RIPPIKOULUUN
VUONNA 2023?

osoitteeseen lotta.hatakka@evl.fi. Lotta
ottaa yhteyttä heti palattuaan lomalta,
15.8.

Rippikouluun!

Tämä esite postitetaan kirjepostina kaikille
vuonna 2008 syntyneille seurakuntamme
jäsenille. Kirkkoomme kuulumattomat ja
muualla asuvat voivat myös ilmoittautua
rippikouluihimme.

Tämä esite on erityisesti sinulle, vuonna
2008 syntynyt raumalainen nuori. Onneksi
olkoon rippikouluiän saavuttamisesta.
Tässä oppaassa on tärkeää tietoa sinulle,
olet sitten tulossa omalle riparillemme tulevana vuonna, aikeissa käydä jonkun
muun järjestämän riparin, tai mietit, kävisitkö riparin vasta joskus myöhemmin.
Rauman seurakunnan rippikouluihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti netin kautta. Ilmoittautuminen on mahdollista heti tämän oppaan saatuasi. Aikaa ilmoittautumiselle on hyvin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on vasta 19.8.2022.
Leirejä ei täytetä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos jollekin leirille on ilmoittautunut
enemmän, kuin leirille mahtuu, leirille
pääsevät nuoret/korkeintaan neljän hengen kaveriporukat arvotaan, kuitenkin
niin, että etusijalla ovat raumalaiset nuoret.

Kristillinen kasvatus

Linkin rippikouluilmoittautumiseen löydät
Rauman seurakunnan kotisivuilta
www.raumanseurakunta.fi. Ilmoittautumislinkki löytyy etusivulta ja rippikoulujen
omalta alasivulta. Linkki vie sinut suoraan
ilmoittautumislomakkeelle.

Kasteen yhteydessä vanhemmat, kummit
ja seurakunta saivat tehtävän huolehtia
kristillisestä kasvatuksestasi. Tätä tehtävää on tähän asti hoidettu monin eri tavoin. Sinut on kutsuttu eri ikäisenä kirkolle
juhliin ja tapahtumiin ja olet ehkä käynyt
seurakunnan päiväkerhossa tai koululaisten klubissa. Ehkä olet oppinut iltarukouksen, tai käynyt seurakunnan leireillä.
Myös koulun uskonnonopetuksesta olet
voinut saada perustietoa kristinuskosta.

Ohjeet lomakkeen täyttöön löytyvät tästä
oppaasta sekä nettisivuilta. Huoltajasi ilmoittaa ensin vahvan ilmoittautumisen
kautta omat ja halutessa myös toisen
huoltajan tiedot ja sen jälkeen sinulle tulee kutsu täydentämään ilmoittautumistietoja omalta osaltasi. Käyttäjätunnus ja salasana palveluun lähtee ilmoittautumisohjelmasta siten, että toinen osa tulee sinulle sähköpostilla ja toinen tekstiviestinä.

Rippikoulun tarkoitus on antaa sinulle lisää eväitä pohtia elämän suuria kysymyksiä itsenäisesti ja yhdessä muiden
kanssa, ja tilaa viettää aikaa niin muiden
nuorten kuin Jumalankin kanssa. Rippikoulu on monille merkittävä ja ainutlaatuinen vaihe elämässä. Tervetuloa mukaan!

Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, tai
sinulla on kysymyksiä rippikouluihin liittyen, voit lähettää sähköpostia
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puhelimella, tekstiviestillä tai Whatsappilla
numerolla 044 7691291. Lotta on lomalla
18.7.–14.8., joten hän lukee viestisi 15.8.
ja ottaa heti yhteyttä. Ilmoittautuminen
päättyy vasta 19.8.

Konfirmaatio
Rippikoulu on yleensä noin puolen vuoden mittainen prosessi, joka päättyy kirkossa pidettävään konfirmaatiomessuun.
Konfirmaatiossa rippikoulun käynyt tunnustaa uskonsa yhdessä seurakunnan
kanssa ja hänet siunataan. Konfirmaation
jälkeen saa käydä itsenäisesti ehtoollisella. Lisäksi saa oikeuden toimia kummina ja 16 vuotta täytettyään saa äänioikeuden seurakuntavaaleissa. Rippikoulun
käyminen on edellytys kirkolliselle avioliittoon vihkimiselle.

Leiririppikoulut
Raumalla vuodesta toiseen suosituin rippikoulumuoto on perinteinen rippikoululeiri. Rippikoululeirejä järjestetään koko
kesäkauden ajan. Suurin osa rippileireistä
pidetään Karvatin leirisaaressa, osa pidetään Narvijärven rannalla Narvin kesäkodilla.

