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Rippikoulukirjeet ja osallistujakortti
 Kirkkoon kuuluville lähetetään postitse rippikoulukirjeet viikolla 37.
 Kirjeen mukana lähetetään osallistujakortti, joka kattaa koko rippikoulun (myös
intensiivijakson). Osallistujakortti palautetaan riparistartissa 6.10.2019.
 Rippikoulun säännöt löytyvät nettisivuilta - huoltaja ja rippikoululainen tutustuvat
niihin yhdessä kotona.
Ilmoittautuminen netissä
 Rippikouluun ilmoittautumisaika www.varpaisjarvenseurakunta.fi 3.10.2019
mennessä.
Sähköinen tiedotus
 Rippikoulukirjeen jälkeen kaikki tiedotus ja informaatio hoidetaan sähköisesti
(järjestelmän tekstiviestit, sähköpostit sekä seurakunnan nettisivu).
 Retkiin ja leiriin liittyvät infokirjeet julkaistaan nettisivuilla viimeistään kaksi
viikkoa ennen tapahtumaa. Ole siis aktiivinen!
Yhteiset kokoontumiset ja poissaolot
 Rippikoulu-uudistuksen 2017 myötä nk. riparipassit ovat jääneet kokonaan pois.
Seurakuntayhteysjakso muodostuu kokonaisuudessaan yhteisistä kokoontumisista.
 Jos olet estynyt pääsemään johonkin yhteisistä kokoontumisista, huolehdithan
itsenäisesti korvaustehtävän tekemisestä. Poissaoloista ilmoittaa aina huoltaja!
 Voit tulostaa korvaustehtävän seurakunnan nettisivuilta (tehtävä julkaistaan
viimeistään kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen). Jos sinulla on ongelmia
tulostamisen kanssa, ota yhteyttä Meijuun.
 Korvaustehtävällä korvattavien rippikoulukokoontumisten suositeltu määrä on
korkeintaan kaksi.
Muualle menevät
 Jos käyt rippileirisi muualla kuin Varpaisjärven seurakunnassa, mutta haluat käydä
seurakuntayhteysjakson kotiseurakunnassasi, niin ilmoittaudu rippikouluun
normaalisti Varpaisjärven seurakunnan nettisivujen kautta.
 Jos tarvitset todistuksen seurakuntayhteysjaksosta, pyydä sitä Meijulta!
*Messuavustus-ryhmät
 Rippikoululaiset jaetaan kolmeen messuavustus-ryhmään. Jokaisella ryhmällä on
oma avustus-vuoro, jolloin he saapuvat kirkkoon tuntia aiemmin valmistelemaan
tehtäviään. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi kolehdin kerääminen, lukukappaleiden
lukeminen, virsikirjojen jakaminen, kynttilöiden sytytys tai ehtoollispikareiden
pesu (oman mielenkiinnon mukaan).
 Oman ryhmäsi numero selviää aloituspäivässä.
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RIPPIKOULUN YHTEISET KOKOONTUMISET
Syyskausi 2019
1. Su 6.10.2019 klo 10.00-14.30 Riparistartti
Rippikoululaisille ja huoltajille!
 klo 10-11.15 Perhemessu –tervetuloa koko perhe!
 Laita ovella rasti läsnäololistaan, jotta tiedämme sinun olleen paikalla! Istu merkitylle paikalle.
 n.11.15-12.00 Vanhempien ja rippikoululaisten ripari-info kirkossa
 12.00 Rippikoululaisten, huoltajien ja perheiden ruokailu
Rippikoululaisen seurakuntaan tutustuminen:
 12.30 Tutustumispelejä (srk-talo)
 13.00-14.30 Sisältö: Kirkkoon tutustuminen (kirkko)
 ehtoollisopetus
 virsikirjan käyttö
 messun kulku

2. Pe 11.10.2019 Tutustumisilta srk-talolla ja konsertti kirkossa klo 17-20.



Klo 17-18 Tutustumisillassa pelejä, leikkejä ja yhdessäoloa seurakuntatalolla!
Tutustumishetken jälkeen klo 18 siirrymme kirkkoon Juhani Tikkasen konserttiin
tutustuaksemme seurakunnan konsertti-elämään.

