Heippa riparilainen!
Tervetuloa aloittamaan rippikoulua! Pidä tämä kirje tallessa, tästä voit myöhemmin tarkistaa
päivämääriä tai muita tärkeitä tietoja. Rippikoulun tutustumisjakso alkaa tänään 20.11.2020 ja
päättyy nuorten messuun kirkossa 13.5.2021. Tuona aikana tulee kerätä kaikki merkkihaitarissa
olevat merkinnät.
Tutustumisjakso on iso osa rippikoulua ja konfirmaatio edellyttää sen suorittamista. Mikäli joku
merkintä jää välistä, korvaa se mahdollisimman pian vastaavalla tilaisuudella tai ota yhteyttä
nuorisotyönohjaajiin, jos et tiedä, millä tilaisuudella korvaaminen onnistuu. Seuraavaksi käydään
läpi merkkihaitarin merkinnät!

Rakkaimmat riparilaulut-konsertti 20.11.2020
Tämä on rippikoulun aloitustapahtuma Saarijärven kirkossa, jossa kuullaan ja lauletaan yhdessä
Nuoren seurakunnan veisuja.
Jos osallistut muulle kuin Saarijärven seurakunnan leirille, ota merkintä oman leirisi
starttitapahtumasta, jos sellainen on.

Kuinka korvaan? Tämän tilaisuuden voi korvata joko muulla rippikoulun
starttitapahtumalla (muualla käyvät) tai musiikkitilaisuudella .

Jumalanpalvelusopetus Saarijärven kirkossa Saarijärven kirkossa 11.12 klo 16.00-18.30
Kivijärven kirkossa 29.11 klo 14-16.00 ja Kannonkosken kirkossa 29.11 klo 10-12.
Jumalanpalvelusopetuksessa käydään läpi jumalanpalvelusta, sen osioita, symboleita ja
ehtoollisopetus. Ehtoollisopetuksen jälkeen on rippikoululaisille mahdollisuus osallistua
ehtoolliselle jo ennen konfirmaatiota. MUTTA vain oman rippikouluryhmän tai
huoltajan/kummivanhemman kanssa. Tästä voi kotona keskustella, mikä on rippikoululaisen ja
kodin kanta ehtoollisella käymiseen ennen konfirmaatiota.

Kuinka korvaan? Jumalanpalvelusopetusta on vaikea korvata, joten tee parhaasi, että
pääset paikan päälle. Jos et pääse Saarijärven kirkkoon, voit tulla joko Kannonkoskelle tai
Kivijärvelle. Jos taas et pääse kumpaankaan opetustilaisuuteen, sovi asiasta
nuorisotyönohjaajan kanssa. Jumalanpalvelusopetus on yksi keskeisimpiä ennakkojakson
oppimiskokonaisuuksia.

Jumalanpalvelukset
Saarijärvellä järjestetään joka sunnuntai jumalanpalvelus klo 10.
Kivijärvellä ja Kannonkoskella järjestetään jumalanpalveluksia noin kaksi kertaa kuussa.
Kivijärven kirkossa jumalanpalvelukset alkavat klo 10, Kannonkosken kirkossa klo 14.
Kivijärven ja Kannonkosken merkkihaitareissa on kohta Palvelutehtävä. Merkinnän saadaksesi
voit sopia suntioiden, papin tai kanttorin kanssa jostain tehtävästä, jossa avustat
jumalanpalvelusta tai tilaisuutta. Usein nämä ovat kolehdinkantoa, musiikissa avustamista tai
muuta. Sovi päivämäärä ja tehtävä itsenäisesti.

Yleisiä ohjeita jumalanpalveluksiin:
-

-

Kun tulet kirkkoon, ota itsellesi virsikirja ja mene istumaan kirkon etuosaan.
Jumalanpalveluksen aikana ei kuunnella kuulokkeilla musiikkia tai räplätä kännykkää
Jumalanpalvelus on hiljentymisen ja Jumalan kohtaamisen paikka. Jos sinua ei tämä
paljoa kiinnostaisikaan, jotakuta muuta melko varmasti kiinnostaa. Älä siis käyttäydy
häiritsevästi tai epäasiallisesti jumalanpalveluksen aikana.
Jumalanpalveluksen päätyttyä voit pyytää merkinnän merkkihaitariisi suntiolta, papilta
tai muulta seurakunnan paikallaolevalta työntekijältä. Jos olet käyttäytynyt epäasiallisesti,
et saa merkintää ja voit tulla jonain toisena sunnuntaina uudelleen.
Kuinka korvaan? Jumalanpalveluksen voi korvata toisella jumalanpalveluksella.

