ESPOON
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
JÄRJESTÖRIPPIKOULUT 2018
Olet ilmoittautunut rippikouluun, jonka järjestää joku muu kuin kotiseurakuntasi. Rippikouluun kuuluu myös joitakin ennen leiriä olevia tapahtumia,
joihin osallistutaan omassa seurakunnassa. Olemme tähän keränneet talvella
ja keväällä olevat tapaamiset. Tapaamisia on viisi, jos rippikoulun järjestäjä ei
velvoita enempään.
Näistä tapaamista olemme listanneet kaksi vaihtoehtoa, joista voit valita paremmin sopivan.

Raamattu ja Katekismus
Kotiseurakuntasi lahjoittaa sinulle Raamatun ja Katekismuksen.

Mahdolliset ennakkotehtävät
Mikäli sinulle on annettu tehtäväksi tavata tai haastatella seurakuntamme
nuorisotyönohjaajaa, niin tässä ovat yhteystiedot:
Hannu Kalmari

hannu.kalmari@evl.fi

040 513 0835

Samuel Laaksonen samuel.laaksonen@evl.fi

040 591 8188

Risto Saarinen

040 541 1025

risto.saarinen@evl.fi

Aloitusjakson tapaamiset:


Rippikoulun aloituskirkko Espoon tuomiokirkossa


keskiviikkona 24.1. klo 19-20
TAI




torstaina 25.1. klo 17.30-18.30

Rippikoulutapahtuma Suvelan kappelilla (Kirstintie 24)


tiistaina 20.3. klo 19–20
TAI




keskiviikkona 21.3. klo 19–20

Messu Espoon tuomiokirkossa klo 10


sunnuntaina 11.3.
TAI




sunnuntaina 18.3.

Messu kappelilla
Ota selvää, millä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kappelilla (Viherlaakso,
Laaksolahti, Kauklahti, Nupuri, Kalajärvi, Suvela, Aurora) minäkin sunnuntaina on messu. Osallistu valitsemaasi messuun aikavälillä 1.2.-30.4. ja pyydä
messusta merkintä seurakunnan työntekijältä.



Espoon tuomiokirkkoseurakunnan järjestämä tapahtuma/
tilaisuus
Ota selvää, mitä tapahtumia/ tilaisuuksia Espoon tuomiokirkkoseurakunta
järjestää tuomiokirkossa ja kappeleilla (Viherlaakso, Laaksolahti, Kauklahti,
Nupuri, Kalajärvi, Suvela, Aurora). Valitse itseäsi kiinnostava tapahtuma
(esim. konsertti, Yhteisvastuu-tapahtuma, kappelipäivä, monikulttuurinen
juhla jne., ei kuitenkaan esim. koulun pääsiäiskirkko tai päivänavaus) ja osallistu siihen 15.5. mennessä. Pyydä tapahtumasta/tilaisuudesta merkintä seurakunnan työntekijältä.
Tulevista tapahtumista löydät tietoa Kirkko ja Kaupunki -lehdestä ja Espoon
seurakuntien nettisivuilta.

Mitä tehdä, jos ei pääse paikalle?


Kaikille tapaamisille on vähintään kaksi vaihtoehtoa. Suunnittele etukäteen,
kumpaan/mihin osallistut.



Jos et pakottavasta syystä voi osallistua kumpaankaan ilmoitetuista tapaamisvaihtoehdoista, korvaa omatoimisesti vastaavalla tapahtumalla (esim. messu
korvataan messulla, messu kappelilla messulla kappelilla)



Huom! Rippikoulutapahtumia järjestetään vain kahtena päivänä vuoden 2018
keväällä, ja tapahtuman korvaamisesta on sovittava erikseen.



Huolehdi itse siitä, että olet osallistunut kaikkiin tapaamisiin ja saanut niistä
merkinnät seurakunnan työntekijältä.



Vinkki: Ota heti tapahtuman jälkeen esim. kännykkäkameralla kuva tapahtumasta saamastasi merkinnästä, jotta paperin joutuessa esim. pesukoneeseen,
sinulla on kuva merkinnästä yhä tallella, ja sinun ei tarvitse käydä hankkimassa merkintää toistamiseen!

Rippikoulun jälkeen
Riparisi jälkeen toivoisimme tapaavamme sinut Espoon tuomiokirkkoseurakunnan toiminnassa. Nuorten toiminnan löydät helposti internetistä
www.lujakallio.fi –sivuilta.
Huikean rippikoulujakson jälkeen olet tervetullut seurakuntamme isoskoulutukseen ja muuhun toimintaa. Sinulla on myös mahdollisuus hakea pitämään
kerhoa alakoululaisille muksuille.
Elokuussa lauantaina 25.8. järjestetään Big Camp -tapahtuma. Big Camp
on Espoon tuomiokirkkoseurakunnan jatkoriparitapahtuma. Se ei ole pakollinen tutustumisjakson tapaaminen, mutta olet tervetullut mukaan!
Muutenkin sinun kannattaa piipahtaa seurakuntamme nuorten sivuilla
www.lujakallio.fi

Yhteyshenkilö ja lisätiedot
Jos sinulla on mielessä jotain kysyttävää, ota yhteyttä:
nuorisotyönohjaaja Siiri Luoma (siiri.luoma@evl.fi / p.050 438 0206) tai
nuorisotyönohjaaja Pentti Airaksinen (pentti.airaksinen@evl.fi / p. 040 531 1013)
Rippikoulupappi Reetta Ikonen (reetta.ikonen@evl.fi / p. 050 342 5219)

Hyvää riparia toivottavat
Siiri, Pentti, Reetta ja koko tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyön tiimi

Muista ottaa tapaamisiin mukaan tutustumislappu!

Ps. Jos tiedät jonkun seurakuntaamme kuuluvan järjestöriparilaisen, joka ei ole saanut tätä kirjettä, näytäthän tämän
hänelle.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Kirkkokatu 10, 02770 Espoo

