
 
 

  
 

Hei, riparilaisen huoltaja!                                                                       17.1.2020 
 
Nuorenne osallistuu päivärippikouluun, joka pidetään Malminkartanon kappelilla 1.-8.6.2020.  
Rippikouluun kuuluu leirijakson lisäksi paljon muutakin. Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa ripariin liittyen. 
 
Riparilaisten tapaamiset 
Alla on lista nuorten riparitapaamisista. Tapaamiset löytyvät myös nuorten kirjeestä. Kaikki tapaamiset ovat nuorille 
pakollisia rippikoulun suorittamisen kannalta. Jos jostain syystä nuori ei pysty osallistumaan johonkin tapaamiseen, 
ilmoittakaa siitä etukäteen, niin sovitaan poissaolon korvaamisesta. 
 

Ma 23.3. klo 17-19 on rippikoululaisten Startti-ilta Malminkartanon kappelilla, Vellikellonpolku 8. 

Su 17.5. pidetään Kotiseurakuntakierros.  Tästä ilmoitetaan kellonajat ja lisätiedot myöhemmin.  
Kannattaa varautua useamman tunnin tapahtumaan. 
 
Nuoret osallistuvat ennen konfirmaatiota 2 kertaa itsenäisesti messussa.  
Tästä nuori saa lisätietoa Startti-illassa. Katsokaa messuja Kevät 2020-esitteestä. 
 
Ma 1. - ma 8.6. Päivärippikoulu leireilee n. 8 h / päivä Malminkartanon kappelilla.   
 
La 13.6. klo 13 on ryhmän konfirmaatio kirkossa.  
 
Vanhempainilta ma 27.4. klo 18, Malminkartanon kappeli 
Toivomme kohtaavamme jokaisen rippikoululaisen huoltajan. Jos ette pääse paikalle vanhempainiltaan, olemme 
teihin yhteydessä puhelimitse. Voitte myös itse ottaa yhteyttä ripariohjaajiin, mikäli ette pääse osallistumaan 
vanhempainiltaan. Vanhempainillassa käymme läpi rippikouluun liittyviä käytäntöjä sekä konfirmaatioasioita. 
Tilaisuudessa on tilaa kysymyksille.  Vanhempainilta kestää noin 1,5 tuntia. Toivomme, että rippikoululainen 
palauttaa tietolomakkeen ma 23.3. Startti-illassa. Unohtuneen lomakkeen voi tuoda viimeistään vanhempainiltana 
Virpille. Voitte myös postittaa tietolomakkeen riparin vastaavalle ohjaajalle Virpi Koskiselle, Klaneettitie 6-8 A, 00420 
Helsinki. 
 
Ehtoollinen 
Rippikoululaiset saavat ehtoollisopetuksen heti riparin ensimmäisessä tapaamisessa. Tämän jälkeen riparilainen, 
jota ei ole vielä konfirmoitu, voi käydä ehtoollisella yhdessä vanhempansa, kumminsa tai riparin ohjaajan kanssa.  Me 
osallistumme messuun rippikoulun aikana useita kertoja yhdessä nuorten kanssa. Ehtoolliselle osallistuminen on 
vapaaehtoista. Jos nuori ei halua nauttia ehtoollista, hän voi silti tulla ripariryhmän mukaan ehtoollispöytään ja 
laittaa oikean kätensä vasemmalle olkapäälleen merkiksi siitä, että hän ottaa ehtoollisen sijasta vastaan siunauksen. 
(Kuka vaan voi tulla ehtoollispöytään näin siunausta pyytämään.) Konfirmaatiossa kaikki rippikoululaiset osallistuvat 
ehtoolliselle, minkä jälkeen nuori voi käydä itsenäisesti ehtoollisella. 
 
Tietolomake  
Kirjeen mukana saatte rippikoululaisen tietolomakkeen. Täyttäkää se huolellisesti rippikouluun osallistuvan nuoren 
kanssa. Lomakkeen tiedot tulevat ainoastaan rippikoulun ohjaajien eli työntekijöiden käyttöön. Tietoja ei 
luovuteta eteenpäin.  Lomakkeet hävitetään rippikoulun päätyttyä. Kysymme tietolomakkeen tietoja, jotta voimme 
mahdollistaa turvallisen ja onnistuneen rippikoulukokemuksen jokaiselle nuorelle. Seuraavista ohjeista käy ilmi, 
miksi tiettyjä asioita kysytään lomakkeessa. Tarvittaessa voitte jatkaa tietojen antamista erilliselle paperille. 
 
