Tervetuloa rippikouluun!
Noin 550 nuorta käy rippikoulun Tuusulan seurakunnassa vuonna 2019.
Ja sinä olet yksi heistä!
Rippikouluryhmäsi on Viitakko 2
Osallisuusjakson päivät 27.1., 3.3., 13.3., 16.3., 4.5.
Vanhempainilta järjestetään toukokuussa 2019
Leiri 11.-18.6.2019
Konfirmaatiopäivä 6.7.2019 Tuusulan kirkossa klo 13.00
Rippikoulujaossa on pyritty huomioimaan toiveet ja että jokaisessa ryhmässä olisi mahdollisimman tasaisesti
tyttöjä ja poikia eri puolilta Tuusulaa. Toivottavasti Viitakko 2 ryhmä on yksi toivomastasi viidestä
leirivaihtoehdosta.
Yhteydenpitoa helpottamaan muodostamme ryhmälle oman WhatsApp ryhmän. Kun saat tämän kirjeen,
laita Tommille viestinä nimesi puhelinnumeroineen. Jos et käytä WhatsAppia, niin ilmoita siitä viestillä.

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN
Tapaamme ensimmäisen kerran Rippikoulusunnuntaina 27.1. klo 14 alkavassa jumalanpalveluksessa
Tuusulan kirkolla. Osallistumme ryhmänä jumalanpalvelukseen muiden rippikouluryhmien kanssa ja tämän
jälkeen pidämme pienen infohetken rippikoulusta ja osallisuusjaksosta. Tarkempaa infoa lähemmin.

SEURAKUNTAAN TUTUSTUMINEN
Risto = rippikoululaisen seurakuntaan tutustumisopas
Saat Risto-vihkosen ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa, jonka avulla voit jo tutustua ulkoläksyihin. Pidä
Risto mukana jokaisessa rippikoulutapaamisessa ja -tapahtumassa.
Uusi rippikoulusuunnitelma
Uuden rippikoulusuunnitelman Suuri ihme mukaisesti ehtoollisopetusta annetaan jo rippikoulun alussa,
jolloin voit osallistua itsenäisesti ehtoolliselle rippipappisi johdolla. Osallistuminen on vapaaehtoista ja
ehtoolliselle voi tulla myös siunattavaksi.
Itsenäiset käynnit
Yhteisten tapaamisten lisäksi rippikouluun kuuluu itsenäinen käynti vapaavalintaisessa nuortenillassa sekä
jumalanpalveluksessa ennen leiriä. Nuorteniltoja järjestetään Tuusulan seurakuntakeskuksessa ja Jokelan
kirkolla. Ota Ristoon merkintä käynnistäsi.
(Huom! koulujen kirkkohetket eivät korvaa jumalanpalveluskäyntiä.)

LASKU
Seurakunnan taloustoimisto lähettää laskun rippikoulusta sähköpostilla leirin jälkeen. Maksusta voi anoa
maksuaikaa tai –vapautusta taloudellisin perustein. Tällaisissa tilanteissa vanhempien tulee olla hyvissä ajoin
yhteydessä Tommiin (leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava).

Mikäli sinulla tai vanhemmillasi on jotain kysymistä rippikoulusta, osallisuusjakson tapaamisista, leirijaksosta,
konfirmaatiosta tai mistä vaan rippikouluun liittyvästä asiasta ennen ensimmäistä tapaamista, voitte ottaa
yhteyttä Tommiin. Jos tiedät jo tässä vaiheessa, ettet pääse johonkin kevään tapaamisista, laita siitäkin
viestiä.
Toivottavasti ripari on sinulle seikkailu, josta saat eväitä elämääsi!
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