SEURAKUNTAVIESTI

Blogi raotti rippileirien arkea

Kreeta Käkilehto (vas.), Aino-Maija Kokkila ja Silja Huttu tutkailevat yhdessä miltä toisten medisojen kirjoittamat blogitekstit
näyttävät.
Sosiaalinen media on nykyisin
osa tietoyhteiskunnan arkea. Se
on yksi väylä, jonka avulla myös
seurakunta tiedottaa omasta toiminnastaan. Seurakunnan rippikoulutyö avasi keväällä blogin,
jonka välityksellä se pyrkii kertomaan omasta toiminnastaan
enemmän. Rippikoulun perusidea on sama kuin ennenkin,
hyödynnettävät keinot ovat vain
toisenlaisia.
Kesäisin blogin pääpaino on
rippileireillä, joiden päivittäisiä
kuulumisia on voinut seurata koko kesän. Ensimmäisenä kesänä
blogia ovat pitäneet pääsääntöisesti medisot.
- Mediso on isonen, jonka
ensisijainen työtehtävä on somettaa, kertoo Kreeta Käkilehto.
Kevään aikana rippikoulutyössä ideoitiin yhdessä isosten
kanssa, millä tavalla sosiaalista
mediaa voitaisiin hyödyntää
osana rippikoulutyön arkea.
Edellisenä kesänä opetuksessa
otettiin käyttöön aktiivisemmin
internetin eri ohjelmia, tänä
kesänä vuorossa oli sosiaalisen
median luomat mahdollisuudet.
- Osallistuimme keväällä järjestettyyn koulutukseen, jossa
meille opetettiin perustietoja ja

-taitoa, joita työssä tarvitsi, kertoo Aino-Maija Kokkila.
- Selkeimmin mieleen jäivät
tekijänoikeudet sekä kuinka eri
sovelluksia hyödynnetään leireillä käytännössä, Kokkila jatkaa.
Koulutuksessa saaduilla opeilla
sekä aiempaa osaamista soveltaen
tehtävästä selvisi hyvin.
Medison tehtäviin kuuluivat
leirillä kuvaaminen sekä blogin
kirjoittaminen. Blogissa tavoitteena oli kertoa millaista on olla
leirillä.
- Ennen leiriä keskustelin
nuorisotyöntekijän kanssa ja kävimme läpi, mitä kaikkea blogiin
voisi kirjoittaa, muistelee Silja
Huttu.
- Tehtävä tuntui mukavalta,
kertovat kaikki kolme medisoa
yhteen ääneen. Siinä pääsi katsomaan leiriä hieman erilaisesta
näkökulmasta kuin aikaisemmin. Leiri on paljon muutakin
kuin vain ruokailua ja yhteistä
vapaa-aikaa.
- Parhaimmillaan oppimistuokioiden sisällöstä voi tarjota
myös lukijalle pieniä paloja pohdittavaksi ja samalla lukija saa
käsityksen millaisten asioiden
äärellä nuoret oikeasti nykyisin
leirillä ovat, Huttu jatkaa.

Suurimmaksi haasteeksi uudessa tehtävässä osoittautui aika.
Leirin päivät ovat täynnä ohjelmaa. Blogin päivittäminen siirtyi
usein käytännön syistä iltaan tai
seuraavaan päivään. Instagramiin
tehdyt kuvapäivitykset olivat nopeammin jaossa ihan teknisten
syiden vuoksi.
- Itse seurasin blogia säännöllisesti, Käkilehto kertoo. Sen välityksellä sain ainakin tietää mitä
leireillä touhuttiin. Ihan kaikkea
emme tietenkään kirjoittaneet
kaikkien nähtäville, jotta leiriläiset voisivat myös nauttia ”tää oli
meidän oma juttu” -tyyppisistä
asioista.
- Ainakin joku vanhemmista
on myös lukenut blogia, koska

Rippikoulutyön syksy
Isoskoulutus:
ISKO1 Ruka (Rukan koulu) ti 12.9. klo 15.00–16.30,
Nilo (Katekeetantie 1 C 14) ke 13.9. klo 15.00–16.30,
ISKO2 to 21.9. klo 17.30–19.00 seurakuntatalon pieni sali
Ilmoittautumiset nuorisotyönohjaaja Kaisa Määtälle
nroon 050 591 3444.
Vuoden 2018 rippikouluun ilmoittautuneille nuorille
lähetetään henkilökohtainen infokirje viikon 41 aikana.

Kymppien yö kirkossa
Kuusamon seurakunnassa on
juhlittu vuodesta 1994 alkaen
ensimmäisen täyden kympin
täyttäviä tyttöjä ja poikia. Juhlia
on järjestetty monilla teemoilla
ja aina on ollut yhtä hauskaa.
Muutamana viime vuonna
kymppivuotiaat on kutsuttu
leirille Käylään. Tänä vuonna
haluamme järjestää kympeille
jotain sellaista mihin ei ihan
aina tule mahdollisuutta. Niinpä päätimme kutsua kympit
yöpymään meidän omaan kotikirkkoomme ja yön päätteeksi
vielä toteuttamaan yhdessä eri-

