Riparistartti 4.10.2020

Korvaustehtävä

Nimi:__________________________________________________________________________________________________________

Tällä KOLMIOSAISELLA korvaustehtävällä voit korvata rippikouluun kuuluvan
Riparistartin (4.10.2020). Huolehdi, että tehtävä on kokonaisuudessaan valmis
vuoden vaihteeseen mennessä. Palautus Meijulle.

1. OSIO: MESSU
Korvaustehtävä sisältää yhden ylimääräisen messukäynnin Varpaisjärven kirkossa
(su klo 10.00).
Yleistä infoa rippikoulukokoontumisista: Kun tulet kirkkoon rippikoulun yhteisiin
kokoontumisiin, merkitse aina rasti nimesi kohdalle rippikoululaisten listaan. Kun suoritat
korvaustehtävää riittää, että ilmoitat papille tulleesi paikalle ja pyydät messun päätteeksi
kuittauksen alle.
Ota ovelta mukaasi virsikirja ja laita toinen nauha synnintunnustuksen kohdalle (700-alkuiset
numerot) sekä toinen nauha 1.sävelmäsarjan kohdalle. Mene istumaan kirkon etuosaan
lukupulpetin ja paksun pylvään väliselle alueelle. Ota hattu pois päästä ja laita puhelin
äänettömälle.

Kysymyksiä:
Mistä aiheesta pappi saarnasi?

Millainen tunnelma kirkossa oli?

Mikä oli päätösvirsi?

Päivämäärä:__________________________________________
Kuittaus (pappi tai suntio):______________________________

2. OSIO: VIRSIKIRJA TUTUKSI
Korvaustehtävä sisältää virsikirjaan liittyvän kirjallisen osuuden. Tarvitset sellaisen
virsikirjan, minkä lopusta löytyy nk. ”harmaa alue”, eli virsikirjan liitesivut. Jos
tällaista ei löydy kotoa, niin voit hakea virsikirjan lainaksi Varpaisjärven kirkosta tai
seurakuntatalolta (viininpunainen kirja!). Ilmoita tällöin asiasta suntiolle tai papille.
Infoa: Oikeastaan melkein kaikkeen, mitä kirkossa tehdään, löytyy ohjeistus tai kaava virsikirjasta!
Seurakuntalaisen rooli ei ole istua penkissä tylsistymässä, vaan olla AKTIIVINEN OSALLISTUJA.
Aktiivisuus onnistuu, jos osaa käyttää virsikirjaa ja tuntee sen merkintöjä.
Ota esille ensimmäisen sävelmäsarjan kaava virsikirjan liiteosasta. Tutki sitä ja vastaa alla
oleviin kysymyksiin. Kyseessä on Varpaisjärvellä käytössä oleva viikkomessun kaava. Seuraamalla
sitä pystyt osallistumaan ja seuraamaan messun kulkua. Näin messusta tulee mielekkäämpi, etkä
tylsisty penkkiin! Huomaa merkkien selitykset:
S = seurakunta (eli sinä!) laulaa
L = liturgi (eli pappi) laulaa
E = esilaulaja (esim. kanttori tai pappi) laulaa
*= nouse seisomaan!

Kysymyksiä:
Mitä vastaat, kun pappi laulaa ”Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen” (kohta 2)?

Missä kaikissa kohdissa seurakuntalaisten kuuluu nousta seisomaan (etsi kaikki
kohdat, missä on tähti*)?

Missä kohti messun aikana luetaan Raamattua (kaksi kohtaa)?

Minkä jälkeen tulee saarna?

Missä kaikissa kohdissa messun aikana rukoillaan?

Mistä alkaa ehtoollinen (III)?

Mihin messu loppuu?

Infoa: Virsikirjassa on myös uusi virsikirjan lisävihko. Virsikirjan lisävihko on kirkkokohtaisesti
joko virsikirjan harmaiden liitesivujen yhteydessä tai se voi olla erillinen kirja. Varpaisjärven
kirkossa se on erillisenä kirjana. Virsikirjan lisävihko vihittiin käyttöön adventtina 2016. Tunnistat
virsikirjan lisävihkon virret siitä, että virsitaululla ne ovat 9-alkuisia (esim. 922, 903 jne). Kun
saavut Varpaisjärven kirkkoon, tarkista virsitaululta onko siellä 9-alkuisia virsiä. Jos on, ota
virsikirjan lisäksi penkkiin myös toinen kirja (virsikirjan lisävihko).

3. OSIO: EHTOOLLISOPETUS
Korvaustehtävään kuuluu lisäksi ehtoollisopetus. Tehtävänäsi on oma-aloitteisesti
pyytää noin 15 minuuttia kestävä ehtoollisopetus Timo-papilta esimerkiksi messun
jälkeen tai ennen messua.
Kannattaa sopia tästä etukäteen Timon kanssa: Timo Vainikainen 050 331 1441
Päivämäärä:_________________________________________
Kuittaus (pappi):_____________________________________

Jos sinulla on kysyttävää tähän korvaustehtävään liittyen, niin lisätietoa antaa:
Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast 044 733 5266
meiju.silvast@evl.fi

