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Helsinki 2.11.2020

Arvoisa rippikoulusta vastaava työtoveri!
Tämän kirjeen Sinulle tuonut nuori on aloittamassa Lasten ja nuorten keskuksen kansainvälisen rippikoulun,
jonka leiriosuus pidetään kesällä 2021. Leirille on tulossa nuoria eri puolilta Suomea ja maailmaa. Lasten ja
nuorten keskus ry. on kirkkomme lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön palvelujärjestö. Yhtenä rippikoulun
keskeisistä tavoitteista on, että nuoresta kasvaa oman seurakunnan aktiivinen jäsen. Häntä kannattaa
kutsua rippikoulun jälkeen oman seurakunnan nuorisotoimintaan mukaan.
Kuten muutkin nuoret, aloittaa myös tämä nuori rippikoulun osallistumalla oman seurakuntansa toimintaan.
Tavoitteena tällä jaksolla on luoda seurakunnan toiminnasta monipuolinen ja myönteinen kuva.
Seurakunnassanne on vuosien varrella muotoutunut oma, rippikouluunne tulevaa nuorta parhaiten palveleva
tapa hoitaa tämä jakso (n. 12 - 20 tuntia). Siinä on otettu huomioon piispainkokouksen 2017 hyväksymät
ohjeet seurakunnan toiminnasta: teemapäiviin, nuorisotoimintaan ja jumalanpalveluksiin osallistumisesta.

(Lasten
ja nuorten keskus on luonut oman ohjelman, joka on tarvittaessa käytettävissä.)
Toivomme, että nuori voi osallistua oman seurakunnan toimintaan yhdessä seurakuntanne muiden
rippikoululaisten kanssa. Näin yhteys toisiin ikätovereihin ja omaan seurakuntaan rakentuu parhaiten, vaikka
itse rippikoulun intensiivijakso toteutuu muualla.
Mikäli ette voi liittää nuorta toisten rippikoululaisten kanssa yhteiseen toimintaan,
annamme me Lasten ja nuorten keskuksesta erilliset ohjeet nuorelle tämän jakson
toteuttamiseen. Nuori ei voi itse päättää tätä asiaa, vaan päätös tästä tulee seurakunnalta.
Paikallisseurakunnan toimintaan palataan rippikoulussamme mm. seurakuntajaksossa,
jossa käymme läpi nuorten kokemuksia. Mikäli seurakuntanne lahjoittaa rippikoululaisille
Raamatun, toivomme, että myös tämä nuori sen saa. Hän saa rippikouluoppikirjan meiltä.
Ystävällisin terveisin,

Elise Kyttä
Kansainväliset rippikoulut,
isos- ja nuorisotoiminta
Työnohjaaja STOry
Lasten ja nuorten keskus ry.
Itälahdenkatu 27 A 3.krs
00210 Helsinki, Finland
+358 40 731 8578
elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi
www.lastenjanuortenkeskus.fi
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Helsinki November 2nd 2020

To You, who are in charge of Confirmation Training
The person who gave this letter to you is taking part in the International Confirmation Training of LNK - The
Finnish Association of Children and Youth. The camp phase will be held in summer 2021 in Finland. There
will be youth from all over Finland and all over the World. In Finland children can come to Confirmation
Training earliest in the year in which they have their 15th birthday. LNK is a service organisation for the
Evangelical Lutheran Church of Finland, it is for children’s, youth and Confirmation Training work. One of the
main goals of the Confirmation Training is to help this young person to become an active member of his/her
local congregation and to have faith in the Triune God as a living part of his/her daily life.
The Confirmation Training began with a first letter, in which I asked the young adolescence to come to You.
One phase of the Confirmation training is to take part in the activities of everyone’s local congregation. The
main goal is to get a positive and many-sided picture of the activities that the church has to offer, as well as
of the Church itself. You might have your own, more suitable way of making this young person acquainted
with and to participate actively in your local congregational life. In our plan this phase takes about 12 to 20
hours. (LNK has made its own program and we will, if necessary, send it to the Confirmand later on.) At our
work we follow the Finnish Confirmation Training Plan 2017 “Great Miracle”.
https://evl.fi/documents/1327140/39461555/A+Great+Miracle+-+Confirmation+Plan+2017/9e00b32d-6b14
-b0a7-0667-14b6eba60d59
(You can get more information of Confirmation Training from
https://evl.fi/our-faith/what-we-believe/worship-and-life/confirmation)
I hope you have in Your mind, what is the best way for this young person to take part in
your local congregational life. The LNK’s program will be the secondary choice. Young
adolescence can’t choose how he is doing this. In the Confirmation Training camp phase,
we are going to use the acquired knowledge to discuss the activities of a congregation and
the possibilities for a young person to find his/her place in it. If it has been Your habit to
give your Confirmand’s a Bible, please do so also with him/her. If you have anything to ask
don’t hesitate to do so.
Sincerely,

Elise Kyttä
International Confirmation trainings,
biggie training and youth activities
Deacon (Master of Social Services)
Professional counsellor STOry
LNK - The Finnish Association for Children and Youth
Itälahdenkatu 27 A 3.krs
00210 Helsinki, Finland
+358 40 731 8578
elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi
www.lastenjanuortenkeskus.fi

