
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Kivisaari   
-Riparikirje- 

 
Hei, 
 
Tervetuloa mukaan Kivisaaren riparille! Mukava päästä aloittamaan yhteinen matkamme. 
 

Ripari alkaa kevätjaksolla, jossa tutustumme toisiimme, Herttoniemen seurakuntaan ja sen toimintaan.  
Alla näet kaikki Kivisaaren riparin kevään tapahtumat. Luomme rippikoululaisille oman whatsapp-kanavan,  
jossa on helppo tiedottaa kaikille rippikoululaisille tärkeistä asioista.  
 

Olethan yhteydessä rippikouluvastaavaan Jyrkiin, mikäli sinulla on kysyttävää rippikoulusta.  
Pidämme vanhemmille oman vanhempainillan ja haastattelemme heidät myös puhelimitse kevään mittaan. 

      
Ti 7.2. klo 17:00- Eka tapaaminen. Tutustumme keitä kaikkia on Kivisaaren riparilla.  

klo 18:30 Ryhmäydymme erilaisten leikkien kautta ja kuulemme mitä kaikkea kuuluu  
ripariin. 
 

Su 12.2. klo 12:00- Riparipyhä. Erityisesti nuorille suunnattu jumalanpalvelus, jossa 
   klo 15:00 mukana nuorten bändi. Tilaisuus jatkuu Open House –nuortenhetkellä 
    jossa tarjoillaan pientä purtavaa ja tutustutaan nuorisotiloihin. 
 

  Su 5.3. klo 12:00- Gospelmessu. Bändin siivittämä messu, jossa mietitään mitä rukous ja usko  
    klo 14:00 on. Kahvitilaisuus messun jälkeen.   

  To 30.3. klo 18:00- Tilkkutäkki –ripariveisukonsertti jossa lauletaan tuttuja riparibiisejä bändin  
   klo 19:30 säestyksellä. Kuulemme myös mistä kirkkomusiikki on tehty.    

  Ti 4.4.  klo 18:30- Toinen tutustumisilta jossa leikitään ja lauletaan. Tutustumme myös mistä  
  klo 20:30 nuortenilta Open House on tehty.    

Ti 23.5. klo 18:00 Vanhempainilta. Tämä ilta on tarkoitettu vain vanhemmille.  
 klo 19:30 Tutustumme leiripaikkaan ja rippikouluun, sekä erilaisiin kysymyksiin riparista. 
 

To 25.5. klo 18:15 Tutustuminen Leposaaren hautausmaahan. Tutustumme kristinuskon 
   klo 19:30 käsitykseen elämästä ja kuolemasta. Ylipuutarhuri esittelee hautausmaan  

toimintaa. Pääset helposti paikalle metrolla tai bussilla. (Leposaarentie, Kulosaari) 
 

  Su 16.7. klo 15-17 Kaupunkipäivä Myllypuron kirkolla. Käymme vielä läpi leiriin liittyviä asioita.    

  Ma 17.- Ma 24.7. Rippikoululeiri Kivisaaressa. Lähtö ja paluu Vuosaaren satamasta reittiveneellä.    

  Ti 15.8. klo 17:00 Konfirmaatioharjoitukset ja valokuvaus Myllypuron kirkolla. 
   klo 19:00    

  La 19.8. klo 13:00 Konfirmaatiojuhla Myllypuron kirkolla. Paikalla oltava klo 12:30. 
   klo 14:30     

  La 26.8. klo 10:00 Särkänniemen retki! Kesä huipentuu kaikkien ripareiden yhteiseen reissuun  
klo 22:00 Särkänniemen huvipuistoon. Saat kokopäivän rannekkeen, bussimatkan, ja hyvän  

seuran hintaan 35eur. 
 

   Kohdataan ☺ Kivisaaren - vastuuryhmä 


