Diakoniatehtävä

Rippikouluun liittyy yhtenä tärkeänä osana DIAKONIATEHTÄVÄ. Diakonia on lähimmäisen
auttamista ja palvelemista. Tehtävän tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä autettavalle ja auttajalle.
Se on pyyteetöntä auttamista, josta ei odoteta saatavan itselle hyötyä ( esim. rahallista
korvausta).
Meidän rippikoulussa tehtävä suoritetaan kehitysvammaisten ja vanhusten parissa tai
osallistumalla Yhteisvastuu-lipaskeräykseen. Rippikoulutyön järjestämät avustustehtävät
suoritetaan Keuruulla Seiponrannassa, Runokulmassa ja seurakuntakeskuksessa , Haapamäellä
Metsätähdessä. Diakoniatehtävistä keskustellaan jossain vaiheessa. Varaudu siis kertomaan jotain
suorittamastasi tehtävästä.
Jos sinulla on joku läheinen (esim. vanhempi , sukulainen, naapuri) joka on töissä vanhusten tai
kehitysvammaisten parissa (pienkodit, vanhusten talot) voit myös sopia hänen kanssaan tehtävän
suorittamisesta. Hän voi ottaa sinut (ja kaverin) mukaan työpaikalleen ja kertoa mitä voisit siellä
tehdä (väh. 1,5 tuntia). Pyydä riparipassiin allekirjoitus sille varattuun kohtaan.
Tässä vaihtoehtoja joista voit valita mihin lähdet mukaan:
ke 8.11. Runokulmassa lauluhetki klo 16.45-17.450 (riittää että tykkäät laulaa)
ti 14.11. Seiponrannassa klo 15.15-16.30 ulkoilutusta, seuranpitoa. Jos sinulla on seurallinen
koira, voit ottaa sen mukaan vanhusten iloksi.
la 18.11. Seiponrannassa klo 13.30-15 lauluhetki (riittää, että tykkäät laulaa) Ilmoittaudu Heikille
0447949733

ti 28.11. Seiponrannassa klo 15.15-16.30 ulkoilutusta, seuranpitoa. Jos sinulla on seurallinen koira,
voit ottaa sen mukaan vanhusten iloksi.
la 2.12. Seiponrannassa joulukorttiaskartelut klo 13.30-15 (askarrellaan yhdessä vanhusten
kanssa)
to 7.12. Seurakuntakeskuksessa joulukorttiaskartelut klo 17-18.30 kehitysvammaisten kanssa
su 10.12. Seurakuntakeskuksessa Kehitysvammaisten joulujuhla klo 12-15, pieniä avustustehtäviä,
tonttulakki mukaan.
pe 15.12 Seiponrannassa Joulujuhlat asukkaille klo 15.30-17.00 (yhteislaulua ja avustustehtäviä)
ota tonttulakki mukaan.
YHTEISVASTUU –lipaskeräykseen voit osallistua helmikuussa. Keräyspaikkoja ovat: Mega, Sokkari,
Järvituuli ja Sale. Haapamäellä 6.2 ja 9.2. (Lisäinfoa myöhemmin Irjalta) Keuruulla 7-8.2. (Lisäinfoa
myöhemmin Päiviltä). Keräys pareittain puolentoistatunnin ajan. Ajat ja paikat jaetaan tammikuun
lopussa.
Lisää tilaisuuksia löydät myöhemmin seurakunnan nettisivuilta Rippikoulutyön alta.
Ilmoittelemme niistä myös Whatsapp-ryhmissä. Kevään opetuspäivään mennessä täytyy
diakoniatehtävä olla tehtynä.
Tule aina ajoissa paikalle, ota riparipassi mukaan, odottele pääoven tuntumassa niin sieltä sinut
ohjataan oikeaan paikkaan.
Ilmoittaudu viikkoa ennen laittamalla tekstiviesti numeroon 044-7949703 (Päivi Lewis)
viestiin sana DIAKONIA /Päivämäärä /Paikka/oma nimi ( esim. DIAKONIA 28.1. Seiponranta Päivi
Lewis ) lisätietoa myös samasta numerosta. Ilmoita jos tulet kipeäksi etkä pääsekään tulemaan.
Jos joihinkin tilanteisiin on liikaa tulijoita, niin saat vastaustekstarin. Valitse silloin uusi tilaisuus
itsellesi ja ilmoittaudu siihen.
Haapamäellä ja Pihlajavedellä asuvat tekevät tehtävän Irjan ohjeiden mukaan. Huolehdi että sinun
puhelinnumerosi on Irjalla.

