
Hei riparilainen ja huoltaja!
Tästä kirjeestä löydätte tärkeää tietoa Lohirannan hiihtolomariparista ja siihen liittyvistä tapaamisista. Rippikouluun
kuuluu useita tapaamisia varsinaisen leirijakson lisäksi. Jos sairauden tai muun hyvän syyn vuoksi ei ole mahdollista
osallistua johonkin näistä, ottakaa yhteys riparin vastaavaan työntekijään Sallaan ja sopikaa korvaamisesta.

Tapaamiset ovat Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6), Malminkartanon kappelilla (Vellikellonpolku 8) ja Klanulla
(Klaneettitie 6-8 A, 4. kerros). Olethan ajoissa paikalla! Tähän merkityt lopetusajat ovat arvioita ja tapaamiset
saattavat loppua ilmoitettua aiemmin.

Rippikoululaisille:
Pe 27.1. klo 17-19 Startti-ilta Malminkartanon kappelilla.
Su 29.1. klo 10-11.30 Messu Kannelmäen kirkolla.
Ti 14.2. klo 17.30-19 Ryhmäytysilta ja leiri-info Malminkartanon kappelilla. Olemme osan illasta ulkona.
Oman aikataulun mukaan Itsenäinen käynti yhdessä vapaavalintaisessa messussa eli

ehtoollisjumalanpalveluksessa. Nappaa messun jälkeen yhteisselfie papin kanssa ja
lähetä/näytä se Sallalle kuittauksena käynnistäsi.

Su 19.2.-Su 26.2. Leiri Lohirannassa. Lisätietoa myöhemmin jaettavasta leirikirjeestä.
Ti 11.4. klo 18-21 Nuortenilta Malminkartanon kappelilla.
La 22.4. klo 10.30 Rippikoulupäivä Kannelmäen kirkolla. Tapaaminen kestää n. tunnin.
Su 23.4. klo 10-11.30 Rippikoulupyhä Kannelmäen kirkolla. Kaikki vuoden riparilaiset osallistuvat messuun.
To 11.5. klo 17-18 Konfirmaatioharjoitukset Kannelmäen kirkolla.
La 13.5. klo 11.30 Valokuvaus Kannelmäen kirkolla. Tarkemmat tiedot kuvauksesta myöhemmin.
La 13.5. klo 13-14.15 Konfirmaatio Kannelmäen kirkolla.
Huoltajille:
Ke 8.2. klo 18-19.30 Vanhempainilta Klanulla
Vanhempainillassa käymme läpi leiriin liittyviä käytäntöjä, leirisääntöjä, -turvallisuutta sekä konfirmaatioasioita.
Tilaisuudessa on myös mahdollisuus kysyä mitä tahansa rippikouluun liittyen. Toivomme kohtaavamme jokaisen
rippikoululaisen huoltajan. Mikäli ette pääse vanhempainiltaan, voitte ottaa yhteyttä ripariohjaajiin kertoaksenne
nuorestanne ja kysyäksenne rippikouluun liittyvistä asioista.

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. Konfirmaatiossa kaikki rippikoululaiset osallistuvat ehtoolliselle.
Nettisivut www.kantsunurkka.fi
Sivuiltamme löytyy tietoa rippikouluista, konfirmaatiokäytännöistä sekä muusta nuorisotoiminnastamme. Sieltä
löytyy myös Lohirannan hiihtolomariparin oma sivu, josta löydätte kaikki tapaamiset ja yhteystiedot .
Tietolomake
Tammikuussa kotiin lähetetään tietolomake, jossa kysytään riparin kannalta tärkeitä tietoja. Täyttäkää lomake
yhdessä ja palauttakaa se täytettynä ja allekirjoitettuna startti-iltaan.
Rippikoulun työntekijät
Jos teillä on jotain kysyttävää, olkaa ensisijaisesti yhteydessä riparin vastaavaan työntekijään Sallaan. Soitto,
WhatsApp-, teksti- tai sähköpostiviesti toimivat parhaiten. Salla on lomalla 10.-22.1.2023. Tänä aikana voitte olla
yhteydessä rippikoulun muihin ohjaajiin Lottaan tai Valtteriin.

Ripariterveisin
Nuorisotyönohjaaja
Salla Silvennoinen
salla.silvennoinen@evl.fi
050 3812461

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

Nuorisotyönohjaaja
Valtteri Jauhiainen
valtteri.jauhiainen@evl.fi
050 3801307


