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PÄIVITETTY TIEDOTE RIPPIKOULULAISILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN
KORONATILANTEEN JOHDOSTA

Hei taas Mikaelin seurakunnasta, tässä päivitystä tilanteeseen rippikoulujen osalta.
Siitä on jo lähes kuukausi, kun Suomi siirtyi poikkeustilaan. Aluksi tavoitteemme oli päästä
jatkamaan toimintaa pääsiäisen jälkeen. Nyt Mikaelin seurakunnassa on peruttu kaikki
toiminta 31.5. asti. Rippikoulujen osalta tämä tarkoittaa, että mitään aiemmin kirjeissä mai-
nittuja ryhmien yhteisiä tapaamisia (kuten tutustumista, vanhempainiltoja, musatunteja tai
harjoitusvaellusta) ei pidetä ennen kesäkuuta.

Tiedämme, että rippikoulun käyminen on kaikille tärkeää ja on myös meidän tahtomme, että
pääsisimme tämän poikkeuksellisen kevään jälkeen pitämään rippikoulujen intensiivijaksot
eli leirit suunnitelman mukaisesti. Tässä joudumme kuitenkin odottamaan vielä valtiotason
päätöksiä kokoontumis- ja matkustusrajoitusten suhteen. Kun tilanne selkenee, tehdään
päätös yhteisesti kaikkia Helsingin seurakuntien rippikouluja koskien.

Seuraavat askeleet ovat:

Toukokuun aikana oman rippikouluryhmäsi ohjaajat ovat yhteydessä riparilaisiin (puheli-
mitse ja/tai sähköpostitse). Nettisivuillemme päivittyy ripareihin liittyvää materiaalia, johon
voit halutessasi jo nyt tutustua ja virittää ajatuksia rippikoulun käymiseen liittyen.
https://www.helsinginseurakunnat.fi/mikaelinseurakunta/rippikoulu.html.stx

Kesän intensiivijaksoista eli leireistä päätetään huhtikuun loppuun mennessä. Kaikkien
toive on, että riparit voitaisiin kesäkuusta alkaen toteuttaa suunnitelman mukaan, mutta va-
raudumme myös muihin vaihtoehtoihin ja tiedotamme heti, kun tilanne selkiytyy.

Mikäli varsinaiset leirit eivät kesällä toteudu, pidetään sovittuna leiriajankohtana ”etäripari”
yhteisiä nettikokoontumisia järjestäen ja itsenäisiä riparitehtäviä tehden. Pidäthän siis edel-
leen leiriajankohtasi kalenterissa! Leirielämää pääsisimme toivottavasti yhdessä viettämään
myöhemmin, viimeistään syyslomalla, jonne on suunnitelmissa kaikille yhteinen ”jatkoripari”
–leiri. Tämä ei kuulu varsinaiseen rippikouluun, vaan tarjoamme sitä lisämahdollisuutena
niille, jotka tahtovat leireilemään.

Elokuussa, mikäli tilanne on normalisoitunut, voidaan pitää joitain yhteisiä tapaamisia tai
esim. päivä- tai viikonloppuleirejä ja voit tutustua itsenäisesti seurakunnan toimintaan (nuor-
ten illat, jumalanpalvelukset, musiikki) riparipassin avulla.
Ja jos kaikki menee hyvin, syyskuun konfirmaatiot vietetään sovitun mukaisesti.

Ymmärrämme, että leirijakson peruuntuminen olisi suuri pettymys. Etäripari -vaihtoehdossa
jää vajaaksi keskeinen osa rippikoulua: yhdessä oleminen ja ryhmässä jaetut ajatukset, ko-
kemukset ja elämykset, mutta rippikoulun ydin, kristinuskosta oppiminen ja siinä kasvami-
nen, on silti sama myös etänä, ja siitä voimme saada paljon evästä elämään myös tässä ti-
lanteessa.
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