Seurakunnan musiikkitilaisuus
Tämä on jokin seurakunnan järjestämä musiikkitilaisuus, esimerkiksi Kauneimmat joululaulut,
seurakunnan järjestämät konsertit, virsiseurat ja niin edelleen. Voit itse valita, mihin osallistut.
Lisää musiikkitapahtumia löydät verkkosivuiltamme ja kirkollisista ilmoituksista. Seurakunnan
musiikkitilaisuudet ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta halutessaan tilaisuudessa voi ostaa
itselleen käsiohjelman pientä korvausta vastaan.
Kuinka korvaan? Musiikkitilaisuuden voi korvata toisella musiikkitilaisuudella.

Gospel Covertajat 5.4.2021 klo 18 Saarijärven kirkossa
Seurakunnan musiikkityöhön tutustutaan Gospel Covertajien ”Tie Jerusalemiin”musiikkiesityksen avulla. ”Tie Jerusalemiin” avaa tunnettujen gospel-kappaleiden avulla näkymiä
pääsiäisen ajan tapahtumiin.
Kuinka korvaan? Tämän tilaisuuden voi korvata jollain toisella musiikkitilaisuudella.

Nuorten illat
Saarijärvellä Nuorten iltoja on Mansikkaniemen Pappilassa joka perjantai klo 17-21.30, pois
lukien koulujen loma-ajat. Illan aikana järjestetään yhteistä ohjelmaa klo 18-19, iltapala, sekä
iltahartaus klo 20. Saadaksesi merkinnän, täytyy sinun osallistua klo 18-20 illan kulkuun.
Joudumme koronan ja väkimäärän rajaamisen tähden kutsumaan aina tiettyä ryhmää vuorollaan
Pappilaan. Toivomme että osallistut ensisijaisesti näihin ryhmällesi nimettyihin iltoihin, ettei
henkilömäärä kasva liian suureksi terveystilanne huomioon ottaen. Toki jos et pääse itsellesi
nimettyihin iltoihin, voit korvata sen jollain muulla perjantailla.
Hiihtoloman nuorten illat: 8.1 / 29.1 [ryhmän oma ilta] / 16.4
Saarijärvi 1 nuorten illat: 15.1 / 19.2 / 9.4 [ryhmän oma ilta]
Saarijärvi 2 nuorten illat: 22.1 / 26.2 / 19.3 [ryhmän oma ilta]
Kvi / KK / Svi nuorten illat: 12.2 / 12.3 / 7.4 [ryhmän oma ilta Kannonkoskella)
Päiväripari / muualla käyvät Saarijärvi: 5.2 / 26.3 [päiväriparin oma ilta] / 23.4

Kannonkosken nuorten iltoja pidetään Kannonkosken seurakuntatalolla klo 17-20. Saadaksesi
merkinnän, täytyy osallistua klo 18-20 illan kulkuun. Iltoja pidetään seuraavasti:
13.1, 3.2, 10.3, 7.4 (Kvi/KK/Svi-ryhmän oma ilta Kannonkoskella)
Kivijärvellä nuorten iltoja pidetään Kivijärven seurakuntatalolla klo 17-20. Saadaksesi
merkinnän, täytyy osallistua klo 18-20 illan kulkuun. Iltoja pidetään seuraavasti:
20.1, 17.2, 17.3, 14.4 + 7.4 (Kvi/KK/Svi-ryhmän oma ilta Kannonkoskella)
12.3 Saarijärven Nuorten iltaan on kyyditykset Kivijärveltä ja Kannonkoskelta. Linja auto lähtee
Kivijärveltä klo 16, Kannonkoskelta klo 16.30 ja on Saarijärvellä klo 17. Paluukyyti lähtee klo
20. Jos et pääse tuolloin mukaan, korvaat käynnin jollain kappelin nuorten illalla.

