Menovinkkilista 2018
Naarila 4
Aloituspäivä Mahlakankareen seurakuntakodissa la 20.1. klo 10 – 16
Osoite on Palomäenkatu 2. Ohjelmassa tutustumista toisiimme, kasteeseen, ehtoolliseen,
jumalanpalvelukseen, ja samalla suunnittelemme yhteistä ripariamme. Vanhemmat
kutsumme paikalle klo 15 kuulemaan myös mitä tämä puolen vuoden riparitaipaleemme
tulee sisältämään.

Riparin aikana pääset tutustumaan seurakunnan toimintaan. Jokaisella ripariryhmällä tulee
olemaan omanlaisensa polku, mutta vähintään tulet käymään neljässä jumalanpalveluksessa
ja neljässä seurakuntatilaisuudessa. Osassa tilaisuuksista käyt yhdessä ryhmäsi kanssa ja
osan voit käydä itsenäisesti missä tahansa evankelis-luterilaisen kirkon tilaisuudessa. Tähän
on koottuna yhteiset juttumme sekä menovinkkejä seurakuntaan tutustumista varten. Lisää
tilaisuuksia löydät Salon Seudun Sanomien ja Salonjokilaakson kirkollisista ilmoituksista ja
tietysti seurakunnan nettisivuilta www.salonseurakunta.fi, josta löytyy myös sinun
ripariryhmäsi oma sivu.
Osa Salon seurakunnan ripariryhmistä käyttää riparipassia, johon pääset keräilemään
leimoja käymissäsi jumalanpalveluksissa ja seurakuntatilaisuuksissa. Jotkut ryhmät käyvät
saman määrän juttuja kaikki aina yhdessä eikä heillä ole passia käytössä. Meidän
ryhmämme käyttää passia, eli osa seurakuntaan tutustumisista on sinulla omatoimisia.

su 4.2. Jumispäivä klo 14 - 18
Aloitamme Salon seuriksella klo 14 ja valmistelemme yhdessä Salon kirkon klo 17 alkavan
messun. Mukava, jos huoltajasi ja vaikka kummisikin tulevat mukaan yhteiseen
messuumme!
Riparipassiin saat päivästä jumismerkinnän.

Riparipäivä huoltajille ja kummeille, mutta ei riparilaisille
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

Vaikka koko perheelle Konfiskutsuaskartelupäivät
To 22.3. Perttelin seuris klo 18-20. Ilmoittautuminen tekstarilla Sannalle 15.3. mennessä.
Tästä saat merkinnän riparipassin seurakuntatilaisuuksiin. Tule mukaan jos haluat

Diakonia- ja lähetysralli Salon seurakuntatalolla
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

Diakonia- ja lähetysralli Perniön seurakuntatalolla
la 19.5. klo 10 – 12 Perniö 1 ja Perniö 2

Diakonia- ja lähetysralli Halikon seurakuntatalolla
su 20.5. klo 10 – 12 Kesä-Angela 1
su 20.5. klo 12.30 – 14.30 Kesä-Angela 2
su 20.5. klo 15 – 17 Kesä-Angela 3
Tämä on oppisetti diakoniasta ja lähetyksestä. Jos et ehdi oman ryhmäsi mukaan,
tule toisen ryhmän kanssa. Ei erillistä merkintää passiin.

Gospelkonsertti Salon kirkossa
To 12.4. klo 16 ja 18
Tästä saat riparipassiin merkinnän seurakuntatilaisuuksiin.
Valitse kumpi kellonaika sopii sinulle paremmin

Palvelutehtävä ja veisukinkerit
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 keräämään lippailla rahaa
yhteisvastuun hyväksi ja veisaamaan porukalla. Riparipassiin saat merkinnän sekä
seurakuntatilaisuuksiin, että palvelutehtävään. Tarjolla on pientä välipalaa.

ke 23.5. klo 16 kokoonnumme Uskelan kirkkoon
tutustumme kirkkorakennukseen, symboliikkaan, urkuihin yms.
Kirkosta kävelemme Salon seurikselle, jossa on yhteinen tuokio huoltajien kanssa ja luvassa
paljon informaatiota leirijaksostamme! Huoltajia toivomme paikalle klo 18.30.

Kaupunkipäivä 3.7. klo 12 - 15
Leiri Naarilassa 4.–11.7.
Konfirmaatio Uskelan kirkossa la 14.7. klo 11, konfirmaatiokuva kirkossa klo 10.

Kannattaapi muistaa olla ajoissa paikalla riparipassin kera ja jos et pääse johonkin
riparitapaamisista, niin ole ystävällisesti yhteydessä riparisi vastuutyöntekijään, kiitos.

