RAUMAN SEURAKUNNAN
RIPPIKOULUT 2021

Kristillinen kasvatus
Rippikouluun!

Kun sinut kastettiin, saivat vanhempasi,
kummisi ja seurakunta tehtäväkseen huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Tätä
tehtävää on tähän asti suoritettu monin eri
tavoin. Olet ehkä käynyt pyhäkoulussa tai
seurakunnan kerhossa. Myös koulun uskonnonopetus on antanut sinulle monenlaista perustietoa kristinuskosta. Rippikoulun tarkoitus on perehdyttää sinua kristilliseen uskoon ja antaa sinulle eväitä pohtia
elämän suuria kysymyksiä itsenäisesti.
Rippikoulu on merkittävä ja ainutlaatuinen
vaihe elämässäsi. Se on myös asia, jonka
voit kokea vain kerran elämässäsi.

Tämä esite on sinulle, vuonna 2006 syntynyt raumalainen nuori. Samalla kun onnittelemme sinua tärkeän rippikouluiän saavuttamisesta, kerromme mitä kaikkea sinun tulee tietää rippikouluun valmistautumisesta.
Rauman seurakunnan rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti netin
kautta. Ilmoittautuminen on mahdollista
heti tämän vihkosen saatuasi. Sinulla on
pari viikkoa aikaa ilmoittautua, viimeinen ilmoittautumispäivä
on
keskiviikko
30.9.2020. Linkki rippikouluihin ilmoittautumiseen löydät Rauman seurakunnan kotisivuilta www.raumanseurakunta.fi. Ilmoittautumislinkki löytyy etusivulta ja rippikoulujen omalta alasivulta. Linkki vie sinut
suoraan ilmoittautumislomakkeeseen. Ohjeet lomakkeen täyttöön löytyvät tästä vihkosesta sekä nettisivuilta. Tässä esitteessä on ohjeita myös mahdolliselle kirkkoon kuulumattomalle ystävällesi, joka haluaa käydä rippikoulun. Näiden ohjeiden
avulla voit neuvoa häntä miten toimia rippikouluasioissa.
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kestävät pääsääntöisesti
seuraavan viikon tiistaihin.

Konfirmaatio
Rippikoulu päättyy kirkossa pidettävään
konfirmaatiomessuun.
Konfirmaatiossa
rippikoululainen tunnustaa uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa ja hänet siunataan. Konfirmaation jälkeen saat käydä
itsenäisesti ehtoollisella. Saat myös oikeuden toimia kummina ja äänioikeuden kirkollisvaaleissa täytettyäsi 16 vuotta. Rippikoulun käyminen on myös kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys.

keskiviikosta

Jääripari ja liikuntaripari
Rauman seurakunta järjestää vuonna
2021 muutaman urheiluharrastuksia tukevan rippileirin. Nämä leirit toteutuvat, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Jos ilmoittautuneita on enemmän, kuin paikkoja, osallistujat valitaan arpomalla. Oman seurakunnan jäsenet ovat ymmärrettävästi etusijalla, jos ilmoittautujamäärä ylittää ryhmän enimmäiskoon.

Kesällä 2021 rippikoulujen konfirmaatiomessut järjestetään pääosin leirin päätösviikon sunnuntaina. Lapin rippileirin
konfirmaatio järjestetään Lapin kirkossa.
Myös Kodisjoella asuville nuorille tarjotaan
mahdollisuus tulla konfirmoiduksi kotikirkossaan sunnuntaina 15.8.2021. Voit rippikouluryhmästäsi riippumatta toivoa Kodisjoen konfirmaatioon osallistumista ilmoittautumisen yhteydessä.

Jääripari: Rauman seurakunta järjestää
vuonna 2021 yhteistyössä Rauman Lukon kanssa jääriparin. Jääripari on suunnattu kaikille jääkiekon ja ringeten harrastajille. Jääripari järjestetään helmikuussa
urheilulomaviikolla (viikko 8) Meriristin leirikeskuksessa. Viikon aikana käydään
useamman kerran jäillä treenaamassa
jääkiekkoa ja ringetteä. Treenien ohjauksesta vastaavat Rauman Lukon valmentajat. Jääripari jatkuu vielä leirin jälkeen kevätkuukausien aikana kotiseurakuntaan
tutustumiskäynneillä ja ryhmä konfirmoidaan toukokuussa ennen koulujen päättymistä.