olen kuullut heidän kyselevän
nuorilta asioista tarkennuksia.
Se on tuntunut mukavalta, ettemme ole pitäneet tätä vain toisia
isosia varten.
Medison tehtävissä toimi kuluneen kesän aikana neljä isosta.
Kesän päätteeksi medisot kokoontuivat yhteen purkamaan kokemuksiaan uudesta tehtävästään ja
suunnittelemaan tulevia juttuja.
- Toivottavasti ensi vuonnakin joku innostuisi medison
tehtävistä, jotta voisimme seurata blogia ja nähdä mitä kivaa
leireillä tapahtuu, Huttu toteaa.
Kesän blogitekstejä voi käydä lukemassa syyskuun alkuun
saakka osoitteesta: riparilla.
blogspot.fi

ikäisten seurakuntalaisten kanssa Mikkelinpäivän perhemessua.
Kymppivuotiaat siis voivat jo
alkaa odottelemaan kutsua postista tulevaksi ja valmistautua
ilmoittautumaan tapahtumaan.
Siitä tulee varmasti ikimuistoinen meille kaikille osallistujille.
Mukaan juhlille siis tarvitaan
makuupussit ja –alustat ja tietysti kirkkovaatteet.
Tarja Kuusisto
nuorisotyönohjaaja/
varhaisnuorisotyö
p. 050 3313 579

Nuorisotyönohjaajien
yhteystiedot:
Varhaisnuorisotyö
Tarja Kuusisto
050 331 3570
tarja.kuusisto@evl.fi
Rippikoulutyö
(rippikoulut ja isostoiminta)
Kaisa Määttä
050 591 3444
kaisa.maatta@evl.fi
Nuorisotyö ja partio
Leila Harjumaa
050 591 3443
leila.harjumaa@evl.fi

Lauluja levoksi ja lohduksi
Kaipaatko rauhoittavaa levähdyshetkeä tai lohdullisia toivonnäköaloja elämääsi? Hyvän
mahdollisuuden uusien voimien
keräämiseen tarjoaa lauantaina
2.9. klo 18 Kuusamon Pyhän
Ristin kirkossa järjestettävä Va-

lon ja ilon ilta, johon saapuvat
musiikkivieraiksi Hanna Ekola
yhdessä säestäjänsä Virpi Salon
kanssa.
Lämminhenkinen ilta hiljentää kuulijan hengellisten laulujen myötä kiitoksen, lohdun ja
toivon äärelle. Sielukkaat, kuulijaa lähelle tulevat tulkinnat
kertovat elämän iloista ja suruista sekä niistä voimavaroista,
jotka antavat matkalle voimaa ja
lohtua.
Valon ja ilon illassa on tarjolla musiikin lisäksi perinteinen esirukouspalvelu. Illan
päätteeksi tarjoamme iltateetä
ja mahdollisuuden pysähtyä
hetkeksi vaihtamaan ajatuksia
yhdessä toisten kanssa.

Kuusamon seurakunnan
kuorot pähkinänkuoressa:
Kuulas-kuoron Sävelaskel
6–8-vuotiaat lapset. Lasten virret ja muu hengellinen musiikki. Harjoitukset srk-talon isossa
salissa ke 16.00–16.30. Laura
Piilonen 050 3771983.
Kuulas-kuoron Heläys
9–13-vuotiaat lapset. Lasten virret ja muu hengellinen musiikki. Harjoitukset srk-talon isossa
salissa ke 16.45–17.30. Laura
Piilonen 050 3771938.
Kuulas-kuoro
Seiskaluokasta eteenpäin tytöt.
Hengellinen naiskuoromusiikki. Kuoroon pääsee laulukokeen läpäistyään. Harjoitukset
srk-talon pienessä salissa ke
17.45–19.15. Laura Piilonen
050 3771938.
Kirkkokuoro
Sekakuoro, n. 25 laulajaa. Ohjelmistomme koostuu hengellisistä kolmi- ja neliäänisistä
lauluista. Kuoro avustaa jumalanpalveluksissa ja seurakunnan
tapahtumissa. Harjoituksia pidetään keskiviikkoisin srk-talon
isossa salissa klo 18.30–20.00.

Kuoroa johtaa syyskauden ajan
kanttori Laura Tornberg 050
596 5347. Syyskausi aloitetaan
harjoituksilla ke 13.9.
Veteraanimieslaulajat
Lauluryhmä, n. 25 mieslaulajaa. Laulamme isänmaallisia ja
hengellisiä lauluja yksiäänisesti
säestyksen kanssa. Avustamme
seurakunnan jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa
sekä isänmaallisissa ja kansallisissa tapahtumissa. Harjoitukset
pidetään torstaisin klo 11–12
srk-talon isossa salissa. Syyskausi aloitetaan harjoituksilla to
7.9. Lauluryhmää harjoituttaa
syyskauden ajan kanttori Laura
Tornberg 050 596 5347.
Käylän koraalikuoro
Kaikille avoin kuoro. Harjoitukset keskiviikkoisin klo 18.30
Käylän kirkossa. Syyskausi alkaa
20.9. Kuoroa johtaa Maria Suviaro 050 591 3437.
Olet tervetullut laulamaan
kanssamme, ota rohkeasti
yhteyttä kuoronjohtajiin!

RUSKAKONSERTTI
”Revontulten leikki”
Olli Kinnunen, urut
Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa
Su 24.9. klo 15
Vapaa pääsy, ohjelma 5e
Tervetuloa!

