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Tervetuloa rippikouluun!
Tässä on sinulle tietoa ryhmäsi kokoontumisista
ja muita rippikouluun liittyviä ohjeita.
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Olet ryhmässä Leirikoulu 3
Ø Leirimaksu 80e laskutetaan.
Ø Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti Huittisten
seurakuntakeskuksen Helena-salissa (Papintie 1)
Ø Kokoontumispaikkana voi olla myös kirkko tai Kulman nuorisotila
Ø Konfirmaatio Huittisten kirkossa 14.7.2019 klo 10

RYHMÄSI KOKOONTUMISPÄIVÄT

2018

la 24.11.2018 klo 20. Konsertti Sastamalassa,
lähtö Huittisten srk-talolta klo 19.30,
paluu noin 21.20 samaan paikkaan
merkitystä yhteisestä kokoontumisesta merkintä
tutustumiskorttiin
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2019
la 16.2.2019 klo 9.30 – 12.30 Yhteisvastuun
lipaskeräys (Kulma)
la 30.3.2019 klo 9 – 14.30 (Helena-sali)
su 31.3.2019 klo 9.30 – 14.30 (Huittisten kirkko,
Helena -sali)
la 4.5.2019 klo 9 – 14.30 (Helena-sali)
su 5.5.2019 klo 9.30 (Huittisten kirkko)
Vanhemmat kutsutaan kirkkoon, messun jälkeen
info vanhemmille
ti-ma 2.7 – 8.7.2019 Leirijakso (Ylistenranta)
pe 12.7.2019 klo 10 Konfirmaatioharjoitus kirkossa
su 14.7.2019 klo 9 kokoontuminen kirkkoon,
noin 9.15 valokuvaus
klo 10. Konfirmaatiomessu

HUOM! Vampulan kirkossa konfirmoitavat
harjoitus perjantaina 12.7. klo 13
konfirmaatio la 13.7. klo 13 (Riparilaiset kirkkoon klo 12.15)
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KAIKKIA RIPPIKOULUJA KOSKEE
Ø rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan annettujen
ohjeiden mukaan
Ø kullekin ryhmälle järjestetään vanhemmille tilaisuus tässä infossa
olevana päivänä tai myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana
Ø seurakunta noudattaa Suomen lakia, joka kieltää tupakoimisen ja

muut päihteet alaikäisiltä

Huittisten Rippikoululaisten ryhmäkuva 2019
Ryhmäkuvan kuvaa Kuvapassi ja sitä on mahdollisuus ostaa Kuvapassin
liikkeestä, Lauttakylänkatu 4, Huittinen. Puh. 0406473007.
Kuvaa voi myös tilata netin kautta, www.kuvapassi.fi
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MERKINNÄT TUTUSTUMISKORTTIIN
(Vihreä riparikortti)

JA ULKOLÄKSYT

Seurakunnan tilaisuuksiin osallistuminen on osa
rippikoulua. Tehtävänäsi on osallistua alla mainittuihin
tilaisuuksiin, siten saat paremman kokonaiskäsityksen
seurakunnan toiminnasta.
Ø Pyydä riparikorttiin työntekijän allekirjoitus kunkin tilaisuuden
jälkeen.
Ø Jos kortti joskus unohtuu kotiin, pyydä merkintä erilliselle
paperille. Jälkikäteen merkintää ei voi antaa.
Ø Riparikortissa on myös ulkoläksyjä, jotka rippikoululaisen kuuluu
osata. Voit suorittaa ulkoläksyjä samalla kun haet merkintää
tilaisuudesta.
Oma rippikoulun opettaja antaa myöhemmin tarkemmat ohjeet,
milloin ulkoläksyt on oltava suoritettuna.
Ø Seurakuntaan tutustumisjakso päättyy eri ryhmillä eri aikaan.
Siitä ilmoitetaan ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa.
Ø Näytä täytetty riparikortti rippikoulun opettajalle, joka kirjaa ylös
että olet suorittanut tutustumisjakson. Saat pitää kortin, jos
sinulla on vielä ulkoläksyjä suorittamatta.

Säilytä riparikorttia huolella
ja varmista, että saat tilaisuuksista merkinnän.
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KÄYTÄNNÖN OHJEITA
TUTUSTUMISKÄYNTEIHIN
MESSU 3 ehtoollisjumalanpalvelusta
- Rippikoululainen osallistuu kolmeen messuun.
- Rippikoululaisen istumapaikka kirkossa on keskikäytävän
etuosassa.
- Kortti tuodaan kirkkoon tullessa kirkon etuosassa olevaan koriin.
Vain siten saat merkinnän korttiisi. Messun jälkeen pappi jakaa
allekirjoitetut kortit.
-

Huom. Keidasmessu kerran kuukaudessa iltapäivällä Huittisten
seurakuntakeskuksen Birgitta - salissa.
( Kts. seurakuntatiedoista ajankohdat )

GOSPELKONSERTTI
- Tiedot sivulla 2

NUORTEN ILTA
- perjantaisin klo 19 - 21 Kulmassa,opetuksellinen nuortenilta
- Ryhmien osallistumisillat (suositus)
* Leirikoulu 3: vapaavalintainen ilta huhtikuussa
- joka toinen keskiviikko klo 17 Vampulan Nuokkarilla, merkinnän
saaminen edellyttää läsnäoloa klo 17-18. (Kts.
Katso lisää toimintaa http://www.huittistenseurakunta.fi/tulemukaan/nuoret

7

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN LIPASKERÄYSPÄIVÄ
Lauantai 16.2.2019
- Kokoontuminen on klo 9.30 Kulmassa, Papintie 1
§ Ne, jotka syystä taikka toisesta eivät pääse tai eivät halua
osallistua lipaskeräykseen, suorittavat korvaavan tehtävän.
§ HUOM! Korvaavana tehtävänä poikkeuksellisesti osallistutaan
sekä messuun että muuhun tilaisuuteen.
§ Riparikortista löydät kohdan näitä merkintöjä varten

MUU TILAISUUS-merkinnän
- saat mistä tahansa ev.lut.seurakunnan järjestämästä tilaisuudesta,
esim. nuorten illasta, häistä, hautajaisista, kasteesta, lähetys- ja
diakoniapiiristä, ilosanomaillasta, kauneimmat
joululaulutilaisuudesta, varhaisnuorten kerhosta, kirkkokonsertista,
kinkereiltä tai muusta hartaushetkestä tai pienryhmästä.

Mikäli et mitenkään pääse johonkin yllä mainituista tilaisuuksista,
- voit käydä ylimääräisen jumalanpalveluskäynnin. Sillä voit korvata
minkä tahansa muun käynnin.
§ Tarkoitus on kuitenkin, että käynnit suoritetaan
mahdollisimman tarkasti yllä olevan ohjelman mukaisesti.
§ Koulun kevätjumalanpalveluksesta ei saa merkintää.

Huolehdithan itse siitä, että korttisi tulee täyteen!
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Ryhmäsi kysymyksiin vastaavat

Riparipappi Minna Kultalahti
044 556 1613
minna.kultalahti@evl.fi
Nuorisotyönohjaaja Petri Sorva
044-5312625
petri.sorva@evl.fi

Rippikoulutyöstä vastaava pastori
Marith Leppäkari-Lindberg
044 0560178
marith.leppakari-lindberg@evl.fi

