HIIHTISRIPARI
24.2.-1.3.2020
Tervehdys riparilainen ja kotiväki! Rippikoulujaksosi on aluillaan. Tässä on tietoa kevään tapahtumista
sinulle ja huoltajallesi. Lukekaa tarkasti läpi.

Leiriryhmä
Meitä on reilu 30 hengen joukkio lähdössä kulkemaan tätä puolen vuoden matkaa yhdessä. Leirillä
joukkoomme liittyy vielä keittiön väki ja kaksi yövalvojaa. Leirin vastuuohjaajana on pastori Leena
Jalkanen. Muina ohjaajina nuorisotyöntekijät Antti Honkkila ja Sanna Leijo. Leirin hinta on 135€ ja lasku
tulee sähköpostitse tammikuun lopussa 2020. Lisätietoja laskutuksesta löytyy nettisivulta:
https://www.ylojarvenseurakunta.fi/kellarille/rippikoulut/maksu-ja-peruutusehdot.
Avustusta leirimaksuun voi saada diakoniatyöltä tai leirimaksun maksamisen voi sopia useampaan erään.
Avustusasiassa voi olla yhteydessä Mikko Huuhtaseen (044 7868 194) tai Eliisa Ala-Kuusistoon (0447868 042) ja maksun jakamisessa Mika Tuomistoon (044 7868 103).

Rippikoulusta yleensä
Rippikoulu on vain kerran elämässä ja sen onnistumiseksi toivomme avoimuutta ja yhteydenpitoa
välillemme. Lisäksi toivomme, että sovitte kodin menot (harrastukset, lomat yms.) siten, että
rippikoululainen pääsee kaikkiin tapaamisiin. Kaikki kokoontumiset ovat pakollisia, tärkeitä osia
rippikoulustasi. Mikäli et pääse johonkin kokoontumiseen (esim. sairastuminen), ilmoita siitä hyvissä
ajoin vastuuohjaajalle (Leena Jalkanen 044-7868 024), jotta voimme sopia korvaavasta suorituksesta.
Muutenkin mieltä askarruttavissa asioissa voit ottaa yhteyttä. Leiristä pidämme Whatsappkuvapäiväkirjaa. Tästä lisää infoa kevään tapaamisissa!

AIKATAULUT
Ti 7.1. klo 17.00
Ylöjärven seurakuntakeskus (Kirkkotanhuantie 1)
Riparin aloitustapaaminen, kutsuttuna sekä nuoret että vanhemmat

To 23.1. klo 18.00-20.00
Nuortenilta Kellarilla (Mikkolantie 1-3)

La 22.2. klo 13.00-17.00
Tapaaminen Kellarilla. Tarjolla välipalaa

Su 8.3. klo 10.00
Konfirmaatio Ylöjärven kirkossa

La 14.3. klo 12 – 13.15
LähDe-päivä Ylöjärven kirkossa ja seurakuntakeskuksella
Lähetys- ja diakoniapäivä

La 28.3. klo 14-15.30
Riparien Musasetti Ylöjärven kirkossa

Su 5.4. Klo 10 – 15.00
Messu Ylöjärven kirkossa: riparin jatkotapaaminen

Su 3.5. Klo 17.00
Kellarimessu Ylöjärven kirkossa. Isosten siunaaminen tehtäviinsä

LEIRILLE
Leiri alkaa ma 24.2. ja päättyy su 1.3. klo 15.00. Seurakunta järjestää rippikoululeirille
bussikyydin. Lähtö ja paluu leirille: ma 24.2. Klo 10.00 Ylöjärven seurakuntakeskus,
Kirkkotanhuantie 1. Mikäli tulet leirille omalla kyydillä, yhteys vastuuohjaajaan Leena
Jalkaseen viimeistään ti 19.2.

Varustelista:
- Puhtaita vaatteita, yöasu, (sisätossut tai villasukat kannattaa ottaa mukaan)
- Omat petivaatteet (tyynyliina, lakana ja makuupussi tai pussilakana)
- saunakamppeet sekä henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
- ulkoiluvaatteita ja -jalkineet (talvivaatteet/lämmintä…)
- omat mahdolliset lääkkeet (huom! myös särkylääkkeet)
- kynä ja kumi
- (omia karkkeja halutessa – myös kioskia leirillä pidetään)
- oma soitin jos löytyy (pianoa pienempi musiikki-instrumentti)
- leirimieltä 

Leena Jalkanen

Antti Honkkila

Sanna Leijo

leena.jalkanen@evl.fi
044 – 7868 024

antti.honkkila@evl.fi
044 – 7868 072

sanna.leijo@evl.fi
044 – 7868 062

KONFIRMAATIO
This is it (konfis) su 8.3.

klo 10.00 Ylöjärven kirkko

Leiriläiset tulevat paikalle jo klo 9.00 yhteiskuvaa ja lauluharjoituksia varten.
Yhteisessä rukouksessa nuoret siunataan kulkemaan tietä Jumalan armon ja rakkauden varassa.
Kummien tehtävä esirukoilijoina ja kristillisen kasvatuksen antajina korostuu kauniilla tavalla
heidän osallistuessaan avustajina konfirmaatiosiunaukseen. Toivomme, että jokaisella
leiriläisellä olisi kummi siunaamassa konfirmaation aikana. Jos nuoresi kummi ei pääse
kirkkoon, se voi myös olla joko joku nuorelle tärkeä läheinen tai isonen. Kummit saavat ohjeet
paikan päällä, tätä varten toivomme, että he olisivat kirkossa viimeistään klo 9.45.
Konfirmaatiomessu alkaa alkusoitolla, jonka aikana nuoret saapuvat kirkkoon ja seurakunta
nousee seisomaan. Ehtoolliselle kutsutaan ensin konfirmoidut nuoret, jotka nyt ensimmäistä
kertaa osallistuvat itsenäisesti ehtoolliselle. Nuorten jälkeen te vanhemmat, läheiset ja kummit
olette tervetulleita samaan pöytään isosten kera. Nuoret myös poistuvat kulkueessa messun
päätyttyä. Konfirmaatio kestää noin 1,5h.

Ota yhteyttä, jos on mitään kysyttävää tai jotain, mikä meidän vetäjien olisi hyvä tietää.
Rippikoululeirin aikana käsittelemme nuoren elämän kannalta syvällekin meneviä aiheita, kuten
esimerkiksi seurustelua, seksuaalisuutta, kärsimystä, kuolemaa. Mikäli nuorellanne on sellaisia
elämäntapahtumia, jotka voivat vaikuttaa tai vaikkapa jokin oppimishäiriö – yritämme sen ottaa
huomioon toiminnassamme ja opetuksessamme.

Ja vielä: Ryhmällemme perustetaan tiedotusta varten oma Whatsapp-ryhmä. Mikäli
ette halua, että leiriläinen on tässä ryhmässä, laittakaa siitä tieto Leena Jalkaselle.
Tekstiviestit, sähköposti, Whatsapp, puhelut – kaikki käyvät . Ilmoita viestissäsi
kenestä nuoresta on kysymys, niin osaan tekstiviestitse laittaa kaiken tarvittavan
informaation joka tapauksessa.

