Tiedote Ripari 1 konfirmaatiosta
Ripari 1 on jaettu koronatilanteen vuoksi kolmeen konfirmaatioryhmään, joissa on 6-8 nuorta.
Konfirmaatioiden ajankohdat on ilmoitettu jo aiemmin, mihin konfirmaatioon kukin nuori
osallistuu. Konfirmaatioon voi osallistua viisi (5) nuoren läheistä, mikä on mahdollista kirkoissa
käyttöön otetun sektorimallin avulla. Nuoret siunataan konfirmaatiossa yksitellen ja nuorta voi
tulla siunaamaan yksi läheinen tai kummi. Infotilaisuus nuorta siunaamaan tuleville
läheisille/kummeille on puoli tuntia ennen konfirmaation alkua.
Sektorimalli
Sektorimallissa suuret kirkkotilat jaetaan erillisiin osastoihin, 20 hengen sektoreihin. Mallissa
keskeistä on se, ettei eri sektoreiden välille synny kanssakäymistä, ne ovat etäällä toisistaan ja
niihin kuljetaan oman sisäänkäynnin kautta. Ehtoollista jaetaan mallissa sektoreittain, siten ettei
fyysisiä kontakteja synny. Kirkoissa noudatetaan maskeihin, 2 metrin turvaväleihin ja
käsihygieniaan annettuja ohjeita ja niiden noudattamisessa ohjataan tulijoita.
Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkossa otetaan käyttöön kolme sektoria, joka mahdollistaa 60
henkilön osallistujamäärän. Mikäli alueen koronapandemian tilanne heikkenee, osallistujamäärää
rajataan Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen
antamien ohjeiden mukaan.
Jos koronatilanne muuttuu ja joudumme rajaamaan osallistujamäärää kirkossa, ilmoitamme siitä
mahdollisimman pian.
Ohjeita konfirmaatioon osallistumiseen
Kustaa Aadolfin kirkko on jaettu kolmeen sektoriin (1. oikea sivusektori, 2. takasektori ja 3.
vasensivusektori), joihin mahtuu kuhunkin enintään 20 henkilöä. Kerromme nuorelle
konfirmaatioharjoituksessa pe 12.3. mihin sektoriin hänen läheisille varataan paikat ja mistä
ovesta tulee saapua kirkkoon.
Pyydämme, että nuoret ilmoittavat konfirmaatioharjoituksessa konfirmaatioon osallistuvien
läheisten nimet.
Konfirmaatioissa jokaisella osallistujalla on myös oma vastuu kannettavana. Paikalle saa tulla vain
flunssaoireettomana, kasvomaskin käyttöön on erittäin vahva suositus, käsihygieniasta tulee
huolehtia ja yskiminen pitää tehdä nenäliinaan tai hihaan silloin kun yskä yllättää. Jos nuori
sairastuu/on määrätty karanteeniin, eikä tämän vuoksi pääse oman ryhmänsä konfirmaatioon,
hänelle voidaan järjestää myöhemmin yksityinen konfirmaatio.
Konfirmaatiot striimataan Iisalmen seurakunnan YouTube-kanavalle, missä ne ovat katsottavissa
kahden viikon ajan. Konfirmaatioissa nuoria ja siunaajaa kuvataan siunaamisen aikana sekä
mahdollisesti nuorten ehtoollinen kuvataan takaapäin. Muita konfirmaatioon osallistuvia ei
lähtökohtaisesti kuvata kirkossa.
Kysymykset ja lisätietoa konfirmaatioihin liittyen
Anu Backman, rippikoulupappi p. 044 7335 284, anu.backman@evl.fi

