Koronamuutoksia tiedossa!
Tätä kirjettä kirjoittaessa (20.12.2020) tiedossa on Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintaviraston päätös, jonka mukaan nykyisen kaltaiset rajoitukset jatkuvat
17.1.2021 asti. Muutoksia riparin käymiseen voi siis tulla vielä lisää, mutta tässä tietoa
siitä, miten rippikoulutapaamiset tammikuun osalta hoidetaan.

Uusi alku -festarit lauantaina 9.1.2021
Uusi alku -festarit järjestetään striimin välityksellä lauantaina 9.1.2021 noin klo 18–21.
Ennakkotiedoista poiketen emme kokoonnu katsomaan striimiä yhdessä, vaan jokainen riparilainen
katsoo striimin kotonaan. Ennen striimiä riparilaisille jaetaan WhatsAppin kautta kotitehtävä,
jonka tekemällä osoittaa seuranneensa striimiä. Myös linkki striimiin tulee WhatsAppin kautta.
Tapahtumaan voit tutustua osoitteessa uusialku.fi. Kristilliseen musiikkiin ja yhdessäoloon
keskittyneet Uusi alku -festarit ovat aina olleet suosittuja riparilaisten keskuudessa, niin varmasti
myös tällä kertaa!
Moni riparilainen osallistui 13.11.2020 KLS-bändin keikalle Vesilahden kirkossa. Keikalle
osallistuminen korvasi Uusi alku -festareiden käynnin. Vaikka olisit ollut KLS:n keikalla, voit toki
katsoa myös Uusi alku -festareiden striimin ja tehdä kotitehtävän, niin saat yhden vapaavalintaisen
riparimerkinnän.
Jos et voi osallistua Uusi alku -festareille, ole yhteydessä Varpuun, niin sovitaan korvaavasta
tehtävästä.

Kaikkien leirien yhteinen riparitapaaminen lauantaina 23.1.2021 (alun perin
28.11.2020)
Kaikkien leirien yhteinen riparitapaaminen la 23.1.2021 on muuttunut täysin erilaiseksi. Riparilaisille
jaetaan ennakkoon materiaaleja, joihin tutustuminen auttaa suoriutumaan varsinaisesta tehtävästä:
nimittäin Pappilaan rakennetaan pakopelihuone (tai vastaava), jonka ratkaisemalla suorittaa
myös riparitapaamiseen osallistumisen! Ilmoittautumis- ja muut ohjeet seuraavat lähempänä.
Mahdollisuuksia suorittaa pakopelihuone on tammikuun lopussa useana päivänä.
Psst! Myös aikuisilla on mahdollisuus ilmoittautua ratkomaan pakopeliä pientä maksua vastaan.
Maksu kerätään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

INFOA ERITYISESTI TALVIRIPARILAISILLE:
Talviriparin lähipäivä sunnuntaina 10.1.2021 järjestetään pienryhmissä Vesilahden
pappilassa (Pappilantie 1). Jokainen riparilainen ilmoittautuu ryhmään tämän linkin kautta:
https://www.mvs.fi/srk/vesilahti/ilmoittautuminen/ilmoittautuminen.php?add=f1a7e10d25d5
655e2ab6adc22774bc318&lang=fi
Tapaamisessa tuunataan omat Raamatut ja virsikirjat sekä katsotaan Bible-tv-sarjaa. Ryhmät
menevät keskenään limittäin, sillä ryhmät kokoontuvat eri huoneissa. Tapaaminen järjestetään
koronaturvallisesti.
Mikäli et pääse tapaamiseen, ota yhteyttä Varpuun, niin sovitaan korvaavasta tehtävästä.
Talviriparin vanhempainilta torstaina 21.1.2021 järjestetään etäyhteyksin.

Muista myös nämä!
Joulunajan jumalanpalveluskäynnin voi suorittaa ke 6.1.2021 asti. Jumalanpalveluksien ajankohdat
löytyvät osoitteesta vesilahdenseurakunta.fi. Kun katsot jumalanpalvelusta, täytä samalla lomaketta,
jonka löydät osoitteesta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdWxgtfFdj4UqmA46Wlk5YWHcTuuHATGORKnqVwqEoO0PQ/viewform?usp=pp_url
Myös palvelutehtävät ovat hyvässä vauhdissa! Kiitos erityisesti kaikille, jotka lähettivät kuvia
seurakunnan joululehteen. Monia palvelutehtäviä voi tehdä korona-aikanakin. Erityisesti kaipaamme
apua jumalanpalvelusten striimaamiseen sekä tekstittämiseen. Jos sinulla on mielessä jokin itse
keksimäsi palvelutehtävä, voit ehdottaa sitä Varpulle.
Jos pääset osallistumaan johonkin kirkolliseen tilaisuuteen tai tapahtumaan koronasta huolimatta,
muista ottaa riparikortti mukaan ja pyydä siitä merkintä!

Paljon muutoksia on siis tiedossa, mutta riparit jatkuvat mahdollisimman kivoilla tavoilla siitä
huolimatta! Ole rohkeasti yhteydessä, jos jokin asia mietityttää.

Siunattua joulua jokaiselle!
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