Kuinka korvaan? Nuorten ilta korvataan nuorten illalla. Nuorten iltoja järjestetään läpi
vuoden. Jos et pääse oman ryhmän nuorten iltaan, älä mene toisen ryhmän
riparipyhäsuunnitteluun mukaan, vaan korvaa se jollain muulla nuorten illalla.

Jokaisella seurakuntamme ripariryhmällä on Ryhmän oma ilta, jolle on merkkihaitarissa oma
kohtansa. Se on nuorten ilta, jolloin on pakollista olla paikalla, silloin suunnitellaan riparipyhää ja
tutustutaan toisiimme.

Yhteisvastuukeräys (Saarijärvellä viikko 15, Pylkönmäen päivä ilmoitetaan myöhemmin,
Kivijärvellä 28.4. klo 15-18, Kannonkoskella 8.4 klo 15-18
Jokainen rippikouluryhmä osallistuu yhteisvastuukeräykseen. Jokaisella ryhmällä on oma
keräysvuoro. Silloin tullaan seurakuntatalolle, puetaan yhteisvastuuliivit päälle, otetaan lippaat
kouraan ja lähdetään keräämään varoja yhteisvastuun hyväksi. Yhteisvastuukeräyksestä saat
ennakkotietoa diakoneilta sekä www.yhteisvastuu.fi – sivustolta.
Kuinka korvaan? Yhteisvastuukeräyksen suorittamiseen on hyvin aikaa koko keräyksen
ajan. Jos et pääse oman ryhmän keräysiltaan, voit mennä toisen ryhmän iltaan. Tieto siitä
kuitenkin tarvitaan mielellään mahdollisimman hyvin etukäteen.

Oman ryhmän riparipyhä ja rippikoulu-info
Oman leirin riparipyhään tullaan yhdessä vanhempien tai huoltajan kanssa. Aloitamme kirkossa
osallistumalla yhteiseen jumalanpalvelukseen, jonka olemme valmistelleet oman ryhmän nuorten
illassa. Jumalanpalveluksen jälkeen leirin työntekijät esittäytyvät. Lisäksi vanhemmille ja
rippikoululaisille annetaan tarkempaa infoa leiri-/tai päiväkoulujaksosta ja konfirmaatiosta. Infon
jälkeen varataan huoltajan hetki rippikouluryhmäsi työntekijän kanssa.
Hiihtolomaripari: 31.1.2021 klo 10-14, Saarijärven kirkko
Saarijärvi 1: 25.4.2021 klo 10.00-14, Saarijärven kirkko
Saarijärvi 2: 21.3.2021 klo 10.00-14.00, Saarijärven kirkko
Kvi /KK / Svi: 11.4.2021 klo 14-18, Kannonkosken kirkko
Päiväripari: 11.4.2021 klo 10-14, Saarijärven kirkko
Kuinka korvaan? Voit korvata riparipyhän osallistumalla mihin tahansa
jumalanpalvelukseen, mutta toisen ryhmän infotilaisuuteen ei tarvitse osallistua. Saat ripariinfossa kerrotut tiedot huoltajan hetkessä, joka varataan oman ryhmän riparipyhässä tai
sen jälkeen nuorisotyönohjaajalta.

Huoltajan hetki (varataan riparipyhän infon jälkeen)
Huoltajan hetkessä rippikoululainen tulee yhdessä huoltajan kanssa tapaamaan leirin työntekijää.
Hetkeen varataan aikaa noin puoli tuntia ja sen aikana voidaan jutella rippikoulun käymiseen
liittyvistä asioista. Tämä on hyvä tuokio kysyä kaikki ne kysymykset, jotka riparipyhässä vielä
heräsivät.

