RIPPIKOULUKIRJE KESÄLLE 2020
Parhain rippikoululainen ja kotiväki,
Kemin seurakunnan rippikoulu on hakenut kokoontumisrajoitusten takia muotoaan tänä
koronakeväänä ja seuraavanlaisiin aikatauluihin ja ratkaisuihin on päädytty turvallisuus edellä:
Kesällä aiemmin sovittuina leiripäivinä pidetään etäopetusta. Seurakunnassa meillä
on käytössä Teams- ja Whatsapp- ohjelmat. Kaikille nuorille turvataan kuitenkin
mahdollisuus rippikoulun suorittamiseen, mahdolliset välinepuutteet huomioiden.
Etärippikoulun ja leirijakson välillä tehdään itsenäisiä rippikoulutehtäviä.
Rippikoulun leirijakso pidetään syksyllä Saarenottassa viikonloppuleirinä
perjantaista sunnuntaihin. Rippikoulun leirimaksu on 20€
Leiristä lähtökohtaisesti seuraavana viikonloppuna on konfirmaatioviikonloppu.
Pitäen sisällään lauantaina konfirmaatioharjoitukset ja muuta rippikouluohjelmaa.
Sunnuntaina konfirmaatiomessu järjestetään Kemin kirkossa klo 10.

Ryhmien leirijakso- ja konfirmaatioaikataulut
1) Saarenotta pe 25.- su 27.9., konfirmaatio harjoitukset la 3.10. ja konfirmaatio su 4.10.
2) Saarenotta pe 2.- su 4.10., konfirmaatio harjoitukset la 10.10. ja konfirmaatio su 11.10.
3) Saarenotta pe 23.- su 25.10., konfirmaatio harjoitukset la 7.11. ja konfirmaatio su 8.11.
4) Saarenotta pe 6.- su 8.11., konfirmaatio harjoitukset la 14.11. ja konfirmaatio su 15.11.

Harmitus, suuttumus ja muut tunteet ovat ymmärrettäviä, kun leirikesästä ei tullutkaan sitä, mitä
odotettiin ja viime syksystä asti suunniteltiin. Varmasti ajatuksia ryhmävaihdoksista tulee, mutta
lähtökohtaisesti niitä ei tällä erää pystytä toteuttamaan. Kiitos ymmärryksestä ja sopeutumisesta
tähän tilanteeseen.
Jos koronarajoitukset jatkuvat esimerkiksi vuoden loppuun seurakunnan toiminnassa mennään
tietenkin yleisten rajoitusten mukaan turvallisuus edellä. Jos Luoja suo niin saamme viedä tämän
kirjeen päivämäärillä rippikouluvuoden ja konfirmaatiot onnistuneesti päätökseen.

Ystävällisin terveisin, rippikoulupappi Atte Tolonen & rippikoulutiimi

Rippikoulukirjeen jatko 3-ryhmälle
”Rohkee ihminen kokkeilee, kaikkia lauluja kertaalleen. Sittenhän tietää varmimmin, että
mikäkös virsi on mieluisin.” – Antti Tuisku
Rippikouluissa saa aina kokeilla uutta ja jatkuvasti miettiä miten ne kehittyvät
tulevaisuudessa. Kaikkea pitää kokeilla ja katsoa miten hommat toimii. Pitää käytössä
sitten se, mikä on hyvää ja laittaa ö-mappiin, mikä ei toimi.
Tänä kesänä rippikoulut ovat uuden edessä koko Suomen seurakunnissa ja paljon uutta
kokeillaan. Ei me riparin vetäjät Kemissäkään tiedetä tarkkaan, miten etärippikoulun
pitäminen toimii tai miltä lopulta tuntuu se, että rippileiri on lyhennetty viikonloppuun.
Ei auta muu kuin pysyä rohkeana ja kokkeilla tätä hommaa.
Teillä nuorilla on jo paljon enemmän kokemusta etäopiskelusta tämän kevään ajalta.
Mielellään myös teitä kuunnellaan ja mahdollisuuksien mukaan otetaan vinkit käyttöön ja
toiveita toteutetaan. Tärkeää olisi, että meillä ryhmällä tulisi tunne, että yhdessä tätä
rippikoulua käydään ja tehdäänkin. Toivomme, että edelleen kaikki pysyisivät
rippikoulussa mukana haasteista huolimatta. Edelleen yhdessä ihmetellään ja
tutkiskellaan elämää, uskoa ja seurakuntaa aivan kuten rippikoulun alussa luvattiin.
Meihin ohjaajiin saa olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä. Kestämme myös
kritiikin ja senkin saa ääneen sanoa, jos tuntuu rippikoulu ankealta. Rippikoulusta
kannattaa keskustella myös kavereiden ja muiden ryhmäläisten kanssa niin kuin
vertaistukena.
Tärkeää on muistaa, että ei kaikki ole meistä ihmisistä kiinni. Meidän hyvä ja rakastava
Jumala on kaikessa mukana. Yhdessä saadaan rukoilla ja pyytää Jumalalta, että rippikoulu
menisi hyvin.

Parhain terveisin, John ja Rebekka

3-Rippikouluryhmän aikataulu
ETÄTAPAAMINEN 28.5.2020 kello 17-18
HUOM! Ennen tapaamista lähetä ryhmän numero ja sähköpostiosoitteesi Rebekalle (whatsapp
tai tekstari) esimerkkiviesti: ” Ripari 3. rebekka.mitrunen@evl.fi”
Saat sähköpostiisi linkin, jolla pääset liittymään etätapaamiseen. HOX!
Etäopetusryhmä ovat jaettu ryhmään A ja B ETUNIMEN MUKAAN. A-ryhmään kuuluvat ne
joiden etunimi alkaa A-L kirjaimella. B-ryhmään kuuluvat M-V kirjaimella alkavat henkilöt.

ETÄOPETUSJAKSO
Ryhmä A maanantai 22.6. – keskiviikko 24.6. klo 10-15
Ryhmä B torstai 25.6. – lauantai 27.6. klo 10-15
A ja B sunnuntai 28.6. klo 10-13

VÄLIAJAN TEHTÄVÄT, Tehtävien palautus 31.8. mennessä
LEIRIJAKSO
perjantai 23.10. klo 17 – sunnuntai 25.10. klo 16, Saarenottassa

KONFIRMAATIOVIIKONLOPPU
Lauantai 7.11. klo 9-15
Rippikoulua klo 9-13, Nuokulla
konfirmaatioharjoitukset klo 13-15, Kemin kirkossa
Sunnuntai 8.11. klo 8-12
Valokuvaus klo 8, seurakuntakeskuksessa
Konfirmaatio klo 10, Kemin kirkossa
Yhteystiedot:
rippikoulun pappi,
John Bäckström
040 7480624 (myös whatsapp)
john.backstrom@evl.fi

nuorisotyönohjaaja
Rebekka Mitrunen
040 353 0979 (myös whatsapp)
rebekka.mitrunen@evl.fi

