Hei,
tässä ohjeita rippikoululaisille huhtikuulle. Samalla tässä on myös huoltajille tietoa mm. kotiväelle
tarkoitetusta infoillasta. Tutustukaa huolella näihin ohjeisiin ja huolehtikaa yhdessä, että etukäteistehtävät
on suoritettu. Lähtökohtana on, että leirikirje, eli oikeus osallistua leirille, jaetaan vain niille jotka ovat
kaikki tehtävät suorittaneet.
Tässä kirjeessä on aiheina:
1. Puuttuvat tehtävät ja merkinnät
2. Ulkoläksyjen suorittaminen
3. Riparipassin palauttaminen 30.4 mennessä
4. Kutsu kotiväen iltaan ja leirikirje
5. Pääsiäisnäytelmä / pääsiäistapahtuma

1. Puuttuvat tehtävät ja merkinnät
Riparipassin täyttäminen on ollut haasteellista alkuvuoden koronarajoitusten ja peruttujen tilaisuuksien
vuoksi. Tämän vuoksi monilta puuttuu merkintöjä passista. Monia mahdollisuuksia toki vielä on. Tyhjiin
kohtiin voi käydä keräämässä merkintöjä osallistumalla mm. jumalanpalveluksiin tai muihin tilaisuuksiin,
vaikka se ei vastaisikaan juuri passissa olevaa tapahtumaa. Pääasia on, että passista löytyy täytettynä
vähintään 7 merkintää, kun se palautetaan. Kahdesta tapahtumasta ei ole saatu merkintää. Eli kuusi
tapahtumaa ja lähimmäispalvelutehtävä merkittynä.
Huom kaikilta puuttuu kaksi merkintää. Eli tuo ”Jumalanpalvelus/messu Mynämäen kirkossa su 6.2”kohta, koska se tehtiin etätehtävänä. Jos se tehtävä on palautettu, niin merkitsemme sen passiin
palautettaessa. Samoin kohtaan ”Pääsiäistapahtuma 5.4” ei ole voinut saada merkintää, koska näytelmää
ei ollut, vaan se toteutettiin videona.
Erillisiä tehtäviä on ollut lisäksi ”Usko”- tehtävä, jonka palautus oli helmikuussa. Lisäksi on voinut
olla tilaisuuksista poissaolleille vielä erillisiä lisätehtäviä. Kaikki tehtävät tulee olla palautettuna 30.4
mennessä.

2. Ulkoläksyjen suorittaminen
Ulkoläksyjä on kyselty eri tavoin, mm pelillä ja 6.2 rippikoulupäivän tehtävärastien yhteydessä. Neljä
ensimmäistä piti siis olla suoritettuna 15.12 ja 6.2 mennessä. Joillakin suoritukset puuttuvat. Nämä
täytyy toki kaikkien osata vielä leirilläkin, jossa niitä kysellään.
Kaksi viimeistä ulkoläksyä, eli tärkeimmät ja joita lausutaan yhdessä mm. konfirmaatiossa pitää suorittaa
ennen leiriä. Nämä ovat siis Isä Meidän- rukous ja Uskontunnustus.
Nämä suoritetaan kasvotusten tiistaina 26.4 klo 14.30- 18.00 ja keskiviikkona 27.4 klo 14.3017.00 seurakuntatalolla nuorisotiloissa ohjaajille. Voit siis tulla jompana kumpana päivänä. Muista
osata ulkoläksyt hyvin, kun tulen suorittamaan.

3. Riparipassin palauttaminen 30.4 mennessä
Riparipassit palautetaan 30.4 mennessä kaikilla merkinnöillä palautettuna. Kätevintä on palauttaa passi
ulkoläksyjen suorituksen yhteydessä 26.4 tai 27.4. Passin voi palauttaa myös kirkkoherranviraston
postilaatikkoon tai seurakuntatalon oven postiluukkuun diakoniatoimiston ovessa.
Mikäli passista puuttuu vielä 30.4 jälkeen merkintöjä, sitä ei kannata palauttaa, vaan hakea merkinnät
täyteen ja palauttaa vasta sitten. Passin palauttaminen on myös pääsyehto leirille.

Passista siis saa puuttua kaksi kohtaa ”Jumalanpalvelus/messu Mynämäen kirkossa su 6.2”, mikäli tehtävät
tuosta etäkerrasta on palautettu. Samoin kohtaan ”Pääsiäistapahtuma” ei saa merkintää, koska näytelmää
ei ollut, vaan se toteutettiin videona. Katso kohta 5.
Vinkki: Jos merkintöjä puuttuu passista paljon, niin nyt pääsiäisen aikaan perjantaista maanantaihin on
Mynämäen eri kirkoissa 8 tapahtumaa, joista saa kätevästi merkintöjä.

4. Kutsu kotiväen iltaan ja leirikirje
Kotiväen illat huoltajille ja rippikoululaisille pidetään seuraavasti

•
•

Ryhmät Kesä1 ja Kesä2 eli Houtskarin leirin kotiväen ilta on keskiviikkona 4.5 klo 18.00
Mynämäen seurakuntatalossa.
Ryhmä Kesä3 eli Kumiruonan leirin kotiväen ilta on tiistaina 3.5 klo 18.00 Mynämäen
seurakuntatalossa.

Illoissa käydään läpi leirin käytännön asioita sekä konfirmaatioon liittyviä kysymyksiä. Illassa jaetaan
myös leirikirjeet niille, jotka ovat palauttaneet tehtävänsä ja riparipassin. Lasku leirimaksusta postitetaan
noin kahta viikkoa ennen leirin alkua suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.
Tervetuloa! Kotiväen ilta kestää noin tunnin.

5. Pääsiäisnäytelmä / pääsiäistapahtuma
Mynämäen seurakunnan kaikenikäiset vapaaehtoiset ja työntekijät ovat tehneet
pääsiäisnäytelmän videona. Rippikoululaiset katsovat videon itsenäisesti. Mielellään nyt
pääsiäisen aikaan. Tähän ei kuulu tehtäviä. Video julkaistaan sekä seurakunnan Facebook-sivuilla
että nettisivuilla. Linkistä pääsee katsomaan myös videon suoraan.
Tässä linkki videoon: https://youtu.be/WXJb6rzX4ak
Oikein hyvää pääsiäistä kaikille!

