SAKSA-SUOMI
RIPPIKOULU
29.7. -7.8.2022
konfirmaatio 7.8. Ylöjärven kirkossa
Tervehdys riparilainen ja kotiväki! Rippikoulujaksosi on aluillaan. Se tulee olemaan hieman erilainen kuin muut
rippikoulut, koska mukana on toivottavasti myös ryhmä saksalaisia nuoria. Näitä erityispiirteitä käydään läpi
kevään aikana. Tässä on tietoa kevään tapaamisista sinulle ja huoltajallesi. Lukekaa se tarkasti läpi. Leirijaksoa
koskeva leirikirje lähetetään myöhemmin keväällä. Rippikouluun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa milloin
tahansa yhteyttä Soilaan tai Sannaan.

Rippikoulusta yleensä
Riparijakso luo ainutlaatuisia läpi elämän kantavia muistoja. Rippikoululainen osallistuu seurakunnan
jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan. Hän tutustuu seurakunnan työntekijöihin ja vastaavasti työntekijät
tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat tulevat tutuiksi. Ryhmähengen syntymisen kannalta myös kevään tapaamiset
ovat merkittäviä. Jos et pääse johonkin kokoontumiseen, ilmoita siitä mahdollisimman pian Soilalle, jotta voimme
sopia korvaavasta suorituksesta.

Leiriryhmä
Tällä hetkellä porukkaamme kuuluu 15 leiriläistä Suomesta ja 21 Saksasta. Leirin vastuuohjaajana on Ylöjärven
seurakunnan pappi Soila Simola. Lisäksi leirillä ohjaajina toimivat nuorisotyönohjaaja Sanna Leijo sekä Saksasta
saapuvat työntekijät Hanna Savukoski ja Benjamin Schlieper. Lisäksi leirillä on suuri joukko isosia ja apureita sekä
Suomesta että Saksasta.

Leirimaksu
Leirin hinta on 185 € ja lasku tulee maksulinkkinä sähköpostiin huhtikuussa. Avustusta leirimaksuun voi saada
diakoniatyöltä tai leirimaksun maksamisen voi sopia useampaan erään. Avustusasiassa voi olla yhteydessä Eliisa
Ala-Kuusistoon (044 7868 042) ja maksun jakamisessa Mika Tuomistoon (044 7868 103).

Korona
Olemme koonneet tähän kirjeeseen lisätietoa kevään ohjelmasta. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, miten
koronatilanne vaikuttaa kuhunkin tapaamiseemme, joten mahdollisia muutoksia saattaa olla luvassa melko
nopeillakin aikatauluilla. Näistä muutoksista tiedotamme tekstiviestien ja sähköpostin välityksellä. Mikäli
yhteystietonne (rippikoululainen tai huoltajat) ovat muuttuneet ilmoittautumisen jälkeen, ota yhteyttä Soilaan.
Näin varmistamme tiedon perille tulemisen.

Tapaamiset keväällä
Riparitapaaminen 18.1. klo 17.30-19
Ensimmäinen tapaaminen omalla porukalla. Tutustutaan toisiimme ja Ylöjärven kirkkoon (Kirkkotanhuantie 1,
Ylöjärvi).

Messu Ylöjärven kirkossa 30.1. klo 17.45-19
Osallistumme muiden seurakuntalaisten kanssa messuun Ylöjärven kirkossa. Kokoonnumme kirkkoon 17.45 ja
messu alkaa kello 18.

Riparitapaaminen 26.2. klo 10-13
Kokoonnumme Pappilan Perhetalossa (Loilantie 3-5, Ylöjärvi). Perehdymme jumalanpalvelukseen tarkemmin ja
toteutamme yhdessä pienimuotoisen jumalanpalveluksen. Olemme myös Zoom-yhteydessä Saksaan ja jatkamme
tutustumista.

Riparipäivä 12.3.
Riparipäivässä ovat mukana kaikki seurakunnan rippikoululaiset. Päivän aiheita ovat diakonia- ja lähetystyö,
musiikki sekä nuorisotyö. Ryhmäkohtaiset kellonajat ilmoitetaan myöhemmin. Riparipäivä toteutetaan Ylöjärven
kirkon läheisyydessä.

Riparitapaaminen 5.4. klo 17.30-19.30
Kokoonnumme Ylöjärven kirkossa. Tällä kertaa mietimme alttarin eteen tulemista ja ehtoollisen ihmettä.
Toteutamme yhdessä messun, jonka aikana voi käydä ehtoollisella. Tähän tapaamiseen ja messuun kutsumme
myös vanhemmat mukaan.

Riparitapaaminen Kellarilla 20.5. klo 17-20
Isosten kanssa tutustumme nuorisotila Kellariin (Mikkolantie 1-3, Osuuspankin alakerrassa). Aluksi omalla
porukalla ja kello 18 eteenpäin muiden nuorten kanssa. Nuorteniltaan kuuluu välipala ja halutessaan Kellarilla voi
olla kello 23 asti.

Ripariasioissa voit ottaa yhteyttä meihin:

Soila Simola
soila.simola@evl.fi
044 7868 020

Sanna Leijo
sanna.leijo@evl.fi
044 7868 062