Monia vaihtoehtoja rippikoulun käymiseen
Rippikoulun voi Rauman seurakunnassa
käydä usealla eri tavalla: rippikoululeirinä,
kesäajan päiväleirinä, päivärippikouluna
talven urheiluloman aikana tai loppukesän
yhdistelmärippikouluna, johon kuuluu kaupunkiopetuspäiviä sekä lyhyt leirijakso.
Erilaisten rippikoulujen tarjonta on monipuolista ja kaikille löytyy varmasti sopiva
vaihtoehto
rippikoulun
käymiseen!

Liikuntaripari: Kesälle 2021 on suunniteltu myös liikuntaripari, joka sijoittuu jalkapallosarjojen taukoviikoille (7. -13.7.2020).
Tälle leirille kannattaa hakea erityisesti jalkapalloilijoiden, jotka pääsevät leiriviikon
aikana muutaman kerran Pallo-Iirojen
kanssa yhteistyössä järjestettyihin treeneihin. Leirin aikana on myös muiden lajien
harrastajien mahdollisuus tavanomaista
joustavammin sopia muutamista lajiin liittyvistä poissaoloista leiriviikon aikana. Liikuntaleirille ovat tervetulleita myös kaikki
muut liikunnasta innostuneet. Liikuntaleirillä liikutaan tavanomaista rippileiriä
enemmän.

Rippikoululeirit Raumalla
Raumalla suosituin rippikoulumuoto on
perinteinen rippikoululeiri. Rippikoululeirejä järjestetään koko kesäkauden ajan
seurakunnan omissa leirikeskuksissa Karvatissa, Meriristissä ja Narvilla. Kesällä
2021 Rauman seurakunnan rippileirit
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Muut rippikoulut
Yhdistelmäripari: Viikolla 31 (2.-8.8.) järjestetään yhdistelmärippikoulu, jossa yhdistyvät kaupunkijaksona toteutettava päivärippikoulu sekä viikonlopun mittainen
leirijakso. Viikon arkipäivät kokoonnutaan
yhdessä kaupungissa ja toteutetaan mm.
vierailuja eri kohteisiin. Viikko päätetään
viikonlopun mittaiseen leirijaksoon Meriristissä. Leirijaksoltakin voi tarpeen vaatiessa lähteä kotiin yöpymään. Tämä vaihtoehto sopii hyvin niille, jotka tahtovat monipuolisen riparikokemuksen jossa koetaan sekä leirielämän että päiväriparin parhaita puolia. Yhdistelmärippikoulu on hyvä
vaihtoehto myös niille, joilla on kesällä arkisin paljon iltaharrastuksia tai niille joita
kiinnostaa leireily, mutta viikon leiri tuntuu
liian pitkältä.
Päivärippikoulu
Urheilulomaviikon (vko 8) aikana järjestetään Kalliokamarilla ja muulla kaupunkialueella päiväaikaan pidettävä rippikoulu.
Rippikouluun ei sisälly seurakunnan järjestämää ruokailua. Rippikoulupäivissä on
reilut tauot ruokailua varten, joko omin
eväin tai vaikkapa kotona käyden. Päivärippikoulu on ilmainen.
Päiväleiri
Kesäloman alussa (vko 23) järjestetään
Narvin leirikeskuksessa päiväleiri ma-la.
Leirillä vietetään perinteisiä rippileiripäiviä
aamusta iltaan, mutta yöt nukutaan kotona. Seurakunta järjestää edestakaiset
kuljetukset Narville Pyhän Ristin kirkolta,
mutta toki voit kulkea myös omin kyydein.
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Erityisrippikoulut
Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö järjestää erityiskoulujen
oppilaille suunnattua rippikouluopetusta
koko maakunnan nuorille. Vaikeimmin
vammaisille ja autistisille nuorille järjestetään omia pienryhmä- tai yksityisopetuksia.
Erityisrippikoulujen ilmoittautumiset kerätään erikseen ja ne ottaa vastaan Satakunnan kehitysvammaistyön pappi Olli-Matti
Vuori. Lisätietoja saa Olli-Matilta, puh.
044 735 0616 tai sähköpostilla ollimatti.vuori@evl.fi.

Rippikoulu

Hinta

Päivärippikoulu

0€

Yhdistelmäripari

36€

Rippileiri (Karvatti, Meriristi,
Narvi

78€

Liikuntaripari

78€

Jääripari

120€

Päiväleiri

40€

Taulukon hinnat sisältävät kaikki rippileirin ruoka-, majoitus-, matkustus- ja mahdolliset ohjelmakulut.

