. – su 28.2.2021
Päivärippikoulu 1 (Kannelmäki/Malminkartano)
viikko 23, ma 7. – su 13.6.2021
Leiririppikoulu Porkkala (Kirkkonummi)
 viikko 23, ma 7. – ma 14.6.2021
Leiririppikoulu Metsäkartano (Rautavaara)
viikko 26, ma 28.6. – ma 5.7.2021
Leiririppikoulu Lummeniemi (Viitasaari)
 viikko 28, ti 13. – ti 20.7.2021
Leiririppikoulu Kivisaari (Helsinki)
 viikko 30, ma 26.7. – ma 2.8.2021
Päivärippikoulu 2 (Kannelmäki/Malminkartano)
 viikko 31, ma 2. – su 8.8.2021

Ilmoittautumisaika on to 1.10. klo 9 – la 31.10.2020.

Ilmoittautumisohjeet ja -linkin löydät osoitteesta kantsunurkka.fi.
ü Huoltaja vastaa rippikouluun ilmoittautumisesta.

Ø Ilmoittautumisessa luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

ü Tutustukaa vaihtoehtoihin sekä ilmoittautumisohjeisiin rauhassa.
ü Voimme taata max. 3 hlön kaveriporukan pääsyn samalle riparille.

Edellytyksenä on, että kaverikoodia on käytetty ohjeen mukaan.
Kaverikoodi puretaan tarvittaessa.

ü Olkaa huolellisia rippikoululaisten ja huoltajien tietojen kirjaamisessa. Tarkistakaa ennen
ilmoittautumisen lähettämistä varsinkin henkilötunnukset ja yhteystiedot!

ü Ilmoittautumisajan puitteissa jätetyt hakemukset ovat kaikki samanarvoisia,
eli ilmoittautumisella ei ole mikään kiire.

Tiedot rippikoulupaikoista lähetetään sähköpostitse marraskuun 2020 lopulla.
Hiihtoloman rippikoululaiset saavat ensimmäisen riparikirjeen vuoden 2020 lopulla
ja muut tammikuussa 2021.


