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Hyvä Riihimäellä kesällä 2020 konfirmoitava nuori ja huoltajasi,
koronavirus covid-19 aiheuttama tilanne on siirtänyt rippileirien konfirmaatiot elokuulle, aikaan kun tämän
hetkisen tiedon mukaan valtioneuvoston asettamat kokoontumisrajoitukset ovat purettu. Näyttää myös siltä, että
epidemia on hellittänyt niin koko Suomessa kuin Kanta-Hämeessäkin.
Jumalanpalveluksia on Keskuskirkossa järjestetty kesäkuusta lähtien jälleen läsnä olevalle seurakunnalle
poikkeusjärjestelyin ja näitä järjestelyjä tullaan tietyin osin soveltamaan myös konfirmaatiomessuissa.
Tärkein ohje turvallisuuden takaamiseksi on osallistuminen konfirmaatioon vain täysin terveenä, olipa kyseessä
sitten konfirmoitava nuori, työntekijä tai juhlavieras. Kirkkoon tullessa huolehditaan käsihygieniasta, samoin
ehtoollisella. Käsidesiä kehotetaan käyttämään automaateista, jotka sijaitsevat kirkon ovilla.
Kukin konfirmoitava nuori voi kutsua vieraakseen 15 henkilöä kirkkoon.
Alttarilla nuorta voi olla siunaamassa 1 kummi.
Konfirmaatiomessut myös striimataan eli lähetetään netissä suorana seurakunnan YouTube-kanavalla, sillä kaikki
vieraat eivät mahdu kirkkoon tai eivät voi osallistua suureen tilaisuuteen. Konfirmaatiot rinnastuvat tässä
tilanteessa jumalanpalveluksiin ja seurakunta toivookin, etteivät kirkkovieraat striimaa omilla laitteillaan tilaisuutta,
vaan mahdollisesti kutsuvat läheisensä seuraamaan yhteistä striimiä. Striimausta voi seurata osoitteesta
www.riihimaenseurakunta.fi löytyvän linkin kautta. Striimauksesta kerrotaan myös kirkkoon tullessa.
Kirkossa on osoitettu erikseen kuva-alueen ulkopuolelle jäävä alue, johon voi sijoittua istumaan, jos ei halua tulla
kuvatuksi. Striimauksen toteuttavat seurakunnan työntekijät, jotka ovat jo kevään aikana striimanneet
jumalanpalveluksia. Henkilöitä tai heidän kasvojaan ei kuvata läheltä, vaan kuva on pääasiassa yleiskuvaa kirkon
alttarista ja konfirmoitavien joukosta.
Konfirmoitavia nuoria kuvataan, elleivät vanhemmat erikseen ilmoita siitä, ettei nuorta saa kuvata (tästä tulee
ilmoittaa leirin vastuuvetäjälle hyvissä ajoin). Mikäli nuori osallistuu esimerkiksi draamaan, tekstinlukuun tai
jonkinlaiseen esitykseen, kysytään vanhemmilta erikseen tähän lupa striimauksen takia. Koko ryhmän laulamaa
konfirmaatiolaulua ei lasketa esitykseksi.
Tämän kirjeen liitteenä on lupalappu, joka täytetään ja palautetaan leirin vastuuvetäjälle, mikäli nuori
konfirmaatiossa osallistuu jonkinlaiseen esitykseen. Muussa tapauksessa ei lupalappua tarvitse palauttaa.
Siunattua konfirmaatiojuhlaa toivottaen,

Hanna Riikonen,
rippikoulutyön kappalainen
050 524 17 27 / hanna.riikonen@evl.fi
Sirpa Viherä,
kirkkoherra
050 524 17 39 / sirpa.vihera@evl.fi
Postiosoite: Temppelikatu 9 A, 11100 Riihimäki, puhelinvaihde: (019) 7481
Rippikouluvastaava Hanna Riikonen - hanna.riikonen@evl.fi / 050 524 1727
www.riksunriparit.fi / www.riihimaenseurakunta.fi

LUPALAPPU KONFIRMAATIOMESSUN STRIIMAUSTA VARTEN
NUOREN NIMI:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RIPPIKOULURYHMÄ, KONFIRMAATION PÄIVÄMÄÄRÄ JA KELLONAIKA:
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NUORI SAA OSALLISTUA STRIIMATUSSA KONFIRMAATIOMESSUSSA ESITYKSEEN:
(ympyröi oikea vaihtoehto)

Kyllä

Ei

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS, NIMENSELVENNYS JA PÄIVÄMÄÄRÄ:
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