SAKSA-SUOMI
RIPPIKOULU
31.7. - 9.8.2020
konfirmaatio 9.8. klo 13 Ylöjärven kirkossa
Tervehdys riparilainen ja kotiväki! Rippikoulujaksosi on aluillaan. Se tulee olevaan hieman erilainen kuin muut
rippikoulut, koska mukana on myös ryhmä saksalaisia nuoria. Rippikoulun erityispiirteistä keskustelemme kevään
tapaamisten aikana. Tässä on tietoa kevään tapaamisista sinulle ja huoltajallesi. Lukekaa kirje tarkasti läpi.
Seurakunnan oman leirikeskuksen remontin vuoksi leirijakso pidetään Mellikan leirikeskuksessa Saarijärvellä ja sinne
järjestetään bussikuljetus Ylöjärveltä. Leirijaksoa koskeva leirikirje lähetetään toukokuun alkupuolella. Rippikouluun
liittyvissä kysymyksissä voit ottaa milloin tahansa yhteyttä Marttiin tai Heliin.

Rippikoulusta yleensä
Rippikoulu on vain kerran elämässä ja sen onnistumiseksi toivomme avoimuutta ja yhteydenpitoa välillemme. Lisäksi
toivomme, että sovitte kodin menot siten, että rippikoululainen pääsee kaikkiin tapaamisiin. Kaikki kokoontumiset
ovat pakollisia, tärkeitä osia rippikoulustasi. Mikäli et pääse johonkin kokoontumiseen, ilmoita siitä mahdollisimman
pian Martille, jotta voimme sopia korvaavasta suorituksesta.

Leiriryhmä
Tällä hetkellä porukkaamme kuuluu 18 leiriläistä Suomesta ja 19 Saksasta. Leirin vastuuohjaajana on
nuorisotyönohjaaja Martti Kauppinen ja lisäksi ohjaajina toimii pappi Heli Airikka sekä Saksasta tulevat ohjaajat.
Lisäksi leirillä on tarpeellinen määrä isosia ja apureita sekä Suomesta että Saksasta. Kevään aikana Martti tai Heli
ottaa yhteyttä kaikkien riparilaisten kotiväkeen. Tarkoituksena on tutustua ja vaihtaa ajatuksia sekä odotuksia
rippikouluun liittyen.

Leirimaksu
Leirin hinta on 185 € ja lasku tulee maksulinkkinä sähköpostiin huhtikuussa 2020. Avustusta leirimaksuun voi saada
diakoniatyöltä tai leirimaksun maksamisen voi sopia useampaan erään. Avustusasiassa voi olla yhteydessä Mikko
Huuhtaseen (044 7868 194) ja maksun jakamisessa Mika Tuomistoon (044 7868 103).

Tapaamiset keväällä:
Riparitapaaminen kirkossa 11.2. klo 17.30-19
Riparin ensimmäinen tapaaminen. Tutustutaan toisiimme ja Ylöjärven kirkkoon (Kirkkotanhuantie 1). Kirkkoon
tutustumista varten voit ladata Actionbound -sovelluksen puhelimeen.

Lähetys- ja diakonipäivä 14.3. klo 11.45-13.15
Kokoontuminen Ylöjärven kirkossa 11.45, ohjelma alkaa kello 12. Lähetys- ja diakoniatyö ovat tärkeä osa kaikkien
seurakuntien toimintaa. Päivän aikana tutustumme siihen, miten nämä asiat hoidetaan Ylöjärvellä.

Kanttorin musiikkitunti 28.3. klo 14-15.30
Tutustumme seurakunnan kanttoreihin ja heidän työhönsä Ylöjärven kirkossa.

Riparitapaaminen Kellarilla 2.4. klo 18-20
Tällä kertaa mukaan tulevat myös isoset. Tutustutaan seurakunnan nuorisotyöhön, nuorisotyöntekijöihin ja
nuorisotilaan. Nuorteniltaan kuuluu välipala. Nuorisotila Kellari on Soppeenmäessä (Mikkolantie 1-3). Sisäänkäynti
on Osuuspankin puoleisessa päässä.

Vierailu diakoniatyön kohteessa
Vierailu toteutetaan huhtikuun aikana ja sen ajankohta varmistuu myöhemmin.

Messu kirkossa 3.5. klo 17-18.30
Kaikkien Ylöjärven seurakuntien yhteinen messu Ylöjärven kirkossa. Mukana myös isoset, jotka siunataan tärkeään
tehtäväänsä.

Riparitapaaminen kirkossa 17.5. klo 17-19
Viimeinen yhteinen tapaaminen ennen leiriä. Tällä kertaa mietimme alttarin eteen tulemista ja ehtoollisen ihmettä.
Toteutamme yhdessä messun, jonka aikana voi käydä ehtoollisella. Messun jälkeen kirkkokahvit. Tähän tapaamiseen
kutsumme myös vanhemmat mukaan.

Vapaavalintainen messu
Edellä olevien tapaamisten lisäksi jokaisen tulee käydä yhdessä vapaavalintaisessa messussa. Messut alkavat kello 10
Kurussa ja Ylöjärvellä, Viljakkalassa kello 13. Voit käydä toki myös muissa kirkoissa. Messuun liittyy tehtävä, joka
annetaan ensimmäisessä tapaamisessa. Messukäynnin jälkeen tehtävä palautetaan Martille.

Martti Kauppinen
leirin turvallisuusvastaava
martti.kauppinen@evl.fi
044 7868 078

Heli Airikka
heli.airikka@evl.fi
044 7868 010

