Tervehdys riparilainen! Lempsu 3 ripari on alkamassa!
Riparisi lähestyy! Ripari jää mieleen ikimuistoisena kokemuksena; nuotio, laulu, leikki, oppitunnit ja pelailu yhdessä saattaa
muodostaa sinulle elinikäisiä ystävyyssuhteita ;)
Olet lähdössä Lempsu 3:lle Ylöjärvelle rippikouluun ja edessäsi on varmasti mieleenpainuva kokemus. Matkalle kanssasi on
lähdössä:
• 41 leiriläistä
• huippujoukko isosia ja apureita
• vetäjätiimi Asko, Maria, Marika, Iina ja Asta

Leirijaksolla toimimme yhtenä ryhmänä, mutta jakaannumme usein kahdeksi opetusryhmäksi – ja pienempiin isosryhmiin.
Leirijaksolla opetus ja nukkuminen tapahtuu kahdessa eri rakennuksessa.
Tämän kirjeen kolmannelta sivulta löydät rippikoulun kaikki tapaamiset. Jos rajoitukset tiukentuvat, niin tapaamme kevään
aikana vain Zoomissa. Tiedotamme hyvissä ajoin mahdollisista muutoksista.
Ensitapaamisesta lähtien teemme matkaa itseemme, kaveriin ja hengellisiin asioihin. Riparielämään kuuluu työnteko eli opiskelu
sekä hauskanpito hyvässä hengessä. Hyppää mukaan heti alusta alkaen omana itsenäsi rakentamaan hyvää ryhmää!
Rippikoulun yleisiä pelisääntöjä
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Ripari on vain kerran elämässä. Anna sille aikaasi ja aseta se menoissasi etusijalle.
Ripari koostuu kevään tapaamisista ja kotitehtävistä sekä kesän leirijaksosta.
Jos sairastut tai joudut olemaan poissa tapaamisesta – ilmoita siitä Mikolle whatsappilla tai tekstarilla.
Olemme kiinnostuneita juuri sinusta! Ota rohkeasti yhteyttä meihin mieltäsi askarruttavissa asioissa!
Keskustelumme ovat luottamuksellisia
Huoltajien kanssa toivomme yhteistyötä ja tiedonkulkua riparin onnistumiseksi.

Leirijakson pelisääntöjä
Leirillä meitä on monta ja yhteiselo vaatii pelisääntöjä ja yhteistä sopimista.
Leirilläolon edellytykset ovat:
• Leiriläinen osallistuu
• Leiriläinen syö
• Leiriläinen nukkuu
Riparin ohjelma alkaa n. 8 aikoihin ja päättyy illalla n. 23 hiljaisuuteen. Tähän väliin mahtuu monenlaista, mm. oppituntia,
pienryhmätyöskentelyä, vapaa-aikaa, ulkoilua, pelejä, iltaohjelmaa, uintia jne.
Jotta sinä nuorena jaksat leirielämää, on syötävä riittävästi ja yöllä on nukuttava riittävästi. Koko rippikoulusi aikana toiveemme
on, että sinulla olisi hyvä olla. Siksi toivomme hyvää yhteispeliä ja keskustelua välillämme. Oppitunnilla häiriköintiin puututaan.
Käytämme oppitunnilla ”käytöksen liikennevaloja”, joista lisää myöhemmin. Pienryhmään siirtyminen kesken oppitunnin on
mahdollista – näin taataan kaikille työrauha.
Kännykän käyttö on sallittua vapaa-ajalla ja opettajien salliessa oppimisen tukena. Muutoin kännykät laitetaan oppitunnin aikana
(ja myös ennen nukkumaanmenoa) parkkiin. Kännykän käytössä leirillä on oltava muutenkin vastuullinen; salakuvaaminen,
salanauhoitus tai muu epäasiallinen toiminta ei ole sallittua.
Rippikoulussa ei ole sallittua:
• Päihteet
• Kiusaaminen missään muodossa
• Näistä edellä mainitusta seuraa aina kotiin soitto ja leirin mahdollinen keskeytyminen.
• Leirijaksolla: tietokoneet, tabletit ja bluetooth kaiuttimet

