Rippikoulujen yhteisiä menoja
Naarila 2

RIPPIKOULUPASSI
Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan.
Rippikoulupassiin keräät merkinnät:
 4 jumalanpalveluksesta
 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia- ja lähetystapahtumat, seurakuntaillat, kirkolliset
toimitukset (= häät, hautajaiset, kasteet))

 1 musiikkitilaisuudesta (kauneimmat joululaulut, konsertit)
 palvelutehtävästä eli yhteisvastuukeräyksestä (3.5.)
 Näiden lisäksi sinulla on oman ryhmän kokoontumisia:
- Aloituspäivä su 10.12.
- Jumalanpalvelusopetus su 4.3. klo 14 Salo-Uskelan seurakuntatalossa & klo
17 messu Salon kirkossa. Toivotamme myös huoltajat tervetulleiksi
messuun!
- Diakonia- ja lähetysralli la 7.4. klo 15-17 Salo-Uskelan seurakuntatalossa
- Palvelutehtävä ja veisukinkerit to 3.5. klo 15.30-18 Salo-Uskelan
seurakuntatalossa
- Kaupunkipäivä ke 13.6. klo 10 Uskelan kirkossa, josta siirrymme SaloUskelan seurakuntataloon. Päivä päättyy viimeistään klo 16.
- Leiri 14.-21.6. Naarilassa.
- Konfirmaatioharjoitus pe 29.6. klo 13-15 Uskelan kirkossa
- Konfirmaatio su 1.7. klo 10 Uskelan kirkossa

Itsenäisesti suoritettavat tutustumiskäynnit voit käydä vapaasti minkä tahansa
evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksessa ja seurakunnan tilaisuudessa.

 Tutustumiskäynnit suoritetaan ennen 3. toukokuuta!
 Tiedot seurakunnan tapahtumista löydät: www.salonseurakunta.fi,
Salon Seudun Sanomien (perjantaisin) ja Salojokilaakson kirkollisista.
 Passissa olevia ulkoläksyjä kannattaa harjoitella jo ennen leiriä. Voit suorittaa
ne ennen leiriä tai varsinaisella leirijaksolla.

Huom!
 Ole paikalla ajoissa.
 Riparipassin tarvitset kaikissa kokoontumisissa.
 Ota yhteys (,jos suinkin mahdollista hyvissä ajoin) Hennaan (p. 044 774
5214, henna.seppala@evl.fi), jos et pääse johonkin oman ryhmän
kokoontumiseen sairauden tai muun hyvin perustellun syyn vuoksi.

OMAN RYHMÄN KOKOONTUMISET:
Diakonia- ja lähetysralli Salon seurakuntatalossa
la 20.1. klo 10 – 12 Naarilan talviripari ja purjehdusripari
la 20.1. klo 12.30 – 14.30 Laskettelu
la 20.1. klo 15 – 17 Talvi- ja kesäpäiväripari
la 7.4. klo 10 – 12 Naarila 1
la 7.4. klo 12.30 – 14.30 Vaellus
la 7.4. klo 15 – 17 Naarila 2
su 8.4. klo 10 – 12 Naarila 4
su 8.4. klo 12.30 – 14.30 Naarila 3
su 8.4. klo 15 – 17 Naarila 5
Jos et pääse oman ryhmän mukaan, valitse joku muu aika/päivä.

Veisukinkerit ja palvelutehtävä Salon seurakuntatalossa
to 22.3. klo 15.30-18 Vaellus
to 22.3. klo 17-19.30 Purjehdus ja Naarila 1
to 3.5. klo 15.30-18 Naarila 2
to 3.5. klo 17-19.30 Naarila 4 ja Naarila 5
Tästä setistä saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla, pääset auttamaan ja laulamaan.
Riparipassiin saat merkinnän sekä seurakuntatilaisuuksiin että palvelutehtävään
eli keräämme yhteisvastuun hyväksi rahaa lippaisiin ja laulamme seuriksella veisuja!
Tarjolla on pientä välipalaa.
Jos et pääse oman ryhmän mukaan, valitse joku muu aika/päivä.

EIVÄT PAKOLLISIA, MUTTA EIPÄ NÄITÄ KANNATA MISSATA:
 Draamallinen messu Uskelan kirkossa
to 14.12. klo 17
pe 15.12. klo 17 Naarila 2
Tästä saat merkinnän riparipassin jumalanpalveluksiin.
Jos et pääse oman ryhmäsi iltana draamalliseen messuun, niin tule toisena
iltana. Messu kestää noin puolitoista tuntia.

 Nuorten kauneimmat joululaulut
su 17.12 klo 18 Uskelan kirkossa
Tästä saat merkinnän riparipassin musiikkitilaisuuksiin.

Vaikka koko perheelle

 Konfiskutsuaskartelupäivät
Ke 24.1. Halikon seuris klo 18-20. Ilmoittautuminen tekstarilla Sannalle 17.1.
mennessä.
To 22.3. Perttelin seuris klo 18-20. Ilmoittautuminen tekstarilla Sannalle 15.3.
mennessä.
Tästä saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin.

