Hei riparilaisen huoltaja!
Nuorenne on osallistumassa Lohiranta 3 –rippikouluun. Riparin leirijakso on 4.-11.7.2022. 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 johonkin tapaamiseen ei pysty osallistumaan, tulee
siitä ilmoittaa etukäteen ja sopia korvaamisesta Sallan kanssa. Mikäli koronarajoitukset estävät kasvokkain
tapaamisen, joko tapaamme etänä (esim. Teamsin kautta) tai siirrämme tapaamiset myöhempään ajankohtaan.
Ke 30.3. klo 17-19
Startti-ilta Klanulla
Su 24.4. klo 10
Messu ja kotikirkkopäivä. Aloitamme Kannelmäen kirkolla.
Ke 29.6. klo 13-15
Ryhmäytyspäivä ja leiri-info Malminkartanon kappelilla
Startti-illan ja konfirmaation välisenä aikana tulee käydä itsenäisesti kahdessa vapaavalintaisessa messussa eli
ehtoollisjumalanpalveluksessa. Messun jälkeen otetaan yhteisselfie papin kanssa ja se lähetetään/näytetään Sallalle
kuittaukseksi käynnistä. Tarkemmat ohjeet annetaan nuorten ekassa tapaamisessa.
Ma 4.7.-Ma 11.7.
Leiri Lohirannassa. Lisätietoa myöhemmin jaettavasta leirikirjeestä.
To 18.8. klo 18-21
Nuortenilta Malminkartanon kappelilla.
To 25.8. klo 18-19
Konfirmaatioharjoitukset Kannelmäen kirkolla
Su 28.8. klo 11.30
Valokuvaus Kannelmäen kirkolla
Su 28.8. klo 13-14.15
Konfirmaatio Kannelmäen kirkolla
Vanhempainilta ke 18.5. klo 18-19.30 Klanulla (Klaneettitie 6-8 A, 4. krs)
Toivomme kohtaavamme jokaisen rippikoululaisen huoltajan. Mikäli ette pääse vanhempainiltaan, voitte ottaa
yhteyttä ripariohjaajiin kertoaksenne nuorestanne ja kysyäksenne rippikouluun liittyvistä asioista. Vanhempainillassa
käymme läpi mm. leiriin liittyviä käytäntöjä, leirisääntöjä, -turvallisuutta sekä konfirmaatioasioita. Tilaisuudessa on
myös mahdollisuus kysyä mitä tahansa rippikouluun liittyen.
Ehtoollinen
Nuori, jota ei ole vielä konfirmoitu voi käydä ehtoollisella yhdessä vanhempansa, kumminsa, muun tutun aikuisen tai
riparin ohjaajansa kanssa. Rippikoululaiset saavat ehtoollisopetuksen heti riparin ensimmäisessä tapaamisessa ja
nuorten kanssa osallistutaan ehtoolliselle useita kertoja rippikoulun aikana jo ennen konfirmaatiota. Ehtoolliselle
osallistuminen on vapaaehtoista. Jos nuori ei halua nauttia ehtoollista, voi hän silti tulla ripariryhmän mukaan
ehtoollispöytään ja laittaa oikean kätensä vasemmalle olkapäälleen merkiksi siitä, että hän ottaa ehtoollisen sijasta
vastaan siunauksen. 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 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. Tarvittaessa voitte jatkaa lomakkeen kääntöpuolelle sääntöjen alle.
Tietolomakkeen voi palauttaa joko startti-iltaan tai vanhempainiltaan.
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, 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 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.
Riparin työntekijät
Lohiranta 3 –riparin vastaava työntekijä on nuorisotyönohjaaja Salla Silvennoinen. Jos sinulla on jotain kysyttävää,
ole ensisijaisesti yhteydessä häneen. Soitto, WhatsApp-, teksti- tai sähköpostiviesti toimivat parhaiten. Riparin muut
työntekijät ovat seurakuntapastori Lotta Petäjäniemi ja kesäkanttori Thomas Bäckmann.
Ripariterveisin
Nuorisotyönohjaaja
Salla Silvennoinen
salla.silvennoinen@evl.fi
050 3812461

Seurakuntapastori
Lotta Petäjäniemi
lotta.petajaniemi@evl.fi
050 3801372

Kesäkanttori
Thomas Bäckmann

