Tervetuloa Piispala 2 -riparille!
Tammikuu lähenee ja on aika käynnistää Piispala 2:n rippikoulu. Hienoa, että juuri
Sinä olet mukana! Tässä kirjeessä on tietoa rippikoulumme aikataulusta ja
käytännön asioista. Myöhemmin toukokuussa saat myös leiriä koskevan kirjeen
ryhmän oman tapaamisen ja vanhempainillan yhteydessä.

Piispala 2:n aikataulu
Su 27.1. klo 14 rippikoulusunnuntain jumalanpalvelus Tuusulan kirkossa (osoite: Kirkkotie 34)
Su 10.3. klo 13-19.30 starttipäivä Tuusulan srk-keskuksessa (osoite: Rykmentintie 34)
La 16.3. klo 15.00-17.00 ripariralli Tuusulan srk-keskuksessa
La 4.5. klo 16-18 urkukonsertti Tuusulan kirkossa ja isosmiitti Tuusulan srk-keskuksessa
Ke 8.5. klo 19-21 nuortenilta ja iltakirkko Jokelan kirkossa (osoite: Kouluraitti 11)
To 23.5. klo 18-19.30 ryhmän tapaaminen ja vanhempainilta Tuusulan srk-keskuksessa
Leiri: 24.6.-1.7.2019 Piispalan leirikeskuksessa Kannonkoskella (lisätietoa leirikeskuksesta löytyy
osoitteesta www.piispala.fi/fi/etusivu/)
Konfirmaatio: 14.7.2019 Tuusulan kirkossa klo 10.00

Kaikki tapaamiset ovat pakollinen osa rippikoulua ja niistä voi olla poissa vain
pakottavista syistä (esim. sairastuminen). Mahdollisista poissaoloista ja korvaavista
tehtävistä sovitaan kanttori Antti Vilkon kanssa. Muista pitää Risto mukana kaikissa
tapaamisissa ja pyytää tilaisuuden vetäjältä merkintä!
SEURAKUNTAAN TUTUSTUMINEN
Risto
Saat Risto-vihkosen ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa, jonka kanssa voit jo tutustua
ulkoläksyihin. Täytä valmiiksi Riston omistajan tiedot ja tarkemmat ohjeet Ristosta saat ryhmäsi
ensimmäisessä tapaamisessa. Pidä Risto mukana jokaisessa rippikoulutapaamisessa ja tapahtumassa.

Uusi rippikoulusuunnitelma
Uusi rippikoulusuunnitelma Suuri ihme astui voimaan vuonna 2018. Uuden suunnitelman
mukaisesti ehtoollisopetusta annetaan jo rippikoulun alussa, jolloin rippikoulua käyvä nuori voi
osallistua itsenäisesti ehtoolliselle rippipappinsa johdolla. Kannustamme nuoria käymään
ehtoollisella, mutta osallistuminen ehtoolliselle on aina vapaaehtoista. Ehtoolliselle voi tulla myös
siunattavaksi.
Itsenäiset käynnit
Yhteisten tapaamisten lisäksi rippikouluun kuuluu itsenäinen käynti yhdessä vapaavalintaisessa
nuortenillassa sekä yhdessä jumalanpalveluksessa ennen leiriä. Nuorteniltoja järjestetään
Tuusulan seurakuntakeskuksessa ja Jokelan kirkolla. Ota Ristoon merkintä käynnistäsi. (Huom!
koulujen kirkkohetket eivät korvaa jumalanpalveluskäyntiä.)

LASKU
Seurakunnan taloustoimisto tulee lähettämään rippikoululaskun kotiin sähköpostilla leirin jälkeen.
Perheillä, joilla on suuria taloudellisia vaikeuksia, on mahdollisuus anoa maksuaikaa tai
maksuvapautusta. Tällöin ota hyvissä ajoin yhteyttä rippikoulupastori Janne Holloon (0400707752, janne.hollo@evl.fi)
SAVUTTOMAT RIPARIT
Tuusulan seurakunnan kaikki riparit ovat savuttomia. Tämä koskee myös kaikkia
ennakkotapaamisia.

Tervetuloa rippikouluun. Olkoon rippikoulu Sinulle seikkailu, joka myös
antaa eväitä elämääsi!
Ripariterveisin Piispala 2 -ohjaajat:
Tommi Kurppa (pastori), Iina Tiihonen (nuorisotyöntekijä) ja Antti Vilkko (kanttori,
rippikoulun ohjelma- ja turvallisuusvastaava, 040-725 6880, antti.vilkko@evl.fi)

