LOISTAVA VALINTA

ENNAKKOTAPAAMISET

Onneksi olkoon! Rippikouluvalintasi on Järvenpään seurakunnan Leiriniemi -rippikouluryhmä. Rippikoulun leirijakso
pidetään 31.7.-8.8.2017 Leiriniemessä, Järvenpään seurakunnan leirikeskuksessa Mäntsälässä, Keravanjärven rannalla. Me rippikoulunohjaajat uskomme, että olemme kaikki valintaasi tyytyväisiä – vielä rippikoulun jälkeenkin. Tervetuloa rippikouluun!

Osallistuminen rippikoulun leirijaksolle edellyttää osallistumista kaikkiin ennakkotapaamisiin! Aivan välttämättömistä
poissaoloista on ehdottomasti neuvoteltava sekä sovittava
poissaolon korvaava ennakkotapaaminen tai –tehtävä mahdollisimman ajoissa rippikoulunohjaajien kanssa.

RYHMÄMME

Ota ennakkotapaamisiin mukaan muistiinpanovälineet (kynä,
kumi ja vihko). Muun tarvittavan materiaalin saat ennakkotapaamisissa tai viimeistään leirijaksolla.
Ke 08.03. klo 17:00-18:00

Starttitapaaminen
Kirkonkulma, nuortentila
(Kirkkotie 6)

To 23.03. klo 16:20-17:30

Julle
Jumalanpalvelus tutummaksi
Kirkko
(Kirkkotie 4)

Su 02.04. klo 09:45-11:30

Messu
Kirkko
(Kirkkotie 4)

Ti 04.04. klo 17:50-19:30

Betonimessu
Kirkko
(Kirkkotie 4)

Ke 12.4. klo 17:50-19:00

Pääsiäisnäytelmä
Kirkonmäki
(Kirkkotie 1)

La 22.04. klo 09:20-11:30

Ledi-teemapäivä
Lähetys- ja diakonia
Lähtö seurakuntatalon pihasta
(Kirkkotie 1)

To 24.05. klo 16:20-18:30

Rippikoulukaruselli
Urkuja ja riparilauluja
Lähtö seurakuntatalon pihasta
(Kirkkotie 1)

La 27.05. klo 12:00-17:00

Riparitapaaminen
Kirkonkulma, nuortentila
(Kirkkotie 6)

Upeaan rippikouluryhmäämme kuuluu kaikkiaan 25 rippikoululaista (17 tyttöä ja 9 poikaa), 7 ryhmänohjaajaa eli
isosta ja 4-5 rippikoulunohjaajaa.

ENNAKKOTEHTÄVÄ - MINÄ
Rippikoulusi ensimmäinen ennakkotehtävä löytyy netistä
osoitteesta

http://bit.ly/leiriniemi
Tehtävänäsi on vastata netin kysymyksiin ja kertoa itsestäsi
ja elämästäsi. Voit kertoa itsestäsi niin paljon kuin itse haluat ja uskallat. Minä -kertomuksesi on luottamuksellinen ja
jää vain meidän rippikoulunohjaajien tietoon. Onko jotakin,
mitä haluat meille näin aluksi erityisesti kertoa tai josta
meidän tulisi olla mielestäsi tietoisia? Kirjoita ja kerro – nyt
siihen on hyvä mahdollisuus.
Minä -kertomuksesi tarkoituksena on auttaa meitä rippikoulunohjaajia tutustumaan sinuun ja kuulumisiisi jo hyvissä ajoin ennen rippikoulusi leirijaksoa. Se auttaa meitä
huomioimaan ja ennakoimaan monia rippikoulumme yksityiskohtia ja luomaan mahdollisimman mukavan rippikoulujakson meille jokaiselle.
Huom! Tämä ennakkotehtävä tulee tehdä 31.3.2017 mennessä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä, voit
pyytää meitä ohjaajia lähettämään paperisen version täytettäväksesi (yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa).

