
Hei Vanha-Tuusjärven kartanon rippikoululaisen huoltaja

Tämän kirjeen mukana saat uuden tietolomakkeen, jossa kysytään tietoja sekä koronatilanteeseen liittyen
että muista rippikoulun kannalta oleellisista asioista. Tämä tietolomake korvaa aiemman, alkuvuodesta
lähetetyn tietolomakkeen. Vanhaa tietolomaketta ei tarvitse täyttää tai palauttaa.

Täyttäkää lomake yhdessä nuoren kanssa. Kirjeen kääntöpuolella on tietolomakkeen täyttöohjeet.

Nuori palauttaa paperisen lomakkeen rippikoulun ryhmäytyspäivään ma 6.7.

Jotta saamme tarvittavat tiedot riittävän ajoissa, pyydämme että joko huoltaja tai nuori palauttaa
tietolomakkeen sähköisesti (joko skannattuna tai valokuvana) ke 3.6. mennessä Vanha-Tuusjärven
kartanon vastaavalle työntekijälle Salla Silvennoiselle, 050 3812 461 tai salla.silvennoinen@evl.fi.

Tutustukaa yhdessä nuoren kanssa Rippikoulun turvaohjeet korona-aikana –liitteeseen.

Ke 20.5. pidetystä Teams-vanhempainillasta on tehty tallenne. Linkki siihen on lähetetty huoltajan
sähköpostiin ma 25.5. Jos et ole saanut viestiä, pyydä Sallaa lähettämään viesti uudelleen. Tarkistathan
myös roskapostikansion, jonne järjestelmästämme lähetetyt viestit joskus ohjautuvat.

Ripariterveisin,

Salla Silvennoinen
050 3812 461
salla.silvennoinen@evl.fi



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 ja lomakkeet hävitetään rippikoulun päätyttyä. Kysymme tietolomakkeen
tietoja, jotta voimme mahdollistaa turvallisen ja onnistuneen rippikoulukokemuksen jokaiselle nuorelle.
Alla olevista ohjeista käy ilmi, miksi tiettyjä asioita kysytään lomakkeessa.

Henkilötunnus: Henkilötunnusta kysytään siltä varalta, että nuoren kanssa tarvitsee 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. Majoitushuoneiden ovet pidetään lukitsematta, joten
ohjaajien on tärkeä tietää, millaisia lääkkeitä nuorilla on mukanaan. 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.

Muuta: Esimerkiksi oppimisvaikeudet, keskittymishäiriöt, ujous tai masentuneisuus ei ole meille merkki
siitä, että nuoressa olisi jotain vikaa. Sen sijaan osaamme antaa oikealla tavalla aikaa ja ymmärrystä heti
riparin alusta alkaen.
Ei kannata jättää mainitsematta mitään oleellista siinä pelossa, että nuori tulee kyseisen tiedon takia
leimatuksi. Yksikään nuori ei ole samanlainen ja kunnioitamme jokaista juuri sellaisena kuin hän on. Mitä
enemmän meillä on tietoa nuoresta etukäteen, sitä helpommin ja nopeammin myös tutustumme ja
pääsemme yhdessä luomaan onnistunutta riparikokemusta.

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 turvaohjeiden kääntöpuolelta.


