Espoon tuomiokirkkoseurakunta / rippikoulu

Ennakkotehtävä, Mistä ponnistan?
Oman elämän ja taustojen selvittämistä rippikoulua ja elämää varten.

Käyt parhaillaan rippikoulua. Rippikoulun opetus painottuu leirijaksolle, Väentupa 3 heinäkuu. Jotta saisit
leirijaksosta mahdollisimman paljon irti, siihen on tärkeää valmistautua.
Rippikoulussa puhutaan ja käsitellään monia sellaisia asioita, joita et välttämättä ole vielä pohtinut. Rippikoulu
onkin luonteva ja turvallinen paikka pysähtyä pohtimaan elämän suuria kysymyksiä, kuten:
Kuka minä olen?
Miksi olemme täällä?
Miksi minä olen syntynyt Suomeen ja joku toinen vaikkapa Syyriaan?
Kuka Jumala on?
Onko Jumalaa olemassa?
Onko sillä merkitystä, kuinka elän?
Mitä tapahtuu, kun kuolen?
Kehitänkö minä maailmaa/yhteiskuntaa hyvään vai huonoon suuntaan?
Tarvitseeko minun kantaa vastuuta muista ihmisistä?
Miksi maailmassa on niin paljon pahuutta?
Voit rippikoulussa oppia uutta ja pohtia vaikeitakin asioita. Millaiset ovat sinun taustasi ja lähtökohdat rippikouluun,
millaisia asioita sinun läheiset ihmisesi pitävät arvossaan, ja mitä he ajattelevat erilaisista asioista. Näitä asioita saat
lähteä selvittämään tässä rippikoulutehtävässäsi!
Tehtävään sisältyy oman sukupuun rakentamista, kaksi tai kolme haastattelua, sekä omaa pohdintaasi. Tehtävässä
on sinulle valmiit kysymykset haastatteluja varten, mutta voit keksiä itse kysymyksiä lisää! HUOM! kaikkiin
kysymyksiin ei ehkä löydy vastausta.
Parasta olisi, että tekisit haastattelut kasvotusten, mutta koska tilanne Korona viruksen takia on nyt sellainen, niin se
ei onnistu. Tehtävässä voit käyttää erilaisia kuvayhteys sovelluksia (whatsapilla, skypellä, facetimella, tms) tai tehdä
ne soittamalla.
Jos sinulla ei enää ole elossa esim. isovanhempaa, voit valita hänen tilalleen jonkun muun aikuisen ihmisen
lähipiiristäsi. Setä, täti, eno, tai joku muu. Kaksi mutta mielellään kolme eri haastateltavaa on hyvä löytää.
Haastatteluissa ja oman pohdinnan osiossa kirjoittamasi asiat ovat luottamuksellisia, ne ovat vain leirin ohjaajille.
Tehtävä on ennen kaikkea itseäsi varten!
Palauta tästä tehtävästä vain oma pohdintasi. Sen voit tehdä monella eri tavalla. Voit kirjoittaa vapaamuotoisen
aineen, jossa vastaat kysymyksiin. Voit vastata kysymyksiin tähän Word dokumenttiin ja lähettää sen. Tämä tehtävän
voi tehdä myös verkossa osoitteessa: https://my.surveypal.com/Mista-ponnistan-Vaentupa-3-X0CLM-yw2_oafqXh
Toivon tehtävän myötä sinulle mukavia ja syvällisiä hetkiä läheistesi kanssa!
Tehtävä sisältää seuraavat osiot:
-

sukupuu (esimerkki liitteenä)
keskustelu vanhemman kanssa
keskustelu isovanhemman kanssa
keskustelu kummin kanssa
omaa pohdintaa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta / rippikoulu

Sukupuu
Tee sukupuu, tähän on monta tapaa:
-

Googleta "sukupuu" ja valitse mielestäsi paras tapa toteuttaa
Käytä Poverpoint pohjaa, jonka voi ladata täältä:
http://lujakallio.fi/wp-content/uploads/Sukupuu240320.pptx
Tee omalla tavalla
Käytä alla olevaa mallia
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Vanhemman haastattelu
-

Oletko käynyt rippikoulun?
o Mitä muistat rippikoulustasi?
o Mitä siellä tehtiin? Mitä siellä opit? Mitä pohdit?
o Oliko siellä kivaa?
o Saitko jotain rippilahjaksi?

-

Millainen olit nuorena?
o Kerro perheestäsi, vanhemmistasi, arjesta kodissasi.
o Mitä harrastit?
o Mikä oli sinulle tärkeää nuorena?

-

Miksi minut on kastettu?
o Kerro kastetilaisuudestani? Mitä siinä tapahtui? Keitä oli paikalla?
o Miten valitsitte kummini?
o Miten valitsitte nimeni? Oliko muita vaihtoehtoja?

-

Mitä toivot minun rippikoulultani?
o Mitä toivoisit, että oppisin? Millaisia asioita pohtisin?

-

Mitkä kolme asiaa/arvoa ovat sinulle elämässäsi tärkeitä, joita olet vaalinut / tahdot vaalia?

-

Kerro minulle missä olen hyvä! Ja mistä minussa olet ylpeä!

-

Oletko joskus rukoillut? Rukoiletko? Mitä ajattelet rukoilemisesta?

-

Mitkä kolme asiaa haluaisit minulle kertoa/opettaa elämääni ajatellen?

-

Mitä ajattelet Jumalasta?

-

Mitä ajattelet kirkosta?
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Isovanhemman haastattelu
-

Kerro lyhyesti millaisessa kodissa isäni/äitini on kasvanut?
o Kuvaile millaista perheen arki on ollut?
o Mitä asioita olette halunneet painottaa kasvatuksessa?
o Millainen kasvatettava isäni/äitini oli lapsena ja nuorena?

-

Millaista elämä oli sinun lapsuudenkodissasi?
o Kerro arjesta.
o Mitä asioita sinun kasvatuksessasi painotettiin?
o Millainen kasvatettava sinä olit?

-

Oletko joskus rukoillut? Rukoiletko? Mitä ajattelet rukoilemisesta?

-

Mitkä kolme asiaa haluaisit minulle kertoa/opettaa elämääni ajatellen?

-

Mitä ajattelet Jumalasta?

-

Mitä ajattelet kirkosta?

-

Pääsetkö konfirmaatiojuhlaani?
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Kummin haastattelu
-

Muistatko tilanteen, jossa vanhempani kysyivät sinua kummikseni?
o Mitä siinä hetkessä ajattelit/tunsit?

-

Mitä tapahtui kasteessani/ristiäisissä?
o Olinko sylissäsi?
o Nukuinko / olinko hereillä?
o Mitä muuta tapahtui?

-

Kerro jokin kiva/hyvä muisto, jossa olemme molemmat olleet paikalla!

-

Mitä ajattelet, kun olen nyt menossa rippikouluun?
o Mitä toivot rippikoulultani?
o Mitä toivoisit, että oppisin ja pohtisin?

-

Mitkä kolme asiaa/arvoa ovat sinulle elämässäsi tärkeitä, joita olet vaalinut / tahdot vaalia?

-

Mitä ajattelet Jumalasta?

-

Mitä ajattelet kirkosta?

-

Pääsetkö konfirmaatiojuhlaani? (Olisi kiva, jos olisit siunaamassa minua alttarilla)
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Omaa pohdintaa
Rippikoulussa puhutaan ja pohditaan monia asioita, sellaisiakin, joita et ole aiemmin pohtinut.
-

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämässäsi? (Listaa ainakin viisi)

-

Missä / minkälaisissa asioissa olet hyvä, taitava?

-

Minkälaiset asiat mietityttävät sinua?
o Tulevaisuus?
o Itsenäistyminen?
o Opiskelupaikan / ammatin löytyminen?
o Kannatko huolta joistain asioista?

-

Millaisia uusia asioita opit vanhemmistasi, isovanhemmista, kummista haastatellessasi heitä?
o Onko haastattelemiesi läheisten kertomat arvot/tärkeät asiat myös sinulle tärkeitä?
o Millaisissa asioissa/tilanteissa elämässäsi aiot toimia toisin kuin vanhempasi?
o Mitä ajattelet asioista, jotka läheisesi mainitsi, kun kysyit heiltä mitä he toivovat rippikoulultasi?

-

Mitä ajattelet Jumalasta? (ei mitä äitisi/isäsi ajattelee, vaan sinä!)
o Mitä ajattelet ihmisistä, jotka uskovat Jumalaan?

-

Oletko keskustellut hengellisistä (Jumalaan ja uskoon liittyvistä) asioista lapsena/nuorena jonkun kanssa?
(isä, äiti, isoäiti, kummi, jne.)
o Onko joku lukenut sinulle Lasten Raamattua?
o Oletteko käyneet yhdessä kirkossa?

-

Onko rukous sinulle tuttua?
o Oletko rukoillut? Rukoiletko?
o Onko sinulle joku opettanut iltarukouksen? Kuka?

-

Mitä haluaisit oppia rippikoulussasi?
o Mihin kysymykseen haluaisit ainakin löytää vastuksen?
o Mistä haluaisit tietää lisää?
o Mitä asiaa kristinuskossa et ymmärrä / voi käsittää?

-

Mitä sinulle kuuluu 10 vuoden kuluttua?
o Opiskeletko / oletko töissä?
o Missä asut?
o Kenen kanssa?
o Yksin?
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-

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

