Tervetuloa Aholansaaren lasketteluriparilaisten
konfirmaatioon Olarin kirkkoon 15.5.2022 klo 10:00!
Rippikoulumme on huipentumassa konfirmaatioon. Kiitämme tässä vaiheessa
rippikoululaisia ja heidän läheisiään joustavuudesta ja sitoutumisesta erityisjärjestelyihin,
joiden turvin leirijakso voitiin toteuttaa!
Konfirmaationmessun, -kuvausten ja -harjoitusten aikataulu
Ti 10.5. klo 17.00–20.00 Konfirmaatioharjoitukset ja kuvaajan ottama ryhmäkuva sekä
yksilökuvaukset. Aloitus Olarin kirkon kerhosiivessä. Poistua saa ryhmäkuvan jälkeen
(,kun oma yksittäiskuva otettu). Ota mukaan täytetty valokuvauslomake ja palauta se
kuvaajalle. Maskisuositus, paikalle vain oireettomana!
Koko juhlapukua ei tarvitse pukea kuvaukseen mukaan, mutta juhlakengät (ja -housut) tulee ottaa mukaan alban paljastaen
jalkoja vähän nilkkojen yläpuolelle asti. Alban alle kuvausta varten tulee pukea mahdollisimman yksivärinen paita, sillä raidat
ja printit näkyvät ryhmäkuvassa alboista herkästi läpi. Mikäli nuorta ei konfirmoida voi hän osallistua ryhmäkuvaan, tällöin on
hyvä muistaa juhlapukeutuminen, albat tulevat vain konfirmoitaville.

Su 15.5. klo 9.20 riparilaiset paikalle Olarin kirkon kerhosiipeen
Su 15.5. klo 10.00 Konfirmaatiomessu Olarin kirkossa, kesto noin 1h 15min – 1 h 1h 30min

Mikäli nuori ei konfirmoidu 15.5.:
…tai on kipeä konfirmaatiopäivänä, tai konfirmoituisi eri päivänä, niin ottakaa yhteyttä riparin ohjaajiin.
Tässä keskeisiä ohjeita konfirmaatiota ajatellen:
-

-

-

-

Kirkon pysäköintialueella ja kirkon lähiympäristössä on rajoitetusti autopaikkoja. Runsaasti tilaa löytynee
Kauppakeskusniityn pysäköinnistä (2h ilmaisen pysäköinnin jälkeen 1e/h). Olarin kirkko, Rärssitilankuja 1 (ent.
Olarinluoma 4), sijaitsee Niittykummun metroaseman välittömässä läheisyydessä.
Muista maskisuosituksen lisäksi käsienpesu/käsidesi saavuttuasi kirkkoon.
Konfirmaatiomessu järjestetään sunnuntaijumalanpalveluksen yhteydessä ja se striimataan. Striimilinkki löytyy Olarin
seurakunnan YouTube-kanavalta viimeistään sunnuntaiaamuna. Tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen kahden
viikon ajan. Mikäli konfirmoitavan ei toivota näkyvän verkkolähetyksessä, pyydämme ottamaan asiasta yhteyttä
rippikouluryhmän ohjaajiin, jotta asia voidaan järjestää.
Emme rajoita konfirmoitujen kutsuvieraiden määrää. Kirkkosalissa suosittelemme nuorten perheenjäsenten ja
vieraiden istumaan omissa porukoissa.
Muista kutsua tilaisuuteen myös nuoren kummi(t) siunaamaan nuori alttarilla. Kummit ohjeistetaan messun aikana.
Ehtoollisen saavat ensimmäiseksi konfirmoidut. Tämän jälkeen muu seurakunta kutsutaan ehtoolliselle, isosille ei ole
erikseen omaa ehtoollisenjakokierrosta. Kirkossa pappi antaa ehtoollisesta vielä tarkemmat ohjeet. Ehtoollista jaetaan
sekä kirkon edessä alttarilla että kirkon keskiosassa.
Kirkkoon voi saapua vain oireettomana. Mikäli nuori itse on sairaana, sovitaan työntekijöiden kanssa, milloin nuori
konfirmoidaan.
Konfirmaatiomessun kesto on 1h 15min –1 h 1h 30min. Sään salliessa ulkona jaetaan rippikoulutodistukset ja nuorista
voi ottaa kuvia albat päällä.
Isosten ja ohjaajien kotikäynteihin ei koronatilanteen vuoksi ole mahdollisuutta. Onnittelemme kaikkia konfirmoituja
kirkolla ja toivomme teille onnistuneita juhlia.

Iloista juhlapäivää ja varjelusta toivoen:
Olarin seurakunta,
Juha Pohjois-Koivisto, juha.pohjois-koivisto@evl.fi, 0504017464

Tuija Samila, tuija.samila@evl.fi, 050 438 0183
Aarni Laulu (entinen Seppälä)
Erika Virman ja isännät ja isoset!

”Kätesi laske, Herramme,
suojaksi rakkaan lapsemme,
tueksi nuoren sydämen,
vain sinä, Jeesus, tunnet sen.”
Virsi 236: 1