Rippikoulun maksut
Päivärippikoulu on maksuton. Sen yhteydessä ei ole ruokatarjoilua. Perinteisestä
rippileireistä peritään 12€ / vrk ruokamaksukulua, jolloin viikon leirin kokonaishinta
on 78€ (Viimeinen leiripäivä on puolikas
vuorokausi). Päivärippileirin hinta on 40€.
Rippikoulujen maksut on merkitty ohessa
olevaan taulukkoon.
Maksuvaikeuksien tai vähävaraisuuden
perusteella seurakunta voi myöntää avustusta tai maksuvapautuksen rippikoulumaksuista kaikkien tarjolla olevien rippikoulujen osalta. Pääperiaatteena tietysti
on, ettei rippikoulumaksu asetu kohtuuttomaksi esteeksi kenenkään rippikoulun
käymiselle. Maksuvapautusta tai -alennusta voi anoa Rauman seurakunnalta. Lisätietoa maksuvapautuksesta saa johtavalta diakoniatyöntekijältä, Jenni Pohjoselta, puh. 044 769 1272.

Vakuutukset
Seurakunta vakuuttaa kaikki rippikoululaiset tapaturman varalta. Vakuutus on pienimuotoinen ja siksi on hyvä harkita vakuutusturvan laajentamista omalla vakuutuksella. Lisätietoja seurakunnan vakuutuksista saa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känältä, puh. 044 769 1206.
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Rippikoulun turvallisuus

Rippikoulu kestää vähintään
puoli vuotta

Rippileireillä noudatetaan seurakuntien
retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita.
Ne määrittelevät, että leirille osallistujien
tulee täyttää turvallisuuskyselylomake. Lomakkeen avulla leirin vetäjät saavat tietoa
leiriläisten turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten allergioista, yleisestä terveydentilasta, uimataidosta, erityisen tuen tarpeesta, oppimisvaikeuksista yms. Lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti, vain
ryhmänohjaajat lukevat ne. Lomakkeet hävitetään leirin jälkeen.

Rippikouluun kuuluu muutakin kuin leiri tai
viikon opetusjakso. Jokaiseen rippikouluun kuuluu useampia etukäteispäiviä
sekä seurakunnan toimintaan tutustumista
monin eri tavoin. Rippikoulun suorittaminen edellyttää täysipainoista osallistumista siis muuhunkin kuin vain leiriin.

Sinun ryhmäsi
Syksyn aikana saat tiedon, mihin rippikouluryhmään sinut on valittu. Sen jälkeen kyseisen rippikouluryhmän vetäjät ottavat sinuun yhteyttä ja kertovat, miten ryhmä kokoontuu rippikoulusi aikana. Ryhmien toiminnan aloitusajankohta saattaa vaihdella
ryhmittäin.

Leiri-info
Ennen leiriviikon alkua leirin vetäjät lähettävät sinulle ja huoltajallesi sähköpostitse
leiri-infon, josta käyvät ilmi tärkeät käytännön asiat ja esimerkiksi leirillä tarvittavat
varusteet. On tärkeää, että ilmoittautuessa
annetaan toimiva nuoren oma sekä huoltajan sähköpostiosoite. Jos nuorella ei ole
omaa sähköpostitiliä, sellainen kannattaa
avata, jotta tieto kulkee hyvin rippikouluvuoden aikana.

Rippikoulun käyminen muualla kuin Raumalla
Voit käydä rippikoulusi myös muualla kuin
Raumalla. Erilaisia erityisrippikouluja järjestävät eri yhdistykset ja urheiluliitot. Mikäli käyt rippikoulusi muualla kuin Raumalla, mutta rippikoulusi kokonaisuuteen
kuuluu kotiseurakuntaan tutustumisjakso,
ole erikseen yhteydessä rippikoulutyön
pappiin Lotta Hatakkaan (044 7691291,
lotta.hatakka@evl.fi) Teemme sinulle tarvittavan suunnitelman kotiseurakuntaan
tutustumisesta.
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Leirikeskukset

Kysyttävää?

Rauman seurakunnalla on rippileirejä varten kolme leirikeskusta. Meriristi on meren
rannalla ja käsittää monipuoliset tilat rantasaunoineen ja liikuntahalleineen. Karvatti on saaressa sijaitseva Rauman seurakunnan perinteinen leirikeskus. Lapin
Narvin kesäkoti on Narvijärven rannalla
oleva kaunis ja toimiva leirikeskus.

Rippikouluasioissa voit ottaa yhteyttä Rauman seurakunnan rippikoulutyöstä vastaavaan pappiin, Lotta Hatakkaan, lotta.hatakka@evl.fi, puh. 044 769 1291. Rippikoulun alettua saat parhaiten tietoa tietysti
oman ryhmäsi vetäjiltä!

