Heippa riparilainen!
Tervetuloa aloittamaan rippikoulua! Pidä tämä kirje tallessa, tästä voit myöhemmin tarkistaa
päivämääriä tai muita tärkeitä tietoja. Rippikoulun tutustumisjakso alkaa 12.11.2021 ja päättyy
nuorten messuun Saarijärven kirkossa 13.5.2022. Tuona aikana tulee kerätä kaikki
merkkihaitarissa olevat merkinnät.
Muutamia päivämääriä on vielä avoinna – ei hätää, niistä tiedotetaan heti kun olemme näistä
viisaampia. Seurakuntaliitos on iso prosessi, joka on meneillään parasta aikaa, ja sen
valmistelujen myötä osa rippikoulun päivämääristä on jäänyt vielä toistaiseksi lyömättä lukkoon.
Pahoittelumme tästä!
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. Et voi osallistua
leirijaksolle, jos merkkihaitari ei ole täynnä (ei koske hiihtolomariparia)! Seuraavaksi
käydään läpi merkkihaitarin merkinnät!

Rakkaimmat riparilaulut-konsertti 12.11.2021 tai Muu rippikoulun starttitapahtuma
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
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.
Kivijärven kirkossa 14.11. klo 10
Kannonkosken kirkossa 14.11. klo 14
Karstulan kirkossa 16.1. klo 10
Saarijärven kirkossa 20.1. klo 16

Kyyjärven päivämäärä ilmoitetaan rippikoululaisille tämän vuoden loppuun mennessä.

Kuinka korvaan? Jumalanpalvelusopetusta on vaikea korvata, joten tee parhaasi, että
pääset paikan päälle. Voit osallistua siinä kirkossa opetukseen, mihin sinun on helpointa
tulla. Jos taas et pääse mihinkään opetustilaisuuteen, sovi asiasta nuorisotyönohjaajan
kanssa. Jumalanpalvelusopetus on yksi keskeisimpiä ennakkojakson
oppimiskokonaisuuksia.

Jumalanpalvelukset
Saarijärvellä järjestetään joka sunnuntai jumalanpalvelus klo 10.
Kivijärvellä, Kannonkoskella, Karstulassa ja Kyyjärvellä järjestetään jumalanpalveluksia kolme
kertaa kuussa. Pylkönmäellä jumalanpalveluksia on kaksi kertaa kuussa. Voit tarkistaa
jumalanpalvelusten alkamisajat lehtien kirkollisista tiedotteista tai kotisivuiltamme
www.saarijarvenseurakunta.fi

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.
Erityismainintana musiikkitilaisuuksia koskien, 18.4.2022 Saarijärven kirkossa konsertoi Gospel
Covertajat, tapahtuman nimenä on ”Tiellä Jerusalemiin”. Illan aikana kuullaan kappaleita
Jeesuksen ja opetuslasten vaiheista pääsiäisen tapahtumissa.
Kuinka korvaan? Musiikkitilaisuuden voi korvata toisella musiikkitilaisuudella.

Nuorten illat kappeleissa ja Saarijärvellä
Merkkihaitarissa on tilaa kolmelle nuorten iltakokoontumiselle eli nuortenilloille. Voit myös
käydä muissa nuorille suunnatuissa illoissa ja ottaa merkinnän näihin kohtiin.
Nuorten illat ovat Saarijärvellä rippikoululaisille ja muillekin nuorille tarjottuja ryhmäkohtaisia
opetus- ja tutustumisiltoja. Jokaiseen iltaan kutsutaan aina jokin tai jotkut ripariryhmät ja
paikalla on myös isosia. Nuorten illat ovat perjantaisin Mansikkaniemen pappilassa.
Ryhmäkohtaiset nuorten illat Saarijärvellä:
Hiihtoloma: 26.11 / 21.1 / 25.2
Mellikka 1 ja Mellikka 4: 3.12 / 28.1 / 11.3
Mellikka 2: 10.12 / 4.2 / 18.3
Mellikka 3: 7.1. / 11.2 / 25.3
Päiväripari ja Muualla käyvät: 14.1 / 18.2 / 1.4.
Kaikille avoimet illat: 8.4. / 22.4. / 6.5.
Nuorten illat kappeleissa ovat keskiviikkoiltoja, paitsi Karstulassa kokoonnutaan torstaisin.
Iltoihin ovat tervetulleita kappeleiden alueilla muutkin kuin riparilaiset. Illoissa on niin ikään
mukana isoset ja niissä käydään läpi rippikoulun sisältöjä. Kappelien illat pidetään
seurakuntataloilla, ellei toisin ilmoiteta.
Kivijärven nuorten illat: 8.12 / 2.2 / 9.3 / 20.4
Kannonkosken nuorten illat: 1.12 / 9.2 / 16.3 / 27.4
Kyyjärven nuorten illat 24.11 / 26.1 / 23.2 / 13.4

Ryhmäkohtaiset nuorten illat Karstulassa (punaisella tuvalla):
Mellikka 1 + muualla käyvät: 25.11 / 13.1. / 10.2. / 10.3. / 7.4.
Mellikka 5: 2.12. / 27.1. / 24.2. / 24.3. / 21.4.
Kaikille avoin ilta 5.5.
Nuorteniltojen yhteinen ohjelma alkaa aina klo 18, iltapalaa syödään klo 19 ja iltahartaus
pidetään noin 19.45. Saadaksesi merkinnän, sinun pitää osallistua klo 18-20 ohjelmaan.
Nuortenilloissa ovet aukeavat kyllä aina aikaisemmin, eli kannattaa tulla niin, että klo 18 olet
paikalla valmiina.
Kuinka korvaan? Nuorten illat korvataan toisella nuortenillalla (tarvittaessa voit osallistua
myös toisen ryhmän iltaan).