Henkilötunnus: Henkilötunnusta kysytään siltä varalta, että nuoren kanssa pitää käydä lääkärissä. Kun koko 
henkilötunnus on tiedossa, asiointi on sujuvampaa. Jos ette halua antaa henkilötunnuksen loppuosaa, merkitkää 
tähän nuoren syntymäaika. 
 



 
 

  
 

Lääkitys: Lomakkeessa kysytään tarkat tiedot nuoren lääkityksestä. Mikäli nuorella on reseptilääkkeitä käytössään, 
tulee kaikista olla maininta tietolomakkeessa. Ohjaajien tulee voida varmistaa, että nuori, jolla on säännöllinen 
lääkitys, muistaa ottaa lääkkeensä. Tarvittaessa ohjaajat järjestävät lääkkeiden säilyttämistä varten lukittavan tilan. 
Jos tiedot nuoren lääkityksestä muuttuvat rippikoulun aikana, ilmoitattehan muuttuneet tiedot riparin 
vastuuohjaajalle. 
 
Kuvat ja videot: Emme julkaise kenestäkään nuoresta kuvia tai videoita ilman huoltajan lupaa. Päivitämme ahkerasti 
esim. seurakunnan Instagram-tiliä riparin aikana, sekä saatamme tehdä Kannelmäen seurakunnan youtube-kanavalle 
ripariaiheisia videoita. Jos tässä vaiheessa vuotta nuoresta tuntuu siltä, että ”en todellakaan halua naamaani 
minnekään seurakunnan someen”, kannattaa yhdessä miettiä, saattaisiko mieli muuttua rippikoulun aikana. Jos 
esim. leirillä otetaan kiva ryhmäkuva Instagram-päivitystä varten, nuori, jolla ei ole tietolomakkeessa lupaa kuvien 
julkaisusta, ei voi olla tunnistettavissa tällaisessa kuvassa.  Jos haluat katsoa, millaista sisältöä julkaisemme esim. 
Instagramissa, käy tsekkaamassa @kantsunurkka tai @kannelmakisrk.  
 
Nettisivut ja muu viestintä tarkoittavat tässä yhteydessä kantsunurkka.fi –sivustoa, sekä Kannelmäen seurakunnan 
kasvatuksen uutiskirjettä, jossa kerromme toiminnastamme. Käytämme aina sisällön julkaisemisessa harkintaa, 
ammattitaitoamme sekä hyvää makua. Emme julkaise kysymättä ”noloa” tai yhden nuoren parrasvaloihin nostavaa 
sisältöä viestinnässämme. 
 
Kerro nuoresta: Jotta riparilaiset olisivat meille alusta alkaen persoonia, pelkän nimilistan sijaan, toivomme, että 
kerrotte lyhyesti omin sanoin, millainen oma nuorenne on. Ei kannata jättää mainitsematta mitään oleellista siinä 
pelossa, että nuori tulee kyseisen tiedon takia leimatuksi. Yksikään nuori ei ole samanlainen ja kunnioittamme 
jokaista juuri sellaisena kuin hän on. Mitä enemmän meillä on tietoa nuoresta etukäteen, sitä paremmin pääsemme 
yhdessä luomaan onnistunutta riparikokemusta. Oppimisvaikeudet, keskittymishäiriöt, ujous tai masennus on 
parempi tiedostaa, jotta voimme tukea nuorta heti riparin alusta alkaen. 
 
Allekirjoitukset: Huoltajan allekirjoittama lomake on virallinen lupa nuorelle osallistua rippikouluun ja sen 
leirijaksolle. Allekirjoituksellaan nuori taas varmistaa sitoutuvansa rippikoulun sääntöihin. Käyttehän läpi säännöt 
yhdessä. Ne löytyvät lomakkeen kääntöpuolelta. 
 
Nettisivut www.kantsunurkka.fi  
Sivuiltamme löytyy tietoa rippikouluista, konfirmaatiokäytännöistä sekä muusta nuorisotoiminnastamme. Netistä 
löytyy myös jokaisen riparin oma sivu, josta löydätte kaikki ajankohtaiset tiedot oman riparin osalta. Riparin 
työntekijöiden yhteystiedot löydät tarvittaessa netistä. 
 

                                                    
 
Siunatkoon meitä Kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.  
 

Mukavaa riparivuotta perhepiirillenne toivottaen  
Päiväripari 1:n vastaava ohjaaja 
 
Virpi Koskinen, kappalainen 
Puh. 09 2340 3822, 050 3801 272  
virpi.koskinen@evl.fi
 
 
 

 
 
 

 


