K I R J E U U S I L L E R I PA R I L A I S I L L E

ÄLÄ PELÄSTY
H A L A I L E V I A

KÖRTTEJÄ
Oletko tulossa ensi kesänä Aholansaareen rippikouluun?

Huippua!

Olet jo varmaan innoissasi tai kauhuissasi miettimässä,

mitä pakkaat mukaan. Siitä on turha stressata.
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ensimmäinen ajatus herännäisyy-

haluat. Mahtavaa, jos kuitenkin

nauttimaan kesän parhaasta koke-

destä on se, että pitää herätä aikai-

tunnet herännäisten arvot omik-

muksesta!

sin. Kuuluitpa sitten mihin tahansa

sesi! Herättäjä-Yhdistyksen rippi-

kategoriaan tai et mihinkään, olet

koulun tärkein tehtävä on saada

aivan yhtä tervetullut Saareen kuin

sinut tutkimaan omia ajatuksiasi ja

Ahiksessa voit pukeutua kuin ko-

Olen 110% varma, että sinua ka-

sen aiheuttama ja onnellisuuden

kuka tahansa muukin. Tulevalla ri-

tutustuttaa sinut herännäisyyden

tonasi ja lainata puuttuvaa sham-

dehditaan, jos olet tajunnut ottaa

täyttämä yliaktiivisuus’. Jopa neljä

parilla sinua ei yritetä käännyttää

perinteisiin.

poota vaikkapa uudelta kaveriltasi.

esimerkiksi

kolmesta

Herättäjä-Yhdistyksen

uskoon tai tunkea körttiläisyy-

Must have -juttuja on kuitenkin

Eihän rakkaan kotimaamme säistä

piireissä liikkuvista tunnistaa ky-

den muottiin, vaan saat olla

muutama: Raamattu, muistiinpa-

oikeen koskaan tiedä.

seisen tilan itsellään. Riparin jäl-

oma itsesi ja uskoa miten

novälineet,

kumpparit

mukaan.

keiset jatkotapahtumat ja isoskou-

seurakuntayhteyslip-

pulappu, osallistujakortti ja hyt-

Saaressa

todennäköisesti

lutus vain lisäävät vaivan oireiden

tysmyrkky (plus ehkä vielä jotain

kokemaan pienen kulttuurisokin

esiintyvyyttä. Mutta älä huoli, jo

lakanoita ja muuta tylsää). Jos

astuessasi ensimmäistä kertaa lau-

parin päivän päästä sinäkin olet ai-

myrkky pääsee unohtumaan, voit-

tasta laiturille. Sitä ei kuitenkaan

van varmasti yksi meistä ja ihan

te huoneiden tai mökkien kesken

kannata pelästyä. Olemme halaile-

huomaamatta ympärilläsi on

ottaa skaban, että keneltä löytyy

vaa porukkaa ja meillä on todella

uskomaton joukko uusia ys-

yön aikana eniten sääskiä. Mutta

hyvä yhteishenki. Jos nyt suunnil-

täviä.

tulet

takaisin asiaan, sinun

leen arvioidaan, niin

on

huolehtia

ainakin kaksitoista ja

Karkeasti jaoteltuna ripareil-

huulipu-

puoli kertaa parempi

le tulee kolmenlaisia nuoria.

nasi oikeasta sävystä

kuin mitä itse odotin.

Niitä, jotka ovat koko ikänsä

tai hiustesi sekaisuu-

Tähän liittyy myös va-

ravanneet

desta, kukaan ei kui-

litettavasti

Niitä, jotka suunnilleen tie-

tenkaan jaksa kiinnit-

puoli, että körttinuo-

tävät minkä järjestön ri-

tää huomiota muiden

ret kärsivät sellaisesta

parille ovat tulossa sekä

ulkonäköön

on

vaivasta kuin ’läheis-

niitä, joilla ei ole mitään

tekemistä.

ten ystävien näkemi-

hajua koko touhusta

turha

esimerkiksi

muutakin

kun

sellainen

herättäjäjuhlilla.

j a

Ennakkoluulot

kan-

nattaa heittää viimeistään lauttamatkalla Syvärijärven vilpoisaan veteen ja keskittyä

Teksti: Iida Tukeva, 16v.
Kuva: Eino Rissanen

19