Rippikoulu on mahdollista käydä myös ilman konfirmaatioon osallistumista. Tällöin
saat todistuksen rippikoulun käymisestä,
mutta et konfirmoiduille kuuluvia oikeuksia kirkossamme.

Kesällä 2023 Rauman seurakunnan rippileirit kestävät pääsääntöisesti keskiviikosta seuraavan viikon tiistaihin.

Kesällä 2023 rippikoulujen konfirmaatiot
pidetään pääasiassa Pyhän Ristin kirkossa, mutta ilmoittautumisessasi voitte ilmoittaa, jos haluat sen sijaan osallistua
konfirmaatioon Lapin kirkossa tai Kodisjoen kirkossa.

Leiririppikouluryhmien konfirmaatiot pidetään saman viikon viikonloppuna, jolloin
leiri päättyy. Poikkeuksena juhannusviikko, jolloin ei ole konfirmaatioita. Saat
tiedon rippikouluryhmästäsi, konfirmaatiopäivästäsi ja -ajasta syksyn alussa sähköpostilla niihin osoitteisiin, jotka on ilmoittautuessa annettu.

Monia vaihtoehtoja rippikoulun käymiseen

Hinta: 80 €
(Leirihinta sisältää majoituksen omin liinavaattein, ruokailut, ja Karvatin leireillä kuljetuksen leirisaareen mantereelta laiturista.)

Rippikoulun voi Rauman seurakunnassa
käydä usealla eri tavalla: rippikoululeirinä,
päivärippikouluna, iltarippikouluna, pienryhmärippikouluna, tai yksityisrippikouluna. Osa rippikoululeireistä on teemaripareita. Näistä kaikista löydät lisätietoa
tästä oppaasta.

Urheilurippikoulut
Rauman seurakunta järjestää vuonna
2023 yhteistyössä Rauman Lukon kanssa
Jääriparin ja yhteistyössä Pallo-Iirojen
kanssa Futisriparin. Nämä rippikoulut toteutuvat, jos ilmoittautuneita on riittävästi.
Futisripari ja Jääripari on tarkoitettu näitä
lajeja harrastaville, tai aiemmin pidempään harrastaneille.

Toivottavasti löydät sinun toiveisiisi ja elämäntilanteeseesi sopivan rippikoulun.
Voit halutessasi pohtia sinulle sopivaa rippikoulumuotoa yhdessä Lotta Hatakan
kanssa, joka vastaa seurakuntamme rippikouluista. Tavoitat hänet sähköpostilla
osoitteella lotta.hatakka@evl.fi tai
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Jos ilmoittautuneita on enemmän, kuin
paikkoja, osallistujat valitaan tarvittaessa
arpomalla. Etusijalla ovat kyseisiä lajeja
harrastavat tai enemmän aiemmin harrastaneet Rauman seurakunnan jäsenet, sen
jälkeen muut raumalaiset kyseistä lajia
harrastavat tai aiemmin enemmän harrastaneet ja sen jälkeen muualla asuvat raumalaisessa seurassa lajia harrastavat.

Huomioithan, että omat lajinmukaiset
treenivarusteet ovat välttämättömät.

Jääripari
Jääripari on tarkoitettu jääkiekon ja ringeten harrastajille. Jääripari järjestetään helmikuussa urheilulomaviikolla, 18. 24.2.2023 Eurajoen kristillisellä opistolla.
Ryhmän muut tapaamiset ja konfirmaatiopäivä sovitaan yhteistyössä Lukon
kanssa.

Lasketteluripari pidettiin vuonna 2022 pitkän tauon jälkeen ja tarjoamme leiriä
myös vuonna 2023. Lasketteluripari toteutuu, mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Etusija lasketteluriparille on Rauman seurakunnan jäsenillä ja sen jälkeen
muilla raumalaisilla. Tarvittaessa paikat
arvotaan etusijat huomioon ottaen.

Leiriviikon aikana käydään muutaman kerran Rauman Tuki-Areenan jäillä treenaamassa jääkiekkoa/ ringetteä. Kaksi jääajoista sisältää erilliset treenit jääkiekkoilijoille ja ringeten pelaajille, kolmas treeni on
yhteistä jääaikaa. Treenien ohjauksesta
vastaavat Rauman Lukon valmentajat.
Treeneihin kuljetaan bussikuljetuksella
opistolta.

Futisripari
Futisripari on tarkoitettu jalkapalloa aktiivisesti harrastaville, tai aiemmin enemmän
harrastaneille. Leirijakso, muut tapaamiset ja konfirmaatio sovitetaan mahdollisimman hyvin jalkapallokauden mukaan.

Jääriparin konfirmaatio on Pyhän Ristin
kirkossa maaliskuussa. Ajankohta sovitaan syksyn alussa yhdessä Lukon
kanssa.
hinta: 100 €

Futisripari pidetään Eurajoen kristillisellä
opistolla joululomalla, 1. - 7.1.2023. Futisriparilla on sen lisäksi tapaamisia ennen
leiriviikkoa ja sen jälkeen.

(Leirimaksu sisältää leiriviikon majoituksen omin liinavaattein, ruokailut, bussikuljetukset treeneihin Lukko huolehtii valmennuksesta ja jääajan maksuista)

Leirin aikana osallistutaan muutamana
päivänä Pallo-Iirojen valmentajien vetämiin treeneihin Raumalla talviharjoitteluhallissa, joihin on bussikuljetus opistolta.

Huomioithan, että omat lajinmukaiset treenivarusteet ovat välttämättömät.

Futisriparin konfirmaatio pidetään Pyhän
Ristin kirkossa helmikuussa. Ajankohta
sovitaan syksyn alussa yhdessä Pallo-Iirojen kanssa.

Lasketteluripari
Lasketteluriparin leirijakso on 1.1 8.1.2023. Leiri pidetään Sotkamossa ja viikon aikana käydään yhtenä iltana ja kolmena päivänä laskettelemassa Vuokatin
rinteissä.

hinta: 100 €
(Leirimaksu sisältää leiriviikon majoituksen omin liinavaattein, ruokailut ja bussikuljetukset treeneihin, Pallo-Iirot huolehtii
valmennuksesta ja kenttämaksuista)
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Lasketteluriparilla on leiriviikon lisäksi
myös muita tapaamisia, ja niistä saat tietoa syksyllä oman ryhmäsi ohjaajilta.

patjan itsellesi ja makuupussin tai peiton
sekä tyynyn tarpeesi mukaan.
Ratsastusriparin
5.7.2023.

Lasketteluriparin konfirmaatio on Pyhän
Ristin kirkossa 15.1.2023 klo 13.

leiriviikko

on

28.6.–

Ratsastusriparin konfirmaatio on Pyhän
Ristin kirkossa 9.7.2023 klo 13.

hinta: 480 € + hissiliput ja mahdolliset välinevuokrat, lisätiedot alla

hinta: 400 €
(Leirimaksu sisältää majoituksen, ruokailut
ja ratsastuksen.)

(Leirimaksu sisältää majoituksen omin liinavaattein, kaikki ruokailut ja bussimatkat)

Vielä ei ole kiire ilmoittautua. Ilmoittautuminen päättyy 19.8. eikä paikkoja täytetä
ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan tarvittaessa arpomalla. Mikäli leiri ei toteudu liian
vähäisen
osanottajamäärän
vuoksi,
olemme sinuun yhteydessä ennen muiden
ryhmien muodostamista, jotta voit kertoa
uuden toiveesi.

Leirimaksun lisäksi veloitetaan maksu
hissilipuista sekä mahdollisista välinevuokrista. Tulevan laskettelukauden
hinnat eivät ole vielä tiedossa, mutta kauden 2021/2022 hinnastot löydät osoitteesta: www.vuokatti.fi.
Vielä ei ole kiire ilmoittautua. Ilmoittautuminen päättyy 19.8. eikä paikkoja täytetä
ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan tarvittaessa arpomalla. Mikäli leiri ei toteudu liian
vähäisen
osanottajamäärän
vuoksi,
olemme sinuun yhteydessä ennen muiden
ryhmien muodostamista, jotta voit kertoa
uuden toiveesi.

Päiväripari
Päiväripari on hyvä vaihtoehto sinulle, jos
haluat käydä rippikoulusi niin, että saat
nukkua yöt kotona. Päiväriparipäivään
mahtuu opiskelua, yhdessä tekemistä ja
olemista leiripäivien tapaan.
Päiväripariin ei sisälly seurakunnan järjestämää ruokailua. Rippikoulupäivissä on
reilut tauot ruokailua varten. Voit tauoilla
syödä omia eväitä, tai voit käydä muualla
syömässä.

Ratsastusripari
Yhteistyössä raumalaisen ratsastuskeskus Baldurin kanssa järjestetään paljon
toivottu ratsastusripari ensimmäistä kertaa.

Päiväripari pidetään talvilomaviikon aikana. Lisäksi ryhmällä on muutama muu
tapaaminen, joista saat tiedon syksyllä.

Riparilla vietetään Kaaron maisemissa kivoja leiripäiviä rippikouluopiskelujen ja yhteisen tekemisen merkeissä. Leirin aikana
käydään muutaman kerran ratsastamassa.

Päiväriparin konfirmaatio on Pyhän Ristin
kirkossa 5.3. klo 13.

Leirillä majoitutaan lattiamajoituksessa, joten tarvitset leirille mukaan jonkinlaisen

Hinta: 0 €, Päivärippikoulu on ilmainen.
(Huom. Ruokailut omin eväin tai omakustanteisesti muualla.)
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Iltarippikoulu

syksyllä. Pienryhmäriparin aikana yövytään kotona ja kuljetaan omin kyydein päivittäin riparille ja sieltä kotiin.

Iltarippikoulu on hyvä vaihtoehto sinulle,
jos haluat käydä rippikoulusi opiskeluun
keskittyen. Opiskelussa käytetään myös
toiminnallisia menetelmiä ja tehdään joitain vierailuja, mutta tästä rippikoulumuodosta puuttuvat mm. iltaohjelmat leikkeineen sekä isoset.

Pienryhmärippikoulun konfirmaatio on Pyhän Ristin kirkossa 26.2. klo 13.
Jos kävisit rippikoulusi mieluummin leirillä
pienryhmämuotoisesti, voit kysyä asiasta
Riikka Vuorelta. Riikka Vuori on Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyön pappi ja hän pitää rippileirejä,
joille osallistujista suurin osa on lievästi tai
keskiasteisesti kehitysvammaisia. Riikka
Vuori pitää rippikoulua myös vaikeimmin
vammaisille ja autistisille nuorille. Saat
näistä vaihtoehdoista lisätietoa suoraan
Riikka Vuorelta. Hänen sähköpostiosoitteensa on: riikka.hakkarainen@evl.fi. ja
puhelinnumeronsa: 044 7350 616.

Ehkä et pidä leikkimisestä, tai jännität sellaisia sosiaalisia tilanteita niin paljon, että
mietit koko rippikoulun onnistumista? Tai
sitten tuleva vuotesi on hyvin kiireinen
vaikkapa tavoitteellisen harrastamisen
vuoksi? Iltarippikoulu voisi olla silloin sinulle sopiva vaihtoehto.
Iltarippikoulu kokoontuu pääasiassa arkiiltaisin loka-maaliskuun välisenä aikana.
Muutama tapaaminen osuu viikonlopulle.
Tarkemmat tiedot tapaamisista saat syksyllä.

Yksityisrippikoulu

Pienryhmäripari

Jos ryhmässä toimiminen tuntuu tällä hetkellä liian hankalalta, tai harrastuksesi tai
muu elämäntilanteesi ei tällä hetkellä mahdollista ryhmämuotoiseen rippikouluun sitoutumista voit joko ilmoittautua yksityisrippikouluun, tai käydä rippikoulun vasta
vuonna 2024.

Pienryhmäripari on hyvä vaihtoehto rippikoulun käymiseen, jos tarvitset enemmän
tukea oppimisessa tai sosiaalisissa tilanteissa. Pienryhmärippikouluun otetaan
enintään kymmenen rippikoululaista.

Yksityisrippikoulussa opiskelet rippikoulun
sisältöjä ainoana rippikoululaisena oman
ohjaajan johdolla. Rippikoulusi ohjaaja sopii yksilöllisesti kanssasi rippikoulusi aikataulun ja sisällön.

Iltarippikoulun konfirmaatio on Pyhän Ristin kirkossa 12.3. klo 13.
Hinta: 0 €, Iltarippikoulu on ilmainen.

Jos tarvitset jatkuvaa henkilökohtaista tukea, on hyvä ottaa joku oma avustaja mukaan rippikoulusi käymistä tukemaan.
Pienryhmärippikoulussa emme pysty tarjoamaan jatkuvaa henkilökohtaista apua,
vaikka ryhmä onkin pieni.

hinta: 0 €, Yksityisrippikoulu on ilmainen.

Rippikouluun sittenkin vasta
ensi vuonna?

Pienryhmäriparin leiripäivät sisältävät
opiskelua erilaisin toiminnallisin menetelmin, leikkejä ja toisiin tutustumista

Jos olet tulevana kouluvuonna vielä 7-luokalla ja haluat tulla luokkakavereidesi
kanssa samana vuonna rippikouluun, tai
jos terveytesi ei nyt mahdollista rippikouluun
osallistumista,
voit
osallistua

Pienryhmärippikoulu on 18.-22.2.2023 ja
lisäksi ryhmällä on muutamia muita tapaamisia, joiden ajankohdista saat tiedon
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ryhmämuotoiseen rippikouluun
myös vuonna 2024.

hyvin

Jos haluat tulla rippikouluun vasta vuonna
2024, valitse ilmoittautumisesta kohta: ”Tilaan vuoden 2024 rippikouluoppaan.”
Muista täyttää ilmoittautumiseen nimesi ja
postiosoitteesi, jotta osaamme lähettää sinulle vuoden päästä uuden rippikouluinfon. Ilmoita myös, jos osoitteesi muuttuu
vuoden aikana.

Rippikoululeirien laskutuksesta

Vakuutukset
Seurakunnalla on suppea tapaturmavakuutus, joka korvaa rippikoulussa tapahtuneiden tapaturmien hoitokuluja. Vakuutus
on pienimuotoinen ja koskee vain seurakunnan itse järjestämää ohjelmaa, eikä siten kata esimerkiksi urheiluriparien treeneissä tapahtuneita tapaturmia. Rippikoululaisten henkilökohtaisia esineitä vakuutus ei korvaa. Lisätietoja seurakunnan vakuutuksista saa talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känältä, puh. 044 769 1206.

Rippikoululeireistä
lähetetään
lasku.
Yleensä se lähetetään hyvissä ajoin ennen leirijaksoa. Laskuun liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Lotta
Hatakkaan hyvissä ajoin, viimeistään hieman ennen laskun eräpäivää.
Maksuvaikeuksien tai vähävaraisuuden
perusteella seurakunta voi myöntää maksuvapautuksen (tavalliset leiririppikoulut)
tai 80 euron suuruisen alennuksen (Lasketteluripari, Futisripari, Jääripari, Ratsastusripari) rippikoulumaksuista. Lisätietoa
maksuvapautuksesta ja sen hakemisesta
saa johtavalta diakoniatyöntekijältä, Jenni
Pohjoselta, puh. 044 769 1272.

Rippikoulun turvallisuus
Rippileireillä noudatetaan seurakuntien
retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita.
Ne määrittelevät, että leirille osallistujien
tulee antaa tarvittavat tiedot terveydentilastaan ja muusta leirin ja rippikoululaisen
turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Olettehan yhteydessä heti, kun tiedätte
hakevanne maksuvapautta tai hinnan
alennusta, jotta asia ehditään selvittää ennen laskujen lähettämistä. Maksamattomat laskut siirtyvät nykyään automaattisesti perintätoimiston hoidettaviksi.

Tästä rippikouluvuodesta lähtien nämä
tiedot kerätään erillisen lomakkeen sijaan
ilmoittautumislomakkeella vahvalla tunnistautumisella. Näiden tietojen avulla leirin vetäjät saavat tietoa leiriläisten turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten allergioista, yleisestä terveydentilasta, uimataidosta, erityisen tuen tarpeesta, oppimisvaikeuksista yms.
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Erityisen tärkeää on kertoa, jos nuorella on
jonkinlainen aisti- tai liikuntavamma, tai jos
hän on koulussa pienryhmäopetuksessa.
Näin voimme paremmin varmistaa, että
nuori saa tarvitsemaansa tukea rippikoulussa. Tietoja käsitellään tietoturvaselosteemme mukaisesti luottamuksellisesti ja
niin, että vain rippikoulun ohjaajat näkevät
tiedot. Tietoja ei siis anneta muille nuorille,
esimerkiksi isosille. Ilmoittautumistiedot
poistetaan, kun niitä ei enää tarvita, eli viimeistään rippikoulun jälkeisenä syksynä.

sujuvasti. Ilmoittautumisen yhteydessä
valitset vaihtoehdon, jossa ilmoitat osallistuvasi muuhun, kuin Rauman seurakunnan rippikouluun. Muualla rippikoulun
käyvistä muodostetaan kotiseurakuntajaksoa varten oma ryhmänsä.

Rippikoulu kestää noin puoli
vuotta
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 myös näihin tapaamisiin. Tarkemmat tiedot rippikoulun tapaamisista saat
ryhmäjaon jälkeen oman ryhmäsi ohjaajilta. Ilmoitathan mahdollisimman hyvissä
ajoin, jos et pysty osallistumaan johonkin
tapaamisista. Ohjaajasi neuvovat sinua
poissaolokerran korvaamisessa.

Tiedon ryhmän ensimmäisen kokoontumisen paikasta ja ajasta saatte sähköpostitse ilmoittautumisessa antamiinne sähköpostiosoitteisiin, kun ryhmäjako on valmis.

Sinun ryhmäsi?
Ilmoittautuminen Rauman seurakunnan
rippikouluun ei ole nopeuskilpailu. Ilmoittautuminen päättyy vasta 19.8. Ehdit hyvin
miettiä itse, kavereidesi ja perheesi
kanssa, millaiseen rippikouluun haluaisit
osallistua.

Rippikoulun käyminen muualla kuin Raumalla

Ilmoittautuessa ei vielä ole varmuutta,
mille leirille pääset, koska ryhmät muodostetaan vasta ilmoittautumisajan loppumisen jälkeen. Jos halukkaita on enemmän,
kuin yksittäiseen rippikouluun mahtuu, arvomme leiripaikat. Otamme tässä arvonnassa kaverikoodit huomioon, kuitenkin siten, että etusija on raumalaisilla nuorilla.

Voit käydä rippikoulusi myös muualla kuin
Raumalla. Joko jonkin toisen seurakunnan, tai vaikkapa jonkin kirkollisen järjestön, yhdistyksen tai urheiluliiton rippikoulussa. Tärkeä osa jokaista rippikoulua on
omaan seurakuntaan tutustuminen.
Vaikka kävisitkin rippikoulusi muualla kuin
Raumalla, ilmoittaudut Rauman seurakunnan rippikouluilmoittautumisen kautta.

Muista ilmoittaa, jos satut tietämään vuoden 2023 kesästä ajankohtia, jolloin et
pysty osallistumaan leirille tai konfirmaatioon. Otamme näitä toiveita huomioon
mahdollisuuksien mukaan ryhmäjakoa

Näin varmistuu, että saat kotiseurakuntajakson suoritettua ja rippikoulusi etenee
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tehdessämme. Huomioithan, että jos haluat tulla konfirmoiduksi Lapin tai Kodisjoen kirkossa, sinun on kerrottava tästä toiveesta ilmoittautuessasi.

Lisäksi leireillään vuokratiloissa Meriristin
remontin vuoksi.
Karvatti on Rauman edustalla saaressa
sijaitseva leirikeskus, jonne seurakunta
järjestää kuljetuksen mantereelta, laiturista. Karvatti sopii maastonsa osalta vain
osittain liikuntaesteiselle.

Ilmoittautumisessa saadut ”Katrina Asiointitunnukset” on tärkeää pitää tallessa. Niiden avulla pääset muokkaamaan tietojasi
tarvittaessa myöhemmin rippikouluvuoden
aikana.

Narvin kesäkoti (Kesäkodinpolk 238) on
Lapissa, Narvijärven rannalla sijaitseva
leirikeskus, jonne leiriläiset tulevat omin
kyydein.

Syksyn alussa saat tiedon, mihin rippikouluryhmään sinut on valittu. Sen jälkeen kyseisen rippikouluryhmän ohjaajat ottavat
sinuun yhteyttä ja kertovat, miten ryhmä
kokoontuu rippikoulusi aikana. Ryhmien
toiminnan aloitusajankohta vaihtelee ryhmittäin. Ne rippikoulut, joiden konfirmaatio
on jo kevätlukukauden aikana, aloittavat
rippikoulun jo syksyllä. Muut rippikouluryhmät aloittavat tapaamisensa kevätlukukauden aikana.

Eurajoen kristillinen opisto sijaitsee Eurajoen urheilupuiston naapurissa (Koulutie
4). Leiriläiset tulevat opistolle omin kyydein.
Myös Ratsastusriparille Kaarolle kuljetaan
omin kyydein.
Lasketteluripari majoittuu Sotkamossa
Sapson Helmessä (Sapsoperäntie 11).
Tänne on bussikuljetus Raumalta.

Leiri-info
Ennen leiriviikon alkua leirin vetäjät lähettävät sinulle ja huoltajallesi sähköpostitse
leiri-infon, jossa kerrotaan käytännön asioita leiriviikkoon liittyen, esimerkiksi leirillä
tarvittavat varusteet.

Kirkkoon kuulumattomatkin
ovat tervetulleita riparille
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat nuoret