KUKA MINÄ OLEN?
Kirjoita itsestäsi esittelykirje rippikoulun opettajille. Voit myös piirtää sarjakuvan, nauhoittaa
haastattelun tai tehdä vaikka videon! Varmista kuitenkin, että esittelysi on sellaisessa muodossa,
että sen voi avata sähköpostin kautta.
Kirjeen tarkoitus on antaa opettajillesi tietoa sinusta, ja tutustua sinuun jo vähän ennakkoon, kun
nyt emme pääse tapaamaan kasvotusten niin paljon kuin toivoisimme.
Kirje on luottamuksellinen ja on tarkoitettu ainoastaan rippikoulusi opettajien (Vain Kirsin, Päivin
ja Villen, ei isosten) luettavaksi.
Alla on aiheita ja kysymyksiä joita voit käyttää kirjoittaessasi apuna. Kaikkiin ei tarvitse vastata,
kysymysten tarkoituksena on auttaa sinua helpommin alkuun.
Toimita kirje/haastattelu/video opettajillesi toukokuun loppuun mennessä.
Millainen olet?
Kuvaile lyhyesti miltä näytät. Mistä pidät itsessäsi? Mistä et?
Mitkä ovat hyvät luonteenpiirteesi? Entä huonot? Missä asioissa olet hyvä?
Missä asioissa haluat kehittyä?
Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä saa sinut suuttumaan?
Mikä sinusta on vaikeaa? Mikä saa sinut itkemään?
Mitä ajattelet koulusta?
Perhe
Keitä perheeseesi kuuluu? Kenen kanssa olet viime aikoina tullut parhaiten toimeen? Kenen
kanssa riitelet eniten?
Mistä piirteistä pidät vanhemmissasi ja mikä heissä ärsyttää?
Millaisia sääntöjä perheessäsi on?
Onko sinulla/kotonasi lemmikkieläimiä tai haluaisitko sellaisia?
Mitkä asiat kotona ovat sinun vastuullasi?
Mitä haluaisit muuttaa perheessäsi? Mitä vanhempien arvostaminen merkitsee sinulle? Mitä
hyvää löydät omasta kasvatuksestasi?
Kaverit
Ketkä ovat elämäsi tärkeimmät ihmiset? Millaisia kaverisi ovat? Kuka on paras kaverisi? Mitä te
teette yhdessä?
Millaisissa asioissa ystäväsi ärsyttää sinua? Mikä ystävyydessä on sinulle tärkeintä?
Mitä tarkoittaa toisen ihmisen kunnioittaminen?
Tulevaisuus
Mitä toivot tulevaisuudelta?
Mikä tulevaisuudessa huolettaa?
Mitä haluat muuttaa maailmassa?
Miten voit tuottaa iloa toisille ihmisille elämässäsi? Millaisiksi haluaisit
aikanaan kasvattaa omat lapsesi?
Seurakunta
Millaisissa tilanteissa olet ollut tekemisissä seurakunnan kanssa? Millaisia muistoja sinulla on

noista
tilaisuuksista? Mikä noissa tilanteissa on ollut myönteistä? Mikä on ollut hämmentävää tai outoa?
Kuinka
paljon keskustelet kavereittesi kanssa uskonnollisista kysymyksistä? Mitä kaverisi ajattelevat
kristillisestä
uskosta? Entä sinä itse? Mitä toivoisit seurakunnalta?
Rippikoulu
Mitä toivoisit meiltä rippikoulun opettajilta? Mitä odotat ja toivot rippikoulusta? Mikä sinua
huolettaa rippikoulussa?
Lopuksi voit vielä kirjoittaa muutakin mitä haluat itsestäsi kertoa rippikoulun opettajille.