Näin ilmoittaudut Rauman
srk:n rippikouluihin 2021

Kirkkoon kuulumattomat

Rippikouluihin ilmoittaudutaan sähköisesti
netin kautta. Ilmoittautuminen on mahdollista heti tämän vihkosen saatuasi. Hoida
ilmoittautuminen pian, niin se ei pääse
unohtumaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikkona 30.9.2020. Linkki
rippikouluihin ilmoittautumiseen löydät
Rauman
seurakunnan
kotisivuilta
www.raumanseurakunta.fi. Linkki vie sinut suoraan ilmoittautumislomakkeeseen.
Täytä se huolellisesti ja paina lopuksi lähetä-painiketta.

Maistraatissa kirjoilla olevat, ev.lut. kirkkoon kuulumattomat nuoret voivat käydä
rippikoulun vanhempiensa tai huoltajansa
suostumuksella. Jos nuori haluaa liittyä
kirkkoon, hänen ikänsä ja hänen vanhempiensa tai huoltajansa kuuluminen kirkkoon vaikuttavat siihen, miten kirkon jäseneksi liittyminen käytännössä tapahtuu.
Mikäli et kuulu kirkkoon ja haluat mukaan
rippikouluun, soita Rauman seurakunnan
kirkkoherranvirastoon, puh. 02 8377 5300,
niin saat ohjeet, miten toimitaan ja miten
asiat laitetaan osaltasi rippileiriä/konfirmaatiota varten kuntoon.
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Lomakkeen täyttäminen
1. Ilmoittautujan henkilötiedot
Täytä huolellisesti kaikki lomakkeessa kysytyt henkilötiedot. Nuoren oma ja myöhemmin
kysyttävä huoltajan sähköpostiosoite ovat tärkeitä, yhteydenpitoa koteihin pidetään rippikoulujen alettua pääosin sähköpostitse.

2. Rippikoulutoiveesi
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta tahdotko osallistua perinteiselle rippileirille, Lapin kirkossa konfirmoitavalle rippileirille, päiväleirille, päivärippikouluun, yhdistelmärippikouluun,
jääriparille, vai liikuntariparille. Rippikoululeirejä järjestetään koko kesälomajakson ajan.
Konfirmaatio on yleensä leirin jälkeisenä viikonloppuna. Huom. alasvetovalikosta on valittava jokin vaihtoehto. Lisäksi voit erillisellä rastilla ilmoittaa, jos tahdot osallistua Kodisjoen konfirmaatioon.

3. Kaveritoive
Jos toivot erityisesti samalle leirille jonkun kaverisi kanssa, nimetkää toisenne kaveritoiveeksi ilmoittautumislomakkeessa. Kirjoita ilmoittautumislomakkeeseen kaverisi nimi ja
sovi, että kaverisi nimeää sinut toiveekseen. Suuria kaveriporukoita emme välttämättä pysty
huomioimaan ryhmäjaossa, mutta ensisijaisena pyrkimyksenä on varmistaa, että jokaisen
kohdalla huomioidaan jokin mahdollisista kaveritoiveista.

4. Rippikoulun ajankohtaan liittyvät esteet
Rippikoululeirejä järjestetään tasaisesti koko kesäloman ajan. Jos sinulla on kuitenkin jo
ennalta tiedossa, että sinulla on este rippileirille osallistumiseen jossain vaiheessa kesää,
kerro milloin olet estynyt leireilemään. Mahdollisia esteitä ovat tietysti esim. lomamatkat tai
jo ennalta tiedossa olevat harrastusesteet. Huomioithan, että rippileiriä edeltävällä viikolla
saattaa olla 1-2 yhteistä orientaatiopäivää ja ryhmien konfirmaatiot ajoittuvat pääsääntöisesti samalle viikon lopulle, kuin leirin päätös.

5. Muut huomioitavat asiat
Tähän sarakkeeseen voit vapaamuotoisesti (miel. lyhyesti) laittaa muuta sellaista tietoa,
joka on mielestäsi oleellista tulevan rippikoulusi kannalta.