Seuraavaan olemme koonneet 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 28.1. klo 17
su 4.2. klo 10
su 4.2. klo 10
la 10.2.klo 17
su 11.2.klo 10
su 25.2. klo 10
su 4.3. klo 10
su 11.3. klo 10
pe 16.3. klo 18
su 25.3. klo 18
to 29.3. klo 18, 19, 21
su 1.4. klo 10
ma 2.4. klo 18
su 8.4. klo 17
pe 13.4. klo 18
pe 4.5. klo 18
su 13.5. klo 10

Perttelin kirkko
Riparilaisten messu
Uskelan kirkko
Perhemessu
Muurlan ja Perttelin kirkot Perhemessu
Uskelan kirkko
Isospommitapahtuman messu
Kiskon ja Kuusjoen kirkot Perhemessut
Uskelan kirkko
Päiväriparin konfis
Uskelan kirkko
Lasketteluriparin konfis
Uskelan kirkko
Talviriparin konfis
Salon kirkko
Nuorten messu
Halikon kirkko
Purjehdusriparilaiset tekevät messun
Useat kirkot
Kiirastorstain iltakirkko
Useat kirkot
Pääsiäispäivän messu
Halikon kirkko
Tuomasmessu
Salon kirkko
Vieraita turvakoti Dikonista
Salon kirkko
Nuorten messu
Salon kirkko
Nuorten messu
Uskelan kirkko
Äitienpäivän messu

SEURAKUNNAN TILAISUUKSIA JA KIRKOLLISIA TOIMITUKSIA
la 27.1. klo 15
Uskelan kirkko
Vihkiminen
su 28.1. klo 17
Salon kirkko
Klassikkoveisut –ilta
pe 2.2. klo 18
Salon kirkko
Pianokonsertti
la 3.2. klo 17
Yliskylän kirkko
Vihkiminen
la 10.2. klo 15
Yliskylän kirkko
Vihkiminen
ke 14.2. klo 18.30
Salon seuris
Keidas-ilta
la 24.2. klo 15
Halikon kirkko
Vihkiminen
la 3.3. klo 15
Uskelan kirkko
Vihkiminen
su 11.3. klo 18
Vaskion kirkko
Ilon ja valon ilta
ke 21.3. klo 18.30
Salon seuris
Keidas-ilta
su 25.3. klo 17
Salon kirkko
Tasauslauluja
su 15.4. klo 18
Uskelan kirkko
Mozartin Requiem
ke 25.4. klo 18.30
Salon seuris
Keidas-ilta
la 19.5. klo 15 ja 16
Uskelan kirkko
Vihkimiset
su 20.5. klo 15
Perniön kirkko
Lapsikuorojen konsertti
Seurakuntaan tutustua voi myös jos vaikka toimit partiossa, laulat seurakunnan kuorossa
(tai tulet muuten vaan seuraamaan harjoituksia), käyt tutustumassa seurakunnan
lastenkerhoon, osallistut pyhäkouluun, käyt perheleirillä tms.
Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkkotilaisuuksissa riparipassit tipautetaan koriin tai
annetaan suntiolle/muulle työntekijälle ennen tilaisuuden alkua. Halikon ja Uskelan kirkoissa
kori löytyy saarnastuolin alla, Salon kirkossa etuosassa oikealla. Suntiot, papit ja kanttorit
kertovat mielellään miten missäkin kirkoissa menetellään. Parhaiten kuulet ja näet yleensä
kirkoissa etuosasta, nappaa itsellesi virsikirja ja mahdollinen käsiohjelma niin pääset
paremmin osallistumaan. Seurakunnan tilaisuudet ovat hyvin monimuotoisia, joten kiinnitä
huomiota siihen, mitä missäkin tilaisuudessa tapahtuu, mikä on tunnelma ja miten
käyttäydytään. Jos olet mukana kirkollisessa toimituksessa, eli kasteessa tai vihkimisessä,
niin asetu urkuparvelle, pyydä passiisi merkintä kanttorilta tai suntiolta parvella ja muista
superhyvät käytöstavat, sillä olet toisten juhlassa!
Kristinuskon ydintä olevat Uskontunnustus, Herran siunaus, Isä meidän rukous ja rakkauden
kaksoiskäsky opetellaan riparin aikana niin hyvin, ettei yksikään jää niistä osattomaksi, vaan
saa tukeutua niihin iankaikkisesti. Näiden osaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta jokainen
pääsee osalliseksi näitä yhdessä lausuttaessa.

Mukavaa rippikouluaikaa!
Ps. Oman ryhmäsi menovinkit löydät myös seurakunnan nettisivuilta
www.salonseurakunta.fi kohdasta rippikoulut
Tarja Laurila – pappi
Vilho Routasalo – nuorisotyönohjaaja
Kaisa Suutela-Kuisma – kanttori
Anvar Masih – diakoniatyöntekijä
Isoset
Yhteydenotot Naarila 4 riparista
ensisijaisesti Kaisalle
kaisa.suutela-kuisma@evl.fi puh 044 774 5291