 Gospelkonsertti Salon kirkossa
to 12.4. klo 16 ja 18
Tästä saat merkinnän riparipassiin
musiikkitilaisuuksiin.
Valitse kellonajoista sinulle paremmin sopiva.

 Rippikoulupäivä huoltajille, mutta ei rippikoululaisille
su 11.2. klo 10 – 17 Kesä-Angelassa
Sinä rippikoululaisen huoltaja/kummi – tule elämään yksi rippikoulupäivä –
siis laulamaan, keskustelemaan, syömään, oppimaan, leikkimään,
hartailemaan!
Ilmoittautumiset 18.1. mennessä www.salonseurakunta.fi/rippikoulu
Rippikoululaisesi saa osallistumisestasi merkinnän riparipassin
seurakuntatilaisuuksiin.

Tärkeitä ohjeita:
o Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkkotilaisuuksissa tuo passisi ennen
tilaisuuden alkua koriin. Uskelassa se on saarnatuolin alla, Salon kirkossa
etuosassa oikealla. Kysy itse, miten muissa kirkoissa menetellään.
o Tule istumaan kirkon etuosaan. Ota itsellesi virsikirja ja käsiohjelma.
o Seurakuntatilaisuuksissa pyydä merkintä passiin seurakunnan työntekijältä.
o Voit saada yhden merkinnän mm. partiosta, seurakunnan kuoron
harjoituksista, pyhäkoulusta, akvaarion nuortenillasta perjantaisin klo 18.
o Käyttäydy tilaisuuksissa hyvin! Kännykkä taskuun ja äänettömälle! Merkintää
ei tipu asiattomasta käytöksestä.
o Koulukirkoista ei saa merkintää, koska ne kuuluvat koulun ohjelmaan.
o Kirkollista toimitusta eli kastetta tai vihkimistä sinun tulee seurata
urkuparvelta. Pyydä passiisi merkintä kanttorilta tai suntiolta parvella. Muista
superhyvät käytöstavat toisten juhlassa!
o Naarila 2:n nettisivut: www.salonseurakunta.fi -> rippikoulut ->
ripariryhmät2018 -> Naarila 2

Seuraavaan on koottu joitakin tilaisuuksia, jotka saattaisivat olla mukavia
osallistumiskohteita juuri sinulle.
Näihin päivämääriin ja kellonaikoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista ajat
vielä lehdestä tai netistä, ettet tule turhaan paikalle.
Ota vanhempasi tai kummisikin mukaan!

JUMALANPALVELUKSIA
su 24.12. klo 14, 15, 16
su 24.12. klo 22
su 24.12. klo 23
ma 25.12. klo 7, 8, 9, 10
ti 26.12. klo 11
su 7.1. klo 17
su 4.2. klo 10
su 25.2. klo 10
su 4.3. klo 10
su 11.3. klo 10
to 29.3. klo 18, 19, 21
su 1.4. klo 10

Useat kirkot
Uskelan kirkko
Perniön kirkko
Useat kirkot J
Uskelan kirkko
Salon kirkko
Uskelan kirkko
Uskelan kirkko
Uskelan kirkko
Uskelan kirkko
Useat kirkot
Useat kirkot

Aattohartaudet
Jouluyön messu
Jouluyön messu
ouluaamun kirkot
Seimikuvaelmakirkko
Vauvakirkko
Perhemessu
Päiväriparin konfis
Lasketteluriparin konfis
Talviriparin konfis
Kiirastorstain iltakirkko
Pääsiäispäivän messu

SEURAKUNNAN TILAISUUKSIA JA KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA
su 10.12. 14, 16, 18
ti 12.12. klo 18
la 16.12. klo 17
su 17.12. klo 15 ja 18
ma 18.12. klo 19
ti 19.12. klo 18
ke 20.12. klo 19
ke 20.12. klo 18
ti 26.12. klo 18
su 28.1. klo 17
ke 14.2. klo 18.30
ke 21.3. klo 18.30
ke 25.4. klo 18.30

Useat kirkot
Kiskon kirkko
Halikon kirkko
Useat kirkot
Halikon kirkko
Uskelan kirkko
Uskelan kirkko
Perniön kirkko
Uskelan kirkko
Salon kirkko
Salon seuris
Salon seuris
Salon seuris

Kauneimpia joululauluja
Aasin joulu –draamallinen setti
Turun yliopiston kuoron konsertti
Kauneimmat joululaulut
Pohjolan joulu –konsertti, Diandra
Uskelan koulun joulukonsertti
Antti Ketosen joulukonsertti
Kuorojen joulu –konsertti
GospelSalo joulukonsertti
Klassikkoveisut –ilta
Keidas-ilta
Keidas-ilta
Keidas-ilta

Mukavaa rippikouluaikaa!
t. Naarila 2-tiimi: Lauriina Hurtig, Ville Väänänen,
Päivi Pulkkinen-Watson, Maija-Liisa Ristola-Niskala ja Henna Seppälä

