
Moi Lohirannan hiihtolomariparilainen!

Tästä kirjeestä löydät tärkeää tietoa riparistasi ja siihen liittyvistä tapaamisista. Luethan sen huolellisesti
läpi. Rippikouluun kuuluu useita tapaamisia varsinaisen leirijakson lisäksi. Jos et jostain hyvästä syystä
pysty osallistumaan johonkin näistä, ota yhteys Valtteriin ja sovi korvaamisesta.

Tapaamiset ovat: Kirkossa (Vanhaistentie 6), Kappelilla (Vellikellonpolku 8), Klanulla (Klaneettititie 6-8 A, 4.
krs) tai Jennyn nuorten tilassa (Beckerintie 9).

Huoltajille on vanhempainilta ke 5.2. klo 18 Klanulla (Klaneettitie 6-8 A, 4 krs.)

Huoltajallesi on lähetetty tietolomake, jossa kysytään riparin kannalta tärkeitä tietoja. Täyttäkää lomake
yhdessä ja huoltaja palauttaa lomakkeen vanhempainiltaan. Tietolomake on tarkoitettu vain leirin
ohjaajien käyttöön ja se hävitetään rippikoulun jälkeen.

Tietoa Kannelmäen seurakunnan rippikoulu- ja konfirmaatiokäytännöistä, muusta nuorisotoiminnasta sekä
työntekijöiden yhteystiedot löydät kantsunurkka.fi-sivustolta. Myös kaikki riparisi jutut, kuten tämä kirje ja
tietolomake, löydät nettisivuiltamme, oman riparisi sivulta.

Riparisi vastaava työntekijä on Valtteri Jauhiainen. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ole ensisijaisesti
yhteydessä häneen. Soitto, Whatsapp-, teksti- tai sähköpostiviesti toimivat parhaiten.

Terveisin riparisi ohjaajat

Valtteri Jauhiainen
nuorisotyönohjaaja
0503801307
valtteri.jauhiainen@evl.fi

Kaija Aalto
nuorisotyönohjaaja
0503801314
kaija.l.aalto@evl.fi

Lotta Petäjäniemi
pappi
0503801372
lotta.petajaniemi@evl.fi

Milloin? Mitä? Missä? Muuta?
Ke 29.1. klo 17-20 Startti, ehtoollisopetus ja

messu
Kannelmäen
kirkko.
Vanhaistentie 6

Tuo tietolomake täytettynä tähän iltaan!

Ke 12.2. klo 17-20 Ryhmäytysilta Jennyn
nuortentila.
Beckerintie 9

Tutustutaan toisiimme, jotta on mukavampi
lähteä leirille yhdessä.

Su 16.-Su 23.2. Leiri Lohiranta Leirin infokirjeen saat myöhemmin.

Leirin ja konfiksen
välissä

2 Omatoimista
messukäyntiä

Kannelmäen (tai
joku muu) kirkko

Nappaa messun jälkeen sefie papin kanssa
ja lähetetä se Valtterille. Saa pyytää myös
kuittauksen paperille, jos kuvassa oleminen
ujostuttaa.

Ti 31.3. klo 17 Leirifiilistely ja nuortenilta Jennyn
nuortentila.

Muistellaan leiriä, vaihdellaan kuulumisia ja
tutustutaan nuorten iltaan. Nuorten illassa
voi halutessaan olla klo 21 asti.

Su 17.5. Kotiseurakuntakierros Useissa paikoissa. Tästä tulee lisätietoa myöhemmin. Varaudu
useamman tunnin juttuun.

Pe 12.6. klo 15 Konfisharjoitus Kannelmäen
kirkossa

La 13.6. klo 10 Konfirmaatio Kannelmäen
kirkossa

Valokuvaus ennen konfista klo 8.30 alkaen.


