Espoossa 27.01.2022
Tervehdys sinulle rippikoululainen ja nuoren vanhempi/huoltaja!

Tervetuloa Liikuntarippikouluun! Olet varmasti ehtinyt jo odottamaan tätä rippikoulukirjettä, mutta tässä
se tulee kaikkine suunniteltuine aikatauluineen. Elämme poikkeuksellista aikaa, jossa mikä vain suunniteltu
voi hetkessä muuttua sen myötä mitä viranomaiset päättävät. Mutta olemme myös osin jo tottuneet tähän
epävarmuuteen. Epävarmuudesta huolimatta uskon, että rippikoulustasi on mahdollista tulla sinulle hyvä ja
merkittävä kokemus. Ehkäpä olet vanhemmalta sisarukselta tai kenties kaverilta kuullut jotain
rippikoulusta. Nyt pääset itse kokemaan sen! Ota rippikoulusta kaikki irti, käyt sen vain kerran elämässäsi!
Rippikoulu sisältää muutakin kuin leirijakson. Korona on valitettavasti typistänyt ennakkotapaamiset melko
minimiin, ja muutokset ovat toki edelleen mahdollisia. Tapaamiset löydät seuraavalta sivulta. On tärkeää
olla kaikissa tapaamisissamme mukana alusta alkaen. Poissaoloja on vaikea korvata. Aikataulut tapaamisiin
löydät seuraavalta sivulta.
Alkuperäissuunnitelmamme ovat jo muuttuneet, kun ns. rippikoulukirkko 8.2. jouduttiin perumaan. Tämän
hetken suunnitelmissa on vielä 8.3. musiikkitapahtuma, mutta voi olla ettemme tuolloin vielä voi
kokoontua ns. massatapahtumiin. Vaikka musiikkitapahtuma jouduttaisiin vielä perumaan, tapaamme joka
tapauksessa 9.3. ihan oman liikuntaripariryhmän kesken.
Saat 9.3. ryhmämme omassa tapaamisessa rippikoulutehtävän, joka palautetaan toukokuun
rippikoulupäivässä. Tehtävä on ennen kaikkea sinua itseäsi varten ja valmistaa sinua rippikoulun
leirijaksolle. Tehtäväksi annon saat erikseen.
Liikuntarippikouluryhmällämme on oma sivu seurakuntamme verkkosivuilla. Sivulla on liitetiedostona tämä
kirje ja lisään sinne myös tulevat kirjeet. Pääset sivulle tästä linkistä: https://tinyurl.com/Liikuntaripari2022
Perustamme ensimmäisen tapaamisen yhteydessä rippikouluryhmälle oman WhatsApp-ryhmän. Toivomme
että kaikki rippikoululaiset voisivat liittyä ryhmään, koska sen avulla viestiminen on nopeaa ja tehokasta
kuten tiedätte. Kenenkään ei ole kuitenkaan vastentahtoisesti liityttävä ryhmään, eikä applikaatiota tarvitse
rippikoulua varten ladata.

Odotamme innolla jo ensimmäistä tapaamistamme! Tehdään tästä yhdessä hieno ja ikimuistoinen
rippikoulu!

Rippikouluterveisin,

Samuel Laaksonen
nuorisotyönohjaaja
040 591 8188
samuel.laaksonen@evl.fi

Mari Mathlin
pastori
050 438 0182
mari.mathlin@evl.fi

Laura Oikarinen
kausiteologi

Joukkomme täydentyy leirijaksoon mennessä vielä leiriavustalla ja viidellä isosella! :)

Liikuntarippikoulun aikataulut:
08.03.2022

17:30-18:30

Musiikkitapahtuma

Espoon tuomiokirkko
(os. Kirkkopuisto 5)

Seurakuntamme kanttoreiden järjestämä tapahtuma kirkkomusiikista.
Tapahtumaan osallistuu monta rippikouluryhmää. Tapahtumassa istutaan
kirkon penkeissä rippikouluryhmittäin.

09.03.2022

18:00-19:00

Ryhmän oma alkutapaaminen

Kauklahden kappeli
(Kauppamäki 1)

07.05.2022

11:00-16:00
14:30-15:00
15:00-16:00

Rippikoulupäivä
Kahvit
Vanhempaintapaaminen

Kauklahden kappeli

Rippikoululaisten kanssa vietämme koko päivän 11-16. Päivään sisältyy lounas
ja välipala. Vanhemmat olette tervetulleita jo 14:30 kahville.
Vanhempaintapaaminen johon myös rippikoululaiset osallistuvat alkaa klo
15:00. Toivomme jokaiselta rippikoululaiselta paikalle ainakin yhtä
vanhempaa/huoltajaa!

15.05.2022

18:00-19:00

Pysäkkimessu

Espoon tuomiokirkko

Perinteisestä jumalanpalveluksesta / messusta poikkeava messu.
Myös vanhemmat olette tervetulleita!

09-.16.06.2022

Leirijakso

Pajulahti

17.06.2022

13:30-16:00

Konfirmaatioharjoitus ja valokuvaus

Espoon tuomiokirkko

18.06.2022

10:00-11:30

Konfirmaatio

Espoon tuomiokirkko

Mikäli harrastat jotakin urheilulajia tai muuta tarkasti aikataulutettua harrastusta, ota rippikoulu heti oman
valmentajan (tms. harrastuksen ohjaajan) kanssa puheeksi, näytä hänelle rippikoulutapaamisten aikataulu, ja
käy se yhdessä läpi kevätkauden osalta. Jos huomaatte jonkin tapaamisemme olevan harrastuksesi kannalta
hankalaan aikaan, tule neuvottelemaan asiasta heti ensitapaamisessamme! Tällaisten aikatauluhaasteiden
lisäksi elämässä tulee joskus sellaisia tilanteita, että johonkin sovittuun tapaamiseen ei vain ole mahdollista
osallistua. Tällainen syy voisi olla esim. sairastuminen, ulkomaanmatka tai sukulaisen ristiäiset, tms., mutta ei
esim. tavalliset jalkapalloharjoitukset. Neuvottele poissaoloista aina etukäteen!