3. La 2.11.2019 klo 19.00-20.00 Pyhäinpäivän iltakirkko





Tutustutaan kirkkovuoden erityisiin pyhiin!
Kirkkohetki on avoin kaikille, joten myös muu perhe on halutessaan tervetullut mukaan.
Info! Kirkkohetkessä sytytetään muistokynttilät kuluneen vuoden aikana kuolleille
seurakunnan jäsenille. Muistathan kunnioittaa tätä hetkeä rauhallisella käytöksellä.
Laita ovella rasti läsnäololistaan, jotta tiedämme sinun olleen paikalla! Istu merkitylle paikalle.
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Kevätkausi 2020
4. Su 12.1.2020 klo 10.00-14.30 Messu + opetussisältö










Rippikoulun messuavustus-ryhmä nro 1* tehtävissä: he saapuvat valmistelemaan jo klo
9.00.
10.00-11.15 Messu -käydään yhdessä ehtoollisella!
Kirkkohetki on avoin kaikille, joten myös muu perhe on halutessaan tervetullut mukaan.
Laita ovella rasti läsnäololistaan, jotta tiedämme sinun olleen paikalla! Istu merkitylle paikalle.
Rippikoululaisen seurakuntaan tutustuminen:
11.30 Rippikoululaisten ruokailu
12-12.30 Laulutuokio
12.30-13.15 Sisältö: Musiikki seurakunnassa
13.15-13.30 Tauko
13.30-14.30 Sisältö: Liturgiset värit ja kirkkovuosi

5. Su 26.1.2020 klo 9.15-12.00 Rippikoulupyhän messu




Retki Lapinlahden kirkkoon valtakunnallisen rippikoulupyhän messuun!
Lähialueen kirkkoon tutustumista –käydään yhdessä ehtoollisella!
Yhteiskuljetus: Lähtö Varpaisjärven kirkon edestä klo 9.15 ja paluu takaisin noin klo 12.

6. Ke 19.2.2020 klo 15-17 Diakonian teemapäivä seurakuntatalolla
+ diakonia-osallisuus sovittuna ajankohtana





Illassa jaetaan rippikoululaiset ryhmiin ja sovitaan ryhmien kanssa diakonia-osallisuuden
toteuttamisen ajankohdasta.
Diakonia-osallisuus on käytännön tekemistä Yhteisvastuun tai diakoniatyön hyväksi.
Diakonia-osallisuudesta vastaa diakoni Päivi Kasurinen 040 827 2940
Välipala tarjolla!

7. Su 22.3.2020 klo 10.00-14.30 Gospelmessu ja työalarastit








Rippikoulun messuavustus-ryhmä nro 3* tehtävissä: he saapuvat valmistelemaan jo klo
9.00.
klo 10.00- 11.15 messu -käydään yhdessä ehtoollisella!
Kirkkohetki on avoin kaikille, joten myös muu perhe on halutessaan tervetullut mukaan!
Laita ovella rasti läsnäololistaan, jotta tiedämme sinun olleen paikalla! Istu merkitylle paikalle.
Rippikoululaisen seurakuntaan tutustuminen:
klo 11.30 Rippikoululaisten ruokailu (srk-talo)
klo 12.00 Rippikoulun tavoitteet ja toiveet (srk-talo)
klo 13.10- 14.30 Työalarastit 4x20min:
 ruumishuone, urut, alttari ja lähetystyö
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8. To 9.4.2020 Kiirastorstain iltakirkko klo 19.00-20.00






Tutustutaan kirkkovuoden erityisiin pyhiin!
Rippikoulun messuavustus-ryhmä nro 2* tehtävissä: he saapuvat valmistelemaan jo klo
18.00.
Kirkkohetki on avoin kaikille, joten myös muu perhe on halutessaan tervetullut mukaan!
Info! Kiirastorstai on hiljaisen viikon erityinen päivä, sillä silloin alttari riisutaan ja puetaan
mustiin pitkäperjantaita varten. Varaudu vaikuttumaan!
Laita ovella rasti läsnäololistaan, jotta tiedämme sinun olleen paikalla! Istu merkitylle paikalle.

9. Ke 13.5.2020 klo 18-19.30 Raamattu tutuksi-ilta seurakuntatalolla



Tutustutaan yhdessä Raamatun käyttöön ja sen saloihin!
Ota mukaasi puhelin, johon saa ladattua Piplia-Raamattusovelluksen!

10. Ke 27.5.2020 klo 18.00-19.30 Hartaushetki + leiri-info
Rippikoululaisille ja huoltajille!
 18.00 aloitamme yhteisellä hartaushetkellä kirkossa
 18.20-19.30 kahvit ja leiri-info srk-talolla
 leirin säännöt
 leirikirje
 leiriin liittyvät käytännön asiat
 konfirmaatioon liittyvät asiat
 On ensiarvoisen tärkeää, että paikalla on rippikoululaisen lisäksi vähintään yksi huoltaja!

11. Intensiivijakso ja konfirmaatio






su 12.7. – la 18.7.2020 rippileiri Hirsikankaan leirikeskuksessa Sukevalla
Konfirmaatioharjoitukset heti leirin jälkeen. Leiri päättyy siis näihin harjoituksiin.
Leirikirje julkaistaan netissä!
su 26.7.2020 klo 10-11.30 Konfirmaatio Varpaisjärven kirkossa.
Muista pyytää kummia siunaamaan konfirmaatioon!

