28.1.2021
JÄRJESTÖRIPPIKOULULAISEN SEURAKUNTAYHTEYSJAKSO 2021/
KORONA-AJAN OHJEET

Jaksoon kuuluu:
- 5 x jumalanpalveluksen seuraaminen YouTubesta
- 1 x ehtoollisella käyminen Leppävaaran kirkolla
- musiikkipäivän korvaavat tehtävät, jotka toimitetaan myöhemmin

Jumalanpalvelukset ja ehtoollinen:
-Leppävaaran seurakunnan YouTube-kanavalle
https://www.youtube.com/channel/UCL5jxHgvAsqlff3NPe58yTQ
tulee joka sunnuntai klo 11 suora striimaus jumalanpalveluksesta. Tallenne on myös katsottavissa
kanavalta tämän jälkeen kahden viikon ajan.
-Katso jumalanpalvelus ja vastaa joka kerta seuraaviin kysymyksiin:
1) Minkä väriset kirkkotekstiilit kirkossa on ja mistä väri kertoo? Apua löydät täältä:
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Liturgiset+v%C3%A4rit
2) Miten tiivistäisit tämän pyhän aiheen – mistä puhuttiin?
3) Millaisten asioiden/ihmisten puolesta tänään rukoiltiin?
4) a) Mikä jumalanpalveluksen virsistä oli suosikkisi?
b) Mistä siinä laulettiin?
5) Mikä oli lempikohtasi jumalanpalveluksessa?
Ehtoollisella käymisen jälkeen (yksi kerta, katso ohjeet alta) vastaa vielä tähän
kysymykseen:
6) Päivämäärä jolloin kävit ehtoollisella. Miltä ehtoollisella käyminen tuntui?
-Jumalanpalveluksen jälkeen klo 12-13 Leppävaaran kirkolla jaetaan ehtoollista (tilanne
tammikuussa, tiedotamme jos muuttuu) kokoontumisrajoituksia, turvavälejä ja
hygieniasuosituksia noudattaen. Käy kevään aikana ainakin yhden kerran ehtoollisella
huoltajasi kanssa. Näin saat tuntuman siihen, miltä ehtoollinen maistuu ja miltä se
tuntuu, jotta asia on tutumpi myös omassa konfirmaatiossasi myöhemmin. Jos
perheessänne on periaate, että ensimmäiselle ehtoolliselle mennään vasta
konfirmaatiossa, olettehan asiasta yhteydessä Hanniin mahdollisimman pian.
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Musiikkitilaisuudesta:
-Musiikkipäivän korvaavat tehtävät ja niiden ohjeet toimitetaan erikseen myöhemmin (viimeistään
maaliskuussa).

Todistus seurakuntajakson suorittamisesta:
-Kun olet tehnyt kaiken tarvittavan (5 jumalanpalveluksen seuraamista netissä, ehtoollisella
käymisen JA musiikkipäivän korvaavat tehtävät), lähetä Hannille (sähköposti/WhatsApp) seuraavat
asiat:
-vastaukset jumalanpalveluskysymyksiin (kaikista viidestä seuraamastasi
jumalanpalveluksesta + yhdestä ehtoolliskäynnistä)
-musiikkipäivän korvaavat tehtävät
Tämän jälkeen saat sähköpostiisi todistuksen seurakuntajakson suorittamisesta. Ota todistus
mukaan rippikoulun leirijaksolle.

HUOM! Tee tämä kaikki 31.5. mennessä, jotta voin varmistua seurakuntajaksosi onnistuneesta
suorittamisesta.
Jos koronatilanteessa tapahtuu muutoksia niin, että striimatut jumalanpalvelukset jossain
vaiheessa kevättä loppuisivat jos kokoontuminen mahdollistuu, tiedotamme tästä erikseen.
Olettehan rohkeasti yhteydessä kaikenlaisissa rippikoulukysymyksissä. � Tsemppiä meille
kaikille!
Leppävaaran seurakunnan rippikoulutyö,
Hanni Raiskio
hanni.raiskio@evl.fi
040 563 2322
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