Rippikoulun vanhempainilta 25.8.2021
Rippikouluryhmien tilanne
- kaikki ryhmät toteutuvat.
- ikäryhmän koko on 105 ja ilmoittautuneita nyt 75. Muutamaa vielä odotellaan.
- Viron ryhmässä 25.8. ilmoittautuneita 31, joten kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan. Teija soittaa tai
laittaa tästä viestiä Viron ryhmään ilmoittautuneille. Koitetaan sopia siirroista niin, että kaverit pysyvät
samassa ryhmässä.
- Päiväriparin toteutuspaikkaa pohdimme. Puolet ryhmästä on Kyrö, Karinaisten alueelta. Otamme
ryhmäläisiin yhteyttä.
-viimeinen ilmoittautumispäivä rippikouluun on 10.9.
Ripariaikataulut
- 11.9. klo 15.00 on aloituskonsertti Pöytyän kirkossa, jonka toteutustapaa vielä hieman mietitään.
Vaihtoehto A: konsertti striimataan YouTubeen ja siihen kutsutaan riparilaiset mukaan Teamsin kautta
Vaihtoehto B: konsertti Striimataan ja kokoonnutaan alueittain eri taloille kuuntelemaan se ja samalla on
mahdollista tulla mukaan myös Teamsin välityksellä
Vaihtoehto C: kaikki kokoontuvat konserttiin Pöytyän kirkkoon (tämä tuskin toteutuu!)
- Jokainen rippikoululainen saa oman ryhmänsä riparipassin konsertissa tai sen jälkeen koululla. Passissa on
riparin aikataulut ja ohjeita. Riparipassissa on jokaisella ryhmällä omat kokoontumiset ja lisäksi itsenäisesti
tehtäviä jumalanpalveluskäyntejä.
Merkinnän esim. jumalanpalveluksesta voi saada myös jonkin toisen seurakunnan jumalanpalveluksesta
Rippikoulumaksut
- Laskut tulevat sähköpostiin ennen leiriä.
- Osamaksu on mahdollista, ei lisäkuluja. Kerro siitä hyvissä ajoin Teijalle.
- Maksuvapautuksissa tai hinnan alennuksissa ota yhteys diakoni Minna Majuri-Kiisken.
Riparipaikat ja mitä rippikoulussa tehdään
Marttinen on Nuorisokeskus Virroilla ja siellä on mahdollista osallistua johonkin seikkailuohjelmaan mm.
jääkiipeily, pelastuspuku kellunta. Hiihtolomariparin sivuilta löytyy esittelyvideo.
Viro, Pilistvere kaunis paikka isojen lehtipuiden ympäröimänä. Majoitusrakennus on iso, vanha pappila.
Seurakunnan pappi on nimeltään Herman Kalmus ja hän on kovin toimelias ja jämäkkä tyyppi. Puhuu hyvin
suomea. Pilistveressä tehdään yleensä jotakin talkoohommaa, kerätään marjoja, pinotaan puita tms.
Päiväretki tehdään luultavasti Pärnuun tai Tartoon.
Suomalaiset seurakunnat tukevat Viron kirkon toimintaa omalla leiritoiminnallaan. Tukemme on tärkeää,
koska Viron kirkko ei voi kerätä veroja.
Viron riparille tarvitset passin tai henkilökortin, jotta pääset rajan yli.
Rantapiha, Savojärvi, Pukkipalo
Rantapiha on Saksalan pienviljelijäyhdistyksen hoidossa oleva paikka Savojärven rannalla. Meidän
käytössämme tulee olemaan lato, jossa syömme ja pidämme osan oppitunneista, pieni omakotitalo, jossa
on keittiö, piha-alue, jolle pystytämme teltat sekä puulämmitteinen sauna Savojärven rannalla.
Patikkariparin aikana kierretään Savojärven ja Pukkipalon kierrokset sekä melotaan avokanooteilla.
Patikkariparin aikana majoitumme omissa teltoissamme.
Päiväripari

Kokoonnutaan seurakuntatalolla. Katsotaan vielä ryhmän osallistujien mukaan, millä talolla on järkevää
kokoontua. Tällä hetkellä näyttää, että suurin osa on Kyrö/Kumila/Karinainen alueelta.
Ulkoläksyt
Ulkoläksyjä opetellaan yhdessä eikä niiden takia tarvitse menettää yöuniaan. Opettelemme riparin
jumiksissa uskontunnustuksen, Isä meidän- rukouksen ja Herran siunauksen. 10-käskyä ja kaste- ja
lähetyskästy opitaan oppituntien aikana. Painotamme näiden ymmärtämistä enemmän kuin osaamista
sanasta sanaan ulkoa.