AIKATAULU
Rippikoulumme pääjakso Leiriniemessä on vain hieman yli
viikon mittainen (9 pv). Tästä syystä rippikouluumme kuuluu paljon ennakkotapaamisia, ennakkotehtäviä ja seurakunnan toimintaan tutustumista (mm. jumalanpalvelukset
ja nuorten toiminta). Näin menetellen itse leiriohjelma ei
tule aikataulultaan kohtuuttoman tiukaksi.

Muutokset ja bonustapaamiset ovat mahdollisia, mutta niistä
ilmoitellaan hyvissä ajoin.
Rippikouluilmoittelussa käytämme tarvittaessa tekstiviestejä.
Kerro rippikoulunohjaajille, mikäli et pysty vastaanottamaan
tekstiviestejä.

RIPPIKOULUMAKSU

RIPPIKOULUSI OPETTAJAT

Rippikoulumaksu on 100 euroa, jonka eräpäivämäärä on
5.5.2017. Verkkomaksulinkki lähetetään rippikoululaisten
vanhemmalle / huoltajalle n. kuukautta aikaisemmin.

Hanne Lukkari
pappi
050 343 1906
hanne.lukkari@evl.fi

Perheen on taloudellisista syistä mahdollista anoa osittaista
tai täyttä vapautusta rippikoulumaksusta. Maksuvapautushakemus tehtävä kirjallisesti huhtikuun 2017 loppuun
mennessä Järvenpään seurakunnan diakoniatoimistoon.
Hakulomakkeita saa kirkkoherranvirastosta, Kirkkotie 1,
sen aukioloaikoina (ma-ke klo 8.00-15.45, to klo 8.00-17.00
ja pe klo 8.00-14.00). Lomakkeen voi tulostaa myös osoitteesta

Jari V. Niemi
’Jarski’
nuorisotyönohjaaja

http://bit.ly/rkmaksuvapautus

040 043 1638
jari.niemi@evl.fi

KUTSU VANHEMMILLE JA KUMMEILLE
Olli Saukko
teol.kand., kausityöntekijä

Rippikouluryhmämme yhteinen vanhempainilta ja vanhempainvartit järjestetään to 27.4.2017 illalla Kirkonkulman juhlasalissa (Kirkkotie 6). Erillinen kutsu ja tarkempaa
tietoa lähetetään vanhemmille maaliskuun aikana.
Tervetuloa tutustumaan meihin rippikoulunohjaajiin, kuulemaan rippikoulumme ajankohtaisista kuulumisista ja kyselemään rippikouluun liittyvistä, mieltä askarruttavista kysymyksistä. Myös kummit ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan!

KONFIRMAATIO

Kanttori

vielä avoin

Yövalvoja

Taavi Räihä

Isoset

Matilda Hirsimäki
Jutta Kråknäs
Henri Lamppu
Kristian Lappalainen
Tuukka Uusitalo
Jaakko Ylimäki
Teea Weckström

Konfirmaatiomessu on la 12.8.2017 klo 10:00 Järvenpään
kirkossa. Konfirmaatiomessun kesto on n. 1½ tuntia. Konfirmaatiosta kerromme tarkemmin seuraavissa Rippikoulusanomissa.

OTA YHTEYTTÄ
Ei kannata epäröidä ottaa yhteyttä meihin rippikoulunohjaajiin, jos jokin asia rippikouluun liittyen askarruttaa.
RIPPIKOULURYHMÄMME NETTISIVU
bit.ly/2017-Leiriniemi

RIPPIKOULURYHMÄMME BLOGI (lähinnä leirijaksolla)
leiriniemi-2017.blogspot.com

SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSIVUT
http://www.jarvenpaanseurakunta.fi/osallistu/rippikoulu

SEURAKUNNAN NUORTEN NETTISIVUT
www.jarvenpaanseurakunta.fi/nuoret

EV.LUT KIRKON RIPPIKOULUSIVUT
evl.fi/rippikoulu

#RIPARI2017 KOKOAAN SUOMEN RIPARIT YHTEEN
mm. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat

