Tervetuloa rippikouluun 2021
Saarijärven seurakunta

Hei!

Jos pitelet tätä vihkosta kädessäsi, on sinut kutsuttu
vuoden 2021 rippikouluun. Rippikoulu on tarkoitettu
15 vuotta täyttäville nuorille, mutta sen voi käydä
myöhemminkin. Tähän asti vanhempasi ja kummisi
ovat vastanneet kristillisestä kasvatuksestasi, mutta
rippikoulumatkasi tarkoitus on antaa sinulle valmiudet
olla itsenäinen, täysivaltainen seurakunnan jäsen.
Tämä vihko esittelee Saarijärven seurakunnan rippikoulun vaihe vaiheelta ja on hyvä pitää tallessa koko
matkasi ajan. Ryhmäkohtaista tietoa tulee sitä mukaa
kun syksy ja kevät etenee kohti konfirmaatiota. Rippikoulusta tiedotetaan internetsivuillamme:
www.saarijarvenseurakunta.fi/nuorille

Hyvää rippikoulua!
Terveisin Saarijärven seurakunnan
Nuorisotyötiimi: Marko, Saara ja Heidi
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Ilmoittautumisvaihe alkaa kouluilla pidettävillä ripariinfoilla syyskuussa. Infot pidetään viikoilla 36 ja 37.
Nuorisotyönohjaajat pitävät kasiluokkien uskontotunnilla oppitunnin mittaisen infon. Näihin infoihin voivat
tulla kaikki nuoret, jotka haluavat käydä rippikoulun
vuonna 2021, myös muilla luokka-asteilla kuin kasilla
olevat.

Infossa ohjeistetaan rippikouluryhmään hakemisesta.
Vaihtoehtoina ovat leirimuotoinen rippikoulu, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu.
Voit hakea yhden kaverisi kanssa samaan ryhmään. Seurakuntamme ryhmävaihtoehdot päivämäärineen löydät
tämän vihkosen takakannesta.
Leiri– vai päivärippikoulu?
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Leiririppikoululla tarkoitetaan rippikoulua, jonka intensiivijaksolla
ollaan rippikoululeirillä. Leirillä ollaan viikko leirikeskuksessa täydellä ylläpidolla.
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Päivärippikoululla tarkoitetaan rippikoulua, jonka intensiivijaksolla
on viisi opiskelupäivää Mansikkaniemen Pappilassa. Päivät ovat
kestoltaan noin 6 -7 tuntia sisältäen ruokatauon. Päivärippikoulua
suosittelemme, jos leirillä oleminen on haasteellista tai tarvitset
pienemmän opetusryhmän.
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Pienryhmärippikoulu tai leiri muualla kuin Saarijärvellä
Voit kysyä pienryhmärippikoulun järjestelyistä kasvatustyön kappalaiselta Heidi Pasaselta tai Keski-Suomen alueen kehitysvammaistyön papilta Maarit Nuopposelta (yhteystiedot löydät takakannesta).
Jos osallistut jonkun muun kuin Saarijärven seurakunnan leirille,
suoritat silti seurakuntaan tutustumisjakson Saarijärvellä. Kysy lisätietoja nuorisotyönohjaaja Markolta!

Rakkaimmat Riparilaulut

Rakkaimmat Riparilaulut on Saarijärven seurakunnan perinteinen riparikauden starttitapahtuma. Kyseessä on Saarijärven kirkossa järjestettävä yhteislauluillan ja konsertin välimuoto, jossa lauletaan Nuoren
seurakunnan veisuja. Konsertin jälkeen vanhemmille
pidetään infotilaisuus kirkossa, ja vastaavasti nuorille
pidetään info seurakuntatalolla.
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Infon aikana nuoret saavat tietää oman ripariryhmänsä, ja saavat seurakuntaan tutustumiseen tarvittavan
merkkihaitarin. Tästä alkaa seurakuntaan tutustumisjakso, rippikoulun ensimmäinen puolikas.
Rakkaimmat riparilaulut järjestetään perjantaina
20.11.2020 Saarijärven kirkossa klo 18.00.

Mikä merkkihaitari?