Lähetys- ja diakoniapäivä 21.2.2021 Saarijärvellä,
13.3.2021 Kannonkosken srk-talo klo 9-12 Kivijärven srk-talo klo 13-16

Lähetys- ja diakoniapäivä on kaikille Saarijärven seurakunnan alueella rippikoulua suorittaville
nuorille suunnattu päivä. Silloin tutustutaan lähetystyöhön, diakoniaan ja tehdään siihen liittyviä
tehtäviä rippikouluryhmittäin. Päivä sisältää ruokailun.
Saarijärven päivä on jaettu kahdelle ryhmälle:
Klo 9-12: Saarijärvi 1 & Saarijärvi 2,
Klo 13-16: Hiihtoloma, Päiväripari, Kvi / KK /Svi- ryhmän saarijärviset, Saarijärven Muualla
käyvät
Kuinka korvaan? Lähetys- ja diakoniapäivä on keskeinen osa rippikoulun opetusta.
Vastaavaa korvaavaa tilaisuutta ei järjestetä, joten ainoa tapa korvata tämä tilaisuus on
tehdä kirjallinen tehtäväpaketti.

Nuorten messu helatorstaina 13.5.2021 Saarijärven kirkossa
Nuorten messu on tutustumisjakson päätösmessu, johon mennessä haitarisi jokaisessa kohdassa
täytyy olla työntekijän merkintä. Jos ei ole, ota yhteyttä nuorisotyönohjaajaan jo ennen messua
ja sovi hänen kanssaan merkkihaitarin täyttämisestä.
Nuorten messuun on kyyditys Kivijärveltä ja Kannonkoskelta, ja sinne osallistuvat kaikki. Jos
käyt leirisi jossain muualla kuin Saarijärvellä, kysy leirisi vastaavalta työntekijältä, tarvitsetko
todistuksen ennakkojakson suorittamisesta. Kerro Markolle tai Saaralle, jos tarvitset todistuksen
vai kelpaako täysi merkkihaitari.
Kuinka korvaan? Jos et pääse Nuorten messuun, korvaa se tavallisella
jumalanpalveluksella ja sovi nuorisotyönohjaajan kanssa merkkihaitarin
palautuksesta.

JOS MERKKIHAITARI HÄVIÄÄ; MENEE RIKKI; TAI SINULLA ON HUOLIA SIIHEN
LIITTYEN, OLE YHTEYDESSÄ NUORISOTYÖNOHJAAJAAN!
Rippikoulun hinta
Leirin hinta on oman seurakuntamme jäsenille 95 euroa, ja muille kuin seurakuntamme jäsenille
110 euroa. Jos liityt seurakuntamme jäseneksi rippikoulun yhteydessä, on rippikoulun hinta 95
euroa. Mikäli maksamiseen liittyy kysymyksiä, voit ottaa niistä yhteyttä leirisi
nuorisotyönohjaajaan. Lasku on mahdollista maksaa esimerkiksi pienemmissä erissä.
Päivärippikoulusta perimme 25 euron maksun. Päivärippikoulussa tarjoamme lämpimän aterian
joka päivä.

Seurakuntamme kotisivut löydät osoitteesta www.saarijarvenseurakunta.fi. Sieltä voi käydä
tarkastamassa ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet, sekä nuorisotyön viikko-ohjelman.
Olemme myös Snäpissä ja Instassa, seuraa meitä @pappilanvaki.

Mikäli sinulla tai vanhemmillasi on kysyttävää rippikouluun tai tutustumisjaksoon liittyen, ota
rohkeasti yhteyttä oman leirisi työntekijöihin.

Siunattua rippikouluaikaa koko perheelle!

Jos sinulla on rippikoulun käytäntöihin, sääntöihin, ryhmään tai merkkihaitaria koskien
kysymyksiä, käänny nuorisotyönohjaajan puoleen. Konfirmaatiota, kastetta, seurakunnan
jäsenyyttä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä ryhmäsi pappiin.
(sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)

Nuorisotyönohjaajat:

Papit:

Marko Savolainen p. 040-8483174

Heidi Pasanen p. 040-7603480

(Hiihtoloma, Kvi / KK / Svi, Saarijärvi 2,)

(Saarijärvi 1, Kvi / KK / Svi)

Saara Savolainen p. 040-8410213

Mervi Sahinaho p. 040-6707 677

(Saarijärvi 1, Päivärippikoulu)

(Saarijärvi 2, Päivärippikoulu)
Suvi Löytynoja p. 040-5828 061
(Hiihtoloma, Päivärippikoulu)