Kevään tapaamiset

Tapaaminen Seuriksella LA 15.1.2022 Peruttiin, mutta korvaava tehtävä lähetettiin nuorille sähköpostilla. Palautukset
tuli tehdä 19.1. mennessä.
Leirin vetäjät ovat puhelimella yhteydessä kaikkien leiriläisten koteihin maalis- huhtikuussa. Tarkoituksena on
henkilökohtaisen kontaktin saaminen riparilaisen huoltajaan ja mahdollisuudesta jutella ripariajasta.

20.2. Messu Ylöjärven kirkossa klo 9.45. -11.00
LähDeMuSa- päivä pidetään seuriksen ympäristössä 12.3. klo 11.30-15.15.
Pe 8.4. Nuortenilta Kellarilla klo 17.00-20.00. Osoite Mikkolantie 1-3. Sisäänkäynti nuorisotilaan on OP-pankin kulmalta.
Yksi vapaavalintainen jumalanpalvelus pääsiäisen aikana Ota selfie messun toimittajan (pappi, kanttori, diakoni tai suntio)
kanssa. Kysy lupa kuvaamiseen. Kerro viestissä, missä ja milloin olit messussa ja oma nimesi. Lähetä WhatsApp-kuvaviesti
Askolle p.0447868070
5.5.klo 17.30-19.30. Kaste ja Ehtoollinen opetus Ylöjärven kirkossa.
Ti 24.5. Opetus klo 17.30 riparilaisille, messu ja vanhempainilta kirkossa. Kaikille yhteisesti klo 19 alkaen. Tämä on
tärkeä tapaaminen, johon toivomme vähintään yhtä huoltajaa/riparilainen.
Leiri alkaa 30.6. klo 13.00. Leirille omat kyydit. Osoite Perttulanlahdentie 6.
Leiri loppuu 6.7 . klo 13.00, josta siirrytään suoraan konfirmaatioharjoitukseen kirkkoon. Harjoitus alkaa 13.30.
Harjoitus kestää runsaan tunnin!
Su 10.7. Konfirmaatio Ylöjärven kirkossa klo 13 ja 15 Välitäthän kummillesi kutsun tulla siunaamaan sinua. Leiriläiset
saapuvat tuntia ennen konfirmaatiota paikalle harjoitusten ja valokuvaamisen vuoksi. Rippikoululaiset paikalle kirkkoon tuntia
ennen oman ryhmän konfirmaatiota.
Leiriturvallisuusasiaa vanhemmille
Jos nuorellanne on jokin sairaus, ruoka- tai muu allergia, lääkitys, lääkeyliherkkyys tai mikä tahansa hänen turvallisuudessaan ja
leirin sujumisessa huomioitava asia, ilmoittakaa niistä leirin ohjaajille. Saat leiriläisen turvallisuuslomakkeen kevään aikana
huoltajan sähköpostiin. Myös oppimiseen, ryhmässä olemiseen tai elämäntilanteeseen liittyvät asiat ovat tärkeää tietoa meille
ohjaajille rakentaessamme mahdollisimman hyvää rippikoulukokemusta nuorellenne ja koko ryhmälle.

Muuta huomioitavaa
• Seurakunnan nuorisotyön sivuilla on tietoa rippikouluista http://www.kellarille.net
• Rippikoulun lasku lähetetään maksulinkkinä huoltajan sähköpostiin kevään aikana.
Ripariterveisin Ohjaajat
Asko Järvensivu (Vastuuohjaaja) asko.jarvensivu@evl.fi p.044 786 8070
Maria Joutsi-Laine, maria.joutsi-laine@evl.fi p.044 786 8036
Marika Rajala, marika.rajala@evl.fi p.044 786 8052
Iina Sundberg, iina sundberg@evl.fi p.040 626 7764
Asta Kahra, asta.kahra@evl.fi p. 040 7511 527

