TERVETULOA MUKAAN RETKIRIPPIKOULUUN ITALIAAN

Katseet alkavat suuntautua jo kohti rippikouluamme Italiassa. Hienoa, että olet
mukana valmistautumassa rippikouluseikkailuun upeassa Italiassa. Matkamme
alkaa jo keväällä täällä Ylöjärvellä vähän tutummissa maisemissa. Tässä kirjeessä
kerron kaikesta siitä, mitä teemme yhdessä kevään aikana ennen matkaa. Lukekaa
yhdessä tätä kirjettä kotona ja merkitkää kalentereihinne ryhmämme tapaamiset.
Pyrkikää kaikin voimin järjestämään aikataulunne niin, että rippikoululainen voisi
osallistua kaikkiin näihin tapaamisiin. Se olisi tärkeää ryhmäytymisen ja
yhteishengen kannalta.
MITÄ TAPAHTUU ENNEN HEINÄKUUTA
Ensimmäinen tapaaminen piti olla jo ensi viikon maanantaina 24.1.2022 klo 17.3019.00 Kellarilla (Mikkolantie1-2, nuorten oma tila OP:n alakerrassa). Tämä on
pakko siirtää eteenpäin. UUSI AIKA ENSIMMÄISELLE TAPAAMISELLE ON
MAANANTAI 14.2. KLO 17.30-19 SAMASSA PAIKASSA.
Koko ryhmä kokoontuu ensimmäiseen messuunsa Ylöjärven kirkkoon
sunnuntaina 20.2. klo 9.45-11.15. Ryhmää johtaa matkalle lähtevä
nuorisotyönohjaaja Elisa Niemelä. Tulkaa ajoissa kirkkoon, laittakaa maski päähän
ja asettukaa istumaan kirkon etuosaan oikealle.

Kaikkien rippikoululaisten yhteinen Riparipäivä on 12.3. Ylöjärven kirkon ja
seurakuntakeskuksen läheisyydessä. Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan
myöhemmin.
Huhtikuun aikana 10.-18.4. jokainen valitsee itse yhden pääsiäisen ajan
tilaisuuden, johon osallistuu. Tästä osallistumisesta rippikoululainen ottaa selfien
yhdessä tilaisuuden vetäjän kanssa ja lähettää sen JP:lle (viestiin: mikä tilaisuus,
missä, milloin ja riparilaisen nimi).
Ensimmäinen oppitapahtuma on 24.4. klo 11.30-15 Ylöjärven
seurakuntakeskuksen salissa. Tätä tilannetta ei voi korvata vaan osallistuminen
on pakollista.
Toukokuulla on kaksi yhteistä tapahtumaa:
Kokoonnumme yhdessä nuorteniltaan Kellarille 13.5. klo 17-20.
Toinen toukokuun tapahtuma on 22.5. klo 14-19.30. Ensin kävelemme
Kellarilta Pikkku-Ahvenistolle klo 14. On tärkeää, että pystymme tällä
ryhmällämme kävelemään helposti tällaisia matkoja. Italiassa retket ovat astetta
haastavampia lämmöstä ja korkeuseroista johtuen. Ahvenistolla on pientä ohjelmaa
ja seurakunnan tarjoamat eväät. Kävelemme takaisin Kellarille ja pidämme tauon.
Kävelyä tulee yhteensä n. 6 kilometriä. Italiassa kilometrejä tulee usein enemmän
päivässä. Osallistumme klo 18-19.30 Ylöjärven kirkossa Bändimessuun.
Rippikoululaiset tulevat kirkkoon klo 17.50. Tähän päivään osallistuminen on
pakollista eikä sitä voi korvata.
Kesäkuulla on 2.6. klo 16.30-17.30 ulkoläksytentti seurakuntakeskuksella.
Ulkoa opetellaan Uskontunnustus, Isämeidän rukous, 10 käskyä ja
Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16). Ulkoläksyt on hyvä saada pois alta ennen matkalle
lähtemistä.
Samana päivänä 2.6. klo 17.30-19 on kaikille rippikoululaisille ja heidän
vanhemmilleen iso matkainfo seurakuntakeskuksella. Käymme yhdessä läpi
matkaan valmistautumisen ja matkalla olemiseen liittyvät kysymykset. Tähän
tilaisuuteen on jokaisen matkalle lähtevän ja vanhempien (ainakin yhden) pakko
osallistua. Se on ehdottoman tärkeää.

Rippikoulu on vain kerran elämässä, mutta kisoja ja matkoja tulee vielä vaikka
kuinka paljon. Toivon, että sovittelette perheen menot, harrastukset, kilpailut,
matkat ja muut niin, että rippikouluun voi osallistua suunnitelman mukaisesti
rippikouluun. Jos eteen tulee ylipääsemätön este, niin silloin olkaa hyvät ja
soittakaa siitä minulle mahdollisimman pian. Jotkut kokoontumisista on
korvattavissa, mutta jotkut eivät.
Palaamme vielä kevään aikana tarkemmin matkaan valmistautumiseen. Tällä
hetkellä voisi olla hyvä tarkistaa passin tai kansainvälisen henkilötodistuksen
voimassaolo ja hankkia ajoissa uusi. Suositellun rokotusohjelman noudattaminen
on ehto matkalle lähtemiseen.

RIPPIKOULUMATKAMME HEINÄKUULLA
Lähdemme reissuun Ylöjärven seurakunnan parkkipaikalta 14.7. klo 12.00. Sitten
edessä on lento Roomaan:
14.7.2022 AY 1763 Helsinki – Rooma
16:20-18:45
Roomassa me majapaikkamme on Roma Camping in town (kuva alla). Tutustumme
kävelyretkillä Pietarin kirkkoon, katakombeihin, Colosseumiin ja paljon muuhun.
Opiskelemme majapaikassa.

Jatkamme Roomasta etelään Amalfin rannikolle ja majapaikkamme on Divina
Costiera, Agerola (kuva alla). Patikoimme vuorilla ja teemme reissut Ravelloon ja
Caprille. Opiskelemme majapaikassa ja reissuilla. Meillä on molemmissa kohteissa
puolihoito, eli aamiainen ja illallinen kuuluvat matkaan, päivällä lounas
kustannetaan itse.

Takaisin palaamme sinivalkoisin siivin:
23.7.2022 AY 1764 Rooma – Helsinki
19:45-00:05 (24.7.)
Ajat ovat paikallisaikoja, eli olemme kotimaassa yöllä 24.7. ja bussi tuo meidät
Ylöjärvelle n. klo 3.
Matkaan liittyvät maksulinkit lähetetään vanhemman sähköpostiin ja toivomme
teidän suorittavan maksut ajallaan. Matkalle voi lähteä, kun kaikki maksut on
maksettu.
Näemme siis ensimmäisen kerran koko joukolla Kellarilla 14.2. klo 17.30.
Tervetuloa mukaan ripariseikkailuun!
Juha-Pekka Haavisto, pastori, Italian retkiriparin turvallisuusvastaava,
p. 0447868004, juha-pekka.haavisto(at)evl.fi
Olkaa rohkeasti yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa matkan vetäjiin.
Osallistumisiin liittyvissä kysymyksissä Juha-Pekkaan.
Katja Pitkänen, lastenohjaaja, vetäjä, p. 0447868162, katja.pitkanen(at)evl.fi
Elisa Niemelä, nuorisotyönohjaaja, vetäjä, p. 0447868092, elisa.h.niemela(at)evl.fi