Yhteisvastuukeräys
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.
Keräysviikkojen aikataulut kerrotaan riparilaisten sekä vanhempien WhatsApp-ryhmissä heti
kun ne ovat tiedossa.
Kuinka korvaan? Yhteisvastuukeräyksen suorittamiseen on hyvin aikaa koko keräyksen
ajan. Jos et pääse oman ryhmän keräysiltaan, voit mennä toisen ryhmän iltaan tai sopia
nuorisotyönohjaajan kanssa muista tavoista suorittaa Yhteisvastuukeräys.

Oman ryhmän riparipyhä ja rippikoulu-info
Oman leirin riparipyhään tullaan yhdessä vanhempien tai huoltajan kanssa. Aloitamme kirkossa
osallistumalla yhteiseen jumalanpalvelukseen. 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.
Hiihtoloma: 23.1. Saarijärven kirkko
Mellikka 1: 3.4. Karstulan kirkko
Mellikka 2: 13.3. Saarijärven kirkko
Mellikka 3: 27.3. Saarijärven kirkko
Mellikka 4: 20.3. Saarijärven kirkko
Mellikka 5: 24.4. Karstulan kirkko
Päiväripari: 30.1. Saarijärven kirkko
Kuinka korvaan? Voit korvata riparipyhän osallistumalla mihin tahansa jumalanpalvelukseen, mutta
toisen ryhmän infotilaisuuteen ei tarvitse osallistua. Saat ripari-infossa 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

Lähetys- ja diakoniapäivä on kaikille Saarijärven seurakunnan alueella rippikoulua suorittaville
nuorille suunnattu päivä. Silloin tutustutaan lähetystyöhön, diakoniaan ja tehdään siihen liittyviä
tehtäviä rippikouluryhmittäin tai kappelialueittain. Saarijärven nuorille on oma tilaisuutensa.
Kivijärven ja Kannonkosken rippikoululaisille tulee oma yhteinen päivä, samoin Karstulan ja
Kyyjärven rippikoululaisille.
Lähetys- ja diakoniapäivän päivämäärät ja aikataulut ratkeavat vuoden 2021 loppuun mennessä,
niistä ilmoitetaan rippikoululaisille ja vanhemmille heti kun ne tiedetään.

Kuinka korvaan? Lähetys- ja diakoniapäivä on keskeinen osa rippikoulun opetusta.
Vastaavaa korvaavaa tilaisuutta ei järjestetä, toki jos missaat oman alueesi tapahtuman, voit
tulla muiden ryhmien päivään mukaan.

Nuorten messu 13.5.2022 Saarijärven kirkossa
Nuorten messu on tutustumisjakson päätösmessu, johon mennessä haitarisi jokaisessa muussa
kohdassa täytyy olla työntekijän merkintä. Jos ei ole, ota yhteyttä nuorisotyönohjaajaan jo ennen
messua ja sovi hänen kanssaan merkkihaitarin täyttämisestä.
Nuorten messuun on kyyditys kappeliseurakunnista, ja sinne osallistuvat kaikki.
Jos käyt leirisi jossain muualla kuin Saarijärvellä, kysy leirisi vastaavalta työntekijältä,
tarvitsetko todistuksen ennakkojakson suorittamisesta. Kerro nuorisotyönohjaajalle, jos tarvitset
todistuksen vai kelpaako täysi merkkihaitari. Ilmoita samalla, tarvitsetko Raamatun – saat sen
lahjaksi seurakunnalta.
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 Instassa, seuraa meitä @pappilanvaki.

Jos sinulla on rippikoulun käytäntöihin, sääntöihin, ryhmään tai merkkihaitariin liittyviä
kysymyksiä, käänny nuorisotyönohjaajan puoleen. Konfirmaatiota, kastetta, seurakunnan
jäsenyyttä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä ryhmäsi pappiin.
(sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi)
Siunattua rippikouluaikaa koko perheelle!

Nuorisotyönohjaajat:
Saara Savolainen p. 040-8410213
(Hiihtolomaripari, Mellikka 1, Mellikka 2)
Taija Heinänen p. 040-8483174
( Päiväripari, Mellikka 4)
Diakoni:
Marjut Lahti p. 040-5864120
(Mellikka 3, Mellikka 5)

Papit:
Heidi Pasanen p. 040-7603480
(Mellikka 3, Mellikka 5)
Mervi Sahinaho p. 040-6707677
(Päiväripari, Mellikka 2)
Suvi Löytynoja p. 040-5828061
(Hiihtolomaripari, päiväripari)
Olli-Pekka Kaukometsä p. 040-570 5318
(Mellikka 4)
Tarja Sulkala p. 045-129 1620
(Mellikka 1)

