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Tärkeää tietoa Turun NMKY:n rippikouluista! 
Ohessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lausunto kesän rippikouluista. Turun NMKY pitää rippikouluja 
seurakuntayhtymän alueella, joten olemme myös sitoutuneet lausunnon sisältöön. 

 

 

Oheiseen lausuntoon viitaten olemme laatineet alkuperäisen aikataulun (suunnitelma A) 
peruuntumisen johdosta varasuunnitelmat B ja C rippikoulujen toteutukseen. Toivomme, että 
voimme varautua suunnitelmaan B, mutta C siis kaiken varalta. 

 

”Rippikoulujärjestelyt kesällä 2020                    

 

Hyvä rippikoululainen!  

Olet meille tärkeä. Tervetuloa kesällä rippikouluun!  

Koska elämme poikkeusaikaa, emme voi kokoontua yhteen vielä kesällä, mutta riparisi alkaa 
suunnitellusti, tällä kertaa etänä.  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulujen ajankohdat pysyvät ennallaan. Covid-19 -
epidemian vuoksi ei rippikouluja voida kuitenkaan toteuttaa kesällä leirimuotoisina.   

Riparisi järjestetään jo aiemmin ilmoitettuna ajankohtana. Leirin sijaan osallistut 
verkkoripariin ja mahdollisuuksien mukaan kokoonnumme myös päivisin.  

Jos turvallisuustilanne sallii, ripariisi lisätään lyhyempi lähiopetusjakso, joka järjestetään 
loppukesästä tai alkusyksyllä. Lähiopetuksessa kokoonnutaan ripariryhmäsi kanssa päivällä tai 
yön yli leirillä tilanteen mukaan. Lähijaksojen aikataulut selviävät kesäkuuhun mennessä ja 
saat niistä tiedon heti alkukesällä.  

Kaikki konfirmaatiotilaisuudet siirtyvät syksyyn ja ne järjestetään aikaisintaan elokuusta 
alkaen. Konfirmaatioiden ajankohdat kerrotaan kullekin ripariryhmälle viimeistään kesän 
riparijaksoon mennessä. 

Nämä linjaukset koskevat kaikkia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien sekä 
Turun NMKY:n järjestämiä rippikouluja. Ne pohjautuvat sekä valtiovallan että 
Kirkkohallituksen ja piispojen ohjeistuksiin. Niistä ovat päättäneet Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat, rippikouluvastaavat ja varautumisryhmä. 
Seuraamme tilannetta. Jos koronavirusrajoitukset muuttuvat olennaisesti, linjaukseen tehdään 
harkitusti muutoksia. 

Hienoa nähdä sinut riparilla! Pidämme sinut ja perheesi ajan tasalla.  

Hyvää kevättä, pian tavataan!” 
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Suunnitelma B (mikäli turvallisuustilanne siis sallii tämän) 

Rippikoululeirien alkuperäisenä ajankohtana pidämme rippikoulua kolmena päivänä joko etänä tai 
pienryhmätyöskentelynä Turun NMKY:llä (Sirkkalankatu 27) / lähiympäristössä. Ryhmien opetuspäivät ovat: 

RK 1 (alkup. aika 1.-8.6. Harva)    ke 3.6.- pe 5.6. kellonaika tarkentuu vielä 

RK Saaristo (alkup. aika 10.-17.6. Houtskari)  ke 10.- pe 12.6. kellonaika tarkentuu vielä 

RK 2 (alkup. aika 22.-29.6. Harva)   ke 24.- pe 26.6. kellonaika tarkentuu vielä 

 

Lisäksi leirijakso 5 päivää seuraavasti: 

RK 1 20.-24.7. Harvan saaressa 

RK Saaristo 3.-7.8. ”Erakko”-saaressa (Harvan viereinen saari; ilman ”mukavuuksia”) 

RK 2 3.-7.8. Harvan saaressa 

 

Suunnitelma C (mikäli suunnitelma B:tä ei pystytä toteuttamaan) 

Rippikoululeirien alkuperäisenä ajankohtana pidämme rippikoulua kolmena päivänä joko etänä tai 
pienryhmätyöskentelynä Turun NMKY:llä (Sirkkalankatu 27) /lähiympäristössä.  

Heinä-elokuulle tulee toiset etäpäivät, joiden ryhmäkohtaiset aikataulut myös ohessa. 

Ryhmien opetuspäivät ovat: 

RK 1 (alkup. aika 1.-8.6. Harva)    ke 3.6.-pe 5.6. kellonaika tarkentuu vielä 
         ma 20.7.-pe 23.7. kellonaika tarkentuu vielä 

RK Saaristo (alkup. aika 10.-17.6. Houtskari)  ke 10.-12.6. kellonaika tarkentuu vielä 
         ma 3.8- pe 5.8. kellonaika tarkentuu vielä 

RK 2 (alkup. aika 22.-29.6. Harva)   ke 24.-26.6. kellonaika tarkentuu vielä 
         ma 3.8.-pe 5.8. kellonaika tarkentuu vielä 

Lisäksi leirijakso seuraavasti: 

RK 1    4.-6.9. Harvan saaressa 

RK Saaristo   11.-13.9. ”Erakko”-saaressa 

RK 2    11.-13.9. Harvan saaressa 

 

Konfirmaatiot 

Rippikoulujen konfirmaatiot siirtyvät joka tapauksessa syksylle. Niiden ajankohdat ovat: 

RK 1     lauantaina 3.10. klo 10.00 Tuomiokirkossa 

RK 2 ja RK Saaristo  lauantaina 10.10. klo 10.00 Tuomiokirkossa  
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Rippikoulumaksut 

Osa teistä on jo maksanut rippikoulumaksun. B-suunnitelman mukainen leirimaksu NMKY:n osalta tulee 
olemaan 170 €/nuori. Mikäli olette jo maksaneet alkuperäisen summan 220 €, niin tulemme palauttamaan 
maksun erotuksen, kun tilanne selkiytyy. Mikäli joudumme varautumaan suunnitelmaan C, leirimaksua 
tarkistetaan uudelleen. Olemme pidentäneet maksuaikaa 31.5. saakka. 

Jos olette jo ottaneet Pdf-laskun odottamaan maksua, pyydämme teitä menemään uudestaan Lyytiin 
tekemään uuden pdf-laskun oikealla summalla 170 €. Vanhan 220 € laskun voi hävittää. 

Mikäli leirimaksun kanssa on ongelmia, niin maksuun voi hakea tukea NMKY:ltä. Tukea voi hakea 
vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostilla satu.alanen(at)ymca.fi. 

 

Leiri-info 

Leiri-info 28.4. siirretään pidettäväksi 28.5. torstaina etäyhteyden välityksellä. 

RK 1 huoltajat ja rippikoululaiset klo 17-18.15  

RK 2 ja RK Saaristo huoltajat ja rippikoululaiset klo 18.30-19.45.  

Näistä infotilaisuuksista lähetetään Zoom-linkki huoltajien sähköpostiin. Ottakaa nuoret mukaan infoon! 

 

Tiedustelut 

Jos ja kun tämä ”kirje” herättää kysymyksiä, niin tiedusteluihin vastaa NMKY:n rippikouluvastaava Mika 
Wallin mika.wallin(at)ymca.fi, p. 050 597 6030 tai kunkin ryhmän vastaava rippikoulunopettaja.  
Rippikouluryhmien vastaavien yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.ymcaturku.fi/lapsi-ja-
nuorisotoiminta/rippikoulut/ 

 

Ystävällisin terveisin  

Mika Wallin Namikalta 