6. Huoltajan tiedot, tietosuoja ja laskutusosoite
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Lomakkeella kysytään huoltajan yhteystiedot ja pyydetään varmistusta sille, että huoltajasi
on tietoinen rippikouluilmoittautumisesi sisällöstä. Toimiva sähköpostiosoite on tärkeä, rippikouluun liittyvää yhteydenpitoa sinuun ja huoltajiin pidetään pääosin sähköpostitse. Ilmoitus onnistuneesta ilmoittautumisesta lähetetään huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Samassa yhteydessä varmistetaan myös, että olette kotona jo ennakkoon tutustuneet
infovihosta löytyneisiin Rauman seurakunnan rippikoulusääntöihin. Rippikouluun osallistumisen edellytyksenä on, että hyväksytte ilmoittajan luovuttamien tietojen keräämisen, säilyttämisen ja käsittelyn rippikoulun osallistumisen edellyttämällä tavalla rippikoulun aikana. Hyväksyntää kysytään huoltajan tietojen yhteydessä. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään seurakunnan tietosuoja-asetusten mukaisesti ja kerätyt tiedot tullaan poistamaan rippikouluun
osallistumisvuoden päätteeksi. Huom. Rippileireistä perittävät maksut lähetetään laskuna
suoraan rippikoululaisen huoltajalle, huoltajan nimellä ja huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen. Mahdollinen maksuvapautus tai -alennus pitää hakea jo ennen leirin alkua, jotta laskut
eivät automatisoidun laskutuksen vuoksi ajaudu vahingossa perintään.

7. Lähetä
Tarkasta vielä kerran, että kaikki tiedot ilmoittautumisessasi ovat oikein ja että olet täyttänyt
kaikki pakolliset kohdat ilmoittautumislomakkeessa. Kone ei hyväksy puutteellisia ilmoittautumisia. Paina lopuksi sivun alalaidassa olevaa lähetä -painiketta. Saat lopuksi näkyviin ilmoittautumisesi yhteenvetotiedot.
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Rauman seurakunnan rippikoululeireillä
vallitsevasta järjestyksestä
Leiriläiset noudattavat leirin johtajien ja muun henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä,
koska johtajat ovat vastuussa leiriläisistä.
Leirillä noudatamme sovittua päiväohjelmaa ja kellonaikoja. Yöllä noudatamme
hiljaisuutta. Jos hiljaisuuden noudattaminen tuottaa jollekin leiriläiselle vaikeuksia,
keskustellaan ongelmasta vanhempien kanssa, ja voidaan siirtyä kotona yöpymiseen.
Leirin johtajien on tiedettävä leiriläisten olinpaikka. Siksi leirialueelta ei saa poistua
ilman lupaa.
Jotta viihtyisimme, pidämme paikat siisteinä sekä sisällä, että ulkona. Kiinteistön ja
irtaimiston sotkeminen tai muu vahingoittaminen on kielletty. Vahingon aiheuttaja on
korvausvelvollinen.
Hygienian ja yleisen viihtyvyyden vuoksi jokainen leirillä olija huolehtii omasta
puhtaudestaan.
Turvallisuuden vuoksi uimaan voi mennä vain luvan kanssa ja silloin kun srk:n
työntekijä (ei pelkkä isonen) toimii rannalla valvojana.
Paloturvallisuuden vuoksi avotulen teko on kielletty.
Tupakkalain mukaan tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on yksiselitteisesti kielletty lapsille ja nuorille suunnatuilla ulkoilualueilla. Kaikki srk:n leirikeskukset ovat tällaisia.
Alkoholin, huumausaineiden tai muiden päihteiden tuominen leirille, niiden hallussapito ja käyttö ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Terä-aseiden, puukkojen, monitoimityökalujen, linkkuveitsien yms. tuominen leirille
on kielletty. Leirikeskuksista löytyvät kaikki tarvitsemamme työkalut ja leireilytarvikkeet.
Kännykän voi ottaa mukaan leirille. Yöhiljaisuuden ajaksi kännykät voidaan kerätä talteen,
mikäli niistä aiheutuu kohtuutonta häiriötä.
Leirikeskuksen tavarat ovat yhteistä omaisuuttamme. Siksi pidämme niistä hyvää huolta
ja palautamme lainatut tavarat aina paikoilleen.
Pelisääntöjä noudattamalla vahvistamme leirin yhteishenkeä. Jos joku leiriläinen ei
noudata sääntöjä, johtajat keskustelevat hänen kanssaan. Näin pyrimme rakentavaan
ratkaisuun. Tarvittaessa kysymme huoltajan mielipidettä. Leiriltä poistaminen on myös
mahdollista, ja se johtaa rippikoulun keskeytymiseen.
Jos ennakkotoimenpiteistä huolimatta tapahtuu vahinko, on hyvä tietää, että nuoret ovat
leirin aikana vakuutuksen piirissä.
10

11

