Moikka, riparilainen ja kotiväki!
Onneksi olkoon hyvästä valinnasta: olet päättänyt aloittaa riparin! Tässä
kirjeessä on tärkeää tietoa, joka auttaa sinut riparin alkuun.
Rippikoulu Vesilahden seurakunnassa
Rippikoulu perustuu Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt 28:18–20): ”Opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”. Vesilahden seurakunnassa
pyritään siihen, että rippikouluvuoden aikana nuori tutustuu monipuolisesti seurakunnan toimintaan
ja työntekijöihin sekä kirkkoon laajemminkin, ja tietysti myös saa ikimuistoisen riparikokemuksen!
Vesilahden seurakunnassa on tärkeää, että rippikoulu on
jokaiselle nuorelle turvallinen ja rauhallinen paikka miettiä
omaa uskoaan, arvojaan ja paikkaansa seurakunnan
jäsenenä. Tämä toteutuu niin, että rippikoulussa korostetaan
reiluutta, ystävällisyyttä ja hyväksyntää. Jokainen nuori on
yhtä arvokas ja tärkeä.
Tervetuloa rakentamaan yhdessä meidän näköistä riparia!

Tapaamiset
Saat kotiin meiltä riparin ohjaajilta muutamia kirjeitä koko rippikoulun ajan. Kirjeissä annetaan
tärkeää tietoa tapaamisiin liittyen. Tapaamisista myös muistutellaan ripariryhmän WhatsAppryhmässä. Tapaamiset kuuluvat rippikoulun suoritukseen. Jos et joskus pääse paikalle, ota yhteyttä
Varpuun, niin sovitaan korvaavista suorituksista.
Huom päivärippikoululaiset! Huomatkaa, että ensimmäiseen infokirjeeseen livahti virhe.
Diakoniapäivään osallistutaan 13.2., ei 15.2.
Itsenäiset suoritukset eli riparikortti
Rippikouluun kuuluu tapaamisten ja lähijakson lisäksi itsenäisiä suorituksia, joita tehdään riparikortin
avulla. Tarkoitus on tutustua riparikortin avulla nimenomaan Vesilahden seurakunnan toimintaan,
mutta muidenkin seurakuntien järjestämä toiminta käy, jos sellainen sattuu sopivasti kohdalle. Myös
päivärippikoululaiset ja muualla leirijakson käyvät täyttävät Vesilahden seurakunnan riparikortin.
Kun osallistut tapahtumaan itsenäisesti, tule paikalle hyvissä ajoin ja vie riparikorttisi jollekin paikalla
olevalle työntekijälle. Saat kortin takaisin merkinnän kera tilaisuuden jälkeen.
Täytetty riparikortti näytetään Varpulle 30.4.2021 mennessä eli ennen vappua. Säilytä kortti
lähijaksolle asti, sillä sieltä löytyvät myös riparin ulkoläksyt!
Palvelutehtävä
Palvelutehtävän tarkoitus on opetella käyttämään omia taitoja koko seurakunnan hyväksi. Myös
palvelutehtävästä pyydetään merkintä riparikorttiin. Palvelutehtäväksi käy mikä tahansa asia, jolla
teet jotakin seurakunnan hyväksi. Sopivia palvelutehtäviä voit etsiä esimerkiksi Vesilahden
seurakunnan nettisivujen tapahtumalistauksesta.
Esimerkkejä palvelutehtävistä löydät seuraavalta sivulta.










28.10. mennessä Varpulle tai Merjalle
palautettu jouluaiheinen itse tehty kuva
tai piirustus, joka päätyy seurakunnan
joululehteen
joululehden jakamisessa avustaminen
(koronatilanteesta riippuen)
seurakunnan YouTube-kanavalle
laitettavan videon tekstittäminen
(videota ei tarvitse tehdä itse)
somepäivitys eli itse otettu kuva ja
teksti, joka päätyy seurakunnan
somekanaviin
yhteisvastuukeräykseen osallistuminen
helmikuussa 2021










jumalanpalveluksessa avustaminen
terveyskeskuksen vanhusten
avustaminen ulkoilussa
(koronatilanteesta riippuen)
”järjestyksenvalvojana” toimiminen
KLS:n konsertissa Vesilahden kirkossa
13.11. (koronatilanteesta riippuen)
”järjestyksenvalvojana” toimiminen 4ja 10-vuotiskonserteissa marrasjoulukuussa (koronatilanteesta
riippuen)
keksi itse sopiva palvelutehtävä ja
ehdota sitä Varpulle!

Koronamuutokset
Rippikoulun suorittamiseen saattaa yllättäenkin tulla muutoksia koronatilanteesta johtuen. Mikäli
muutoksia tulee, tiedotamme niistä ensi tilassa. Pääasia on, että rippikoulut saadaan järjestettyä
turvallisesti ja silti mahdollisimman elämyksellisesti!

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota ensisijaisesti yhteyttä Varpuun.
Siunausta koko perheenne syksyyn toivottavat
Vs seurakuntapastori Varpu Miettunen
varpu.miettunen@evl.fi
puh. 050 3078 147

Nuorisotyönohjaaja Merja Viljanen
merja.viljanen@evl.fi
puh. 040 8049 111

