Tervetuloa Vuokatin sporttirippikouluun!
Suurimmalla osalla rippikouluryhmäämme rippikoulu alkoi oikeastaan jo n. 14
vuotta sitten*. Silloin oli kastejuhlasi aika. Kasteessa sinusta tuli Jumalan lapsi
ja seurakunnan jäsen. Vanhemmat ja kummit sekä muut läsnäolevat lausuivat
sinun puolestasi uskontunnustuksen; ehkä “lausuit” sen siinä tilanteessa omalla
tavallasi tai sitten vain nukuit onnellisesti. Nyt kun olet saavuttamassa 15 vuoden iän, on sinun aika vastata omasta puolestasi. Tämä tapahtuu konfirmaatiossa, rippikoulun jälkeen.
Näiden n. 14 vuoden aikana olet oppinut uskostamme monia asioita. Ennen konfirmaatiotasi on aika oppia
lisää siitä, mistä kristinuskossa ja elämässä on kyse. Rippikoulun aikana tutkimme yhdessä, millaiseen
uskoon sinut on kastettu. Toivottavasti tutkimusmatkasi uskoomme ei lopu rippikouluun. Tarkoitus on
antaa sinulle perustiedot, jotta voisit itse löytää vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ihmisestä, elämästä, maailmasta ja ennen kaikkea suurimmasta Rakkaudesta - Jumalasta!
Rippikoulusi alkaa 6.1.2019 ja pääosin se ajoittuu keväälle ja kesälle 2019. Sen aikana tutustumme ensin
toisiimme, opiskelemme, osallistumme seurakunnan toimintaan ja 3-12.7.2019 vietämme leirijakson Vuokatissa Vuokatinrannan leirikeskuksessa. Konfirmaatio on Järvenpään kirkossa su 14.7. klo 10.
Toivomme sinulta etsivää mieltä ja avoimuutta, sillä rippikoulu on once in a lifetime-kokemus. Sinä itse
voit vaikuttaa omalta osaltasi siihen, että rippikoulusi on hyvä, hieno ja merkittävä kokemus elämässäsi.
Kanssasi rippikoulua on toteuttamassa kolme vetäjää, pappina Vesa Koivisto ja kesäteologit Elefteria
Apostolidou, Sara Niemelä ja Julia Huhta. Lisäksi meillä on monta isosta ja isosten isonen eli apari. Me
vetäjät teemme parhaamme, että rippikoulusi olisi onnistunut.
(*Niiden kohdalla, jotka eivät ole vielä kastettu, kastaminen voidaan hoitaa vanhempien/huoltajien suostumuksella
rippikoulun aikana. Kaste on edellytyksenä konfirmoimiselle. Rippikoulun voi toki käydä vaikka ei kastettaisikaan,
mutta silloin ei voida konfirmoida rippikoulun päätteeksi. Kasteesta voidaan jutella ensimmäisissä kokoontumisissamme kuinka sen kanssa toimitaan )

Riparistartti su 6.1.2019 riparilaisille vanhempineen/huoltajineen
Ripariryhmäsi kokoontuu ensimmäisen kerran riparistartissa 6.1.2019 klo 16:00-19:00. Paikkana on Kirkonkulman juhlasali (Kirkkotie 6). Riparistartti on tarkoitettu myös vanhemmille/huoltajille. Toivomme,
että jokaisen rippikoululaisen vanhemmista jompikumpi tai molemmat/huoltaja(t) pääsisivät mukaan
tähän kokoontumiseen.
Riparistartissa saamme esimakua siitä, mistä rippikoulussa on kyse. Samalla tutustumme toisiimme. Siellä saat myös tietoa rippikoulusi muista kevään kokoontumisista ja Vuokatin leirijakson harrastusvaihtoehdoista. Jos joudut olemaan pois jonkin hyvin tärkeän menon tai sairastumisen vuoksi riparistartista,
ota yhteys rippikoulusi vetäjään. Sovimme millä tavoin voit korvata poissaolosi ja miten saat riparistartissa jaettavan informaation. Rippikoulustarttiin palautetaan jo minä-kertomus, joka tulee tässä kirjeessä mukana.
Rippikoulustartin loppuosa on suunnattu lähinnä rippikoululaisille ja käytämme Matkalla Betlehemiin
leffan (1,5 h) katsomiseen. Näin pääsemme sukeltamaan ensimmäisen joulun tapahtumiin.
Terveisin, Vuokatin sporttiriparin vetäjät
Vesa Koivisto
Puh/ WhatsApp: 050-3452415
vesa.koivisto@evl.fi
Twitter: KhraVesaK

Elefteria Apostolidou Sara Niemelä

Julia Huhta

Vuokatin sporttiriparin kokoontumiset 2019
Oman ryhmämme tapaamisten lisäksi osallistumme kaikille rippikoululaisille yhteisiin tapahtumiin: diakonian ja lähetyksen teemapäivä Lediin, musiikkitapahtuma Rippikoulukaruselliin sekä kahteen ehtoollisjumalanpalvelukseen eli messuun. HUOM! Kevätkautemme voi sisältää muita rippikouluryhmiä enemmän tapaamisia johtuen leirin ohjelmasta, jossa on paljon harrastuksia.
Su 6.1. klo 16:00-19:00 Riparistartti, Yhteinen riparilaisille ja vanhemmille /huoltajille Kirkonkulmassa.
Ti 15.1. klo 18 -19 Betonimessu kirkossa
Ennen tätä kokoontumista kokoonnumme seurakuntatalon edessä olevalla aukiolla 10 minuuttia aiemmin ja menemme
tähän tapahtumaan yhdessä ryhmänä! Messun jälkeen käymme lyhyen palautekeskustelun messusta.
Ke 27.3. klo 18-20 Jumalanpalvelusopetus Kirkossa
Ennen tätä kokoontumista kokoonnumme seurakuntatalon edessä olevalla aukiolla 5 minuuttia aiemmin ja menemme
kirkkoon yhdessä,
To 4.4. klo 16:30 – n.17:40 Diakonian ja lähetyksen teemailtapäivä (Ledi) Kirkonmäellä.
Kokoonnumme aiemman kokoontumisen tavoin 5 min. aikaisemmin seurakuntatalon edessä olevalla aukiolla.
Ma 15.4. n. klo 17:30 osallistumme Pääsiäisvaellukseen Kirkonmäellä. Pääsiäisvaelluksella tutustumme pääsiäisen
tapahtumiin dramatisoituna. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Ke 8.5. klo 18:00-19:30 Ilta Siunauskappelilla (Kaukotie 47-48)
Tämän illan vietämme elämän äärirajan kysymysten äärellä.
Kokoonnumme klo 17:55 Siunauskappelin edessä.
To 16.5. klo 18:00 - 19.00 Musiikkitapahtuma Rippikoulukaruselli Kirkonmäellä.
Kokoonnumme aiemmin totutulla tavalla 5 min. aiemmin seurakuntatalon edessä olevalla aukiolla.
Su 26.5. klo 10-13:30 Messu Järvenpään kirkossa. (Vanhemmat tervetuloa mukaan!)
Kokoonnumme 9:50 seurakuntatalon edessä olevalla aukiolla.
Messun jälkeen jatkamme leiri-infolla yhdessä vanhempien / huoltajien kanssa Kirkonkulman toimitalossa kirkkokahvien /
-mehun jälkeen. Tässä kokoontumisessa saat infoa kesällä koittavasta leiristä. Testaamme myös ulkoläksyjen osaamisen. Ne, jotka kaipaavat niissä vielä kertausta, voivat uusia ulkoläksyjä leirin aikana. Rippikoululaisilla kokoontuminen
kestää klo 14 asti, mutta vanhempien kanssa yhteinen ohjelma päättyy n. klo 13 mennessä.
Tarkistamme tässä kokoontumisessa myös, että kaikki siihen astiset kevään käynnit ovat käytynä. Jos vielä tässä vaiheessa on puuttuvia aiempia käyntejä, niiden korvaaminen sovitaan niin että käynnit ovat hoidettuna ennen leirille lähtöä.
Ma-Ti 1-2.7. Ennakkopäivät Kirkonkulmassa nuorten tilassa / Elävän veden kappelissa. Näistä lisätietoa myöhemmin.
Yllä mainitut tapaamiset ovat osa rippikoulua ja niistä pois jääminen täytyy korvata erikseen sovittavin tehtävin.
Ennakkotapaamiset ovat erityisen tärkeitä siksi, että pääset niissä tutustumaan omaan rippikouluryhmääsi ja
sen ohjaajiin. Ilmoita mahdollisista esteistä etukäteen ohjaajille.
3.7. – 12.7.2019 Leiri Vuokatinrannassa
Lisää informaatiota tästä kesän huipennuksestamme Vuokatissa saat toukokuun kokoontumisessa. Leiripaikkaan voit
tutustua osoitteessa: www.vuokatinranta.fi
La 13.07. klo 14-16 Konfirmaatioharjoitus Järvenpään kirkossa. Valmistaudumme tulevaan konfirmaatioon! Varaa
tuo koko aika konfirmaation valmisteluun ja harjoitteluun!
Su 14.7. klo 10 Konfirmaatio Järvenpään kirkossa
Tule paikalle jo 08:45 alban sovitusta, valokuvaamista ja kummien kanssa tapahtuvan siunaamisen harjoittelua varten.
Kummillesi, jonka haluat pyytää siunaamaan sinua merkittävässä hetkessäsi, saat kevään aikana kirjeen, jossa on kerrottu tästä tehtävästä. Voit jo etukäteen miettiä kenet kummeistasi haluaisit sinua siunaamaan ja kertoa heille ajankohdan.
Konfirmaatiojuhliisi voit kutsua vetäjät + isoset vierailulle, jos haluat (vanhempien suostumuksella tietty). Tulemme laulamaan sinulle ja kertomaan, miten hienosti hoidit leirin.