Merkkihaitari on taiteltu vihkonen,
johon keräät merkintöjä syysja kevätkauden aikana erilaisista seurakunnan tapahtumista,
joissa käyt. Tämän avulla saat
tutustua laajalti seurakunnan
eri toimintoihin. Merkkihaitarin täyttäminen käsittää noin
puolet koko rippikoulun oppimäärästä ja on siten edellytys
konfirmaatiolle.
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Riparipyhät
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Jokaisella rippikouluryhmällä on oma riparipyhänsä.
Riparipyhä suunnitellaan ja toteutetaan oman ryhmän
kanssa! Riparipyhään kuuluu jumalanpalvelus ja sen
jälkeen info intensiivijaksosta.
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Tilaisuudessa kerrotaan rippikoulua koskevista käytännöistä, lisätietoa konfirmaatiosta sekä esitellään
ryhmien työntekijät. Infon päätteeksi voit varata huoltajanhetken joko rippikouluryhmän papille tai nuorisotyönohjaajalle.
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Huoltajanhetki varataan rippikouluryhmän työntekijälle (pappi,
nuorisotyönohjaaja tai diakoni). Hetki on noin 30 minuutin mittainen tuokio, jossa ovat paikalla rippikoulun työntekijä, rippikoululainen sekä vähintään yksi huoltajista.
Hetkessä käydään vielä läpi yhteystiedot, rippikoulua koskevat
käytännöt sekä kaikki mahdolliset kysymykset joita rippikouluun
vielä liittyy. Tässä hetkessä voi myös kertoa esimerkiksi terveyteen
liittyvistä seikoista jotka työntekijän on hyvä tietää. Samalla tsekataan myös merkkihaitarin tilanne.

Nuorten messu
Seurakuntaan tutustumisjakso päättyy Nuorten
messuun. Messu on pakollinen kaikille rippikoululaisille. Merkkihaitarisi tulee olla silloin täynnä.
Jos näin ei ole, ole ajoissa yhteyksissä ryhmäsi
nuorisotyönohjaajaan ja sovi rästien täyttämisestä.
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Nuorten messun ja kesän intensiivijakson välissä
saat rauhassa vaikkapa opiskella ulkoläksyjä valmiiksi!

Nuorten messu pidetään helatorstaina
13.5.2021 klo 10 Saarijärven kirkossa.
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Intensiivijakso
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Intensiivijaksolla käydään läpi toinen puolikas rippikoulun oppimäärästä. Intensiivijakso tarkoittaa joko
leirijaksoa tai päiväkoulujaksoa, riippuen omasta valinnastasi.
Leirimme kestävät viikon. Leirielämän pelisäännöistä
kerrotaan riparipyhän infossa, sekä leirikirjeessä joka
tulee sinulle postissa ennen leirin alkua.
Päivärippikoulua pidetään Mansikkaniemen Pappilassa
ja Saarijärven seurakuntatalolla ja se kestää viisi päivää. Saat ennen opetuspäiviä postissa
”lukujärjestyksen” ja kirjeen jossa kerrotaan käytännön
ohjeita. Päivät ovat kestoltaan noin kuusi tuntia sisältäen ruokatauon.
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Leiririppikoulut ajankohtineen 2021 ovat seuraavasti:
28.2.-6.3.2021 Hiihtolomaleiri (konfirmaatio 23.5.2021 Saarijärven kirkko)
7.6-13.6.2021 Saarijärvi 1 (konfirmaatio 20.6.2021 Saarijärven
kirkko)

14.6-20.6.2021 Saarijärvi 2 (Konfirmaatio 27.6.2021 Saarijärven
kirkko)
28.6.-4.7.2021 Saarijärvi/Kivijärvi/Kannonkoski (konfirmaatio
11.7.2021 Saarijärven kirkko) 18.7 järjestetään Kivijärvellä ja Kannonkoskella konfirmaatiomessut niille nuorille, joille konfirmaatio
11.7 ei jostain syystä sovi.
Päivärippikoulun opetuspäivät ovat:
7.-11.6.2021 (konfirmaatio 13.6.2021 Saarijärven kirkko)

Konfirmaatio
Kun olet suorittanut rippikoulun (ennakkojakso ja intensiivijakso), olet oikeutettu konfirmaatioon. Sinut
voidaan halutessasi konfirmoida jonkun muun, kuin
oman rippikouluryhmän kanssa. Jos haluat tulla konfirmoiduksi jonkun muun ryhmän kanssa tai yksityisesti. Ota yhteyttä ajoissa oman ryhmäsi pappiin sopiaksesi erityisjärjestelyistä

Konfirmaatiomessussa nuori itse tunnustaa sen uskon,
johon hänet on kastettu ja josta hän on saanut opetusta. Konfirmaatiosta alkaa itsenäinen elämä seurakunnan ja Jumalan perheen jäsenenä. Konfirmaatio antaa
oikeuden toimia kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella ja solmia kirkollisen avioliiton. Samalla saa oikeuden asettua ehdolle ja äänestää seurakuntavaaleissa
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Konfirmaatiossa kummit ovat mukana siunaamassa
nuorta. Mikäli yhteys kummeihin on syystä tai toisesta
katkennut, nuori voi pyytää siunaajaksi konfirmaatioon jonkun hänelle läheisen aikuisen.
Mikäli nuori haluaa, voi rippikoulun työntekijät ja
isoset pyytää omiin juhliin tervehdyskäynnille.
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Hyödyllistä riparisanastoa
Rippikoulun aikana vastaasi tulee kaikenlaisia uusia ja ehkä vieraankin
kuuloisia sanoja. Tämä sinua käännöstyössä auttakoon!

Aamen: Totisesti, näin on. Lausutaan usein rukousten lopussa
kuuluvalla äänellä!
Alba: Valkea pitkä vaate, johon konfirmoitavat pukeutuvat. Kuvastaa Kristuksen kirkkautta ja kastevaatetta!
Ehtoollinen: Pyhä ateria, jossa nautitaan Kristuksen veri (viini) ja
ruumis (leipä).
Sanajumalanpalvelus: Jumalanpalvelus, jossa ei ole ehtoollista.
Messu: Jumalanpalvelus, jossa on tarjolla ehtoollinen.
Jumis: Jumalanpalvelus
Öylätti: Ehtoollisleipä
Katekismus: Martti Lutherin kirjoittama luterilaisen kristinopin
tiivistelmä

Krusifiksi: Risti, jossa on kuvattuna ristiinnaulittu Jeesus

Hyödyllistä riparisanastoa

Seuris: Seurakuntatalo (Saarijärvellä Urheilutie 5, yläpihalla,
Kivijärvellä kirkon vieressä, Kannonkoskella Kirkkotie 3)
Pappila: Mansikkaniemen Pappila (Urheilutie 5, vaalea iso
puutalo kirkkoherranviraston alaparkkipaikan perällä).
Isonen: Pienryhmänohjaaja, rippikoululaisen kaveri ja rinnalla
kulkija.
(Merkki)haitari: Rippikoululaisen merkkihaitari, johon kerätään tutustumisjakson aikana merkintöjä.
Pappilan Väki: Saarijärven seurakunnan nuoret (Seuraa meitä
instassa/snäpissä @pappilanvaki )

Leiririppikoulut ajankohtineen 2021 ovat seuraavasti:
28.2.-6.3.2021 Hiihtolomaleiri (konfirmaatio 23.5.2021 Saarijärven kirkko)
7.6-13.6.2021 Saarijärvi 1 (konfirmaatio 20.6.2021 Saarijärven kirkko)
14.6-20.6.2021 Saarijärvi 2 (Konfirmaatio 27.6.2021 Saarijärven kirkko)

28.6.-4.7.2021 Saarijärvi/Kivijärvi/Kannonkoski (konfirmaatio 11.7.2021
Saarijärven kirkko) 18.7 järjestetään Kivijärvellä ja Kannonkoskella konfirmaatiomessut niille nuorille, joille konfirmaatio 11.7 ei jostain syystä sovi.
Päivärippikoulun opetuspäivät ovat:
7.-11.6.2021 (konfirmaatio 13.6.2021 Saarijärven kirkko)

Koulullasi tiedotetaan, milloin koulullasi pidetään ripari-info. Tule silloin
paikalle kuulemaan lisää rippikoulusta ja siihen ilmoittautumisesta.
Jos jokin jäi jo nyt askarruttamaan, voit ottaa yhteyttä meihin!
Nuorisotyönohjaaja Marko Savolainen: p.040 8483174
Nuorisotyönohjaaja Saara Savolainen: p.040 8410213
Kasvatustyön kappalainen Heidi Pasanen: p.040 7603480
Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön pappi (Erityisrippikoulut
kehitysvammaisille ja autismikirjon nuorille): Maarit Nuopponen, p.045
657 5715
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi

www.saarijarvenseurakunta.fi/nuorille
Insta/snapchat: @pappilanväki

Siunausta alkaneeseen syksyyn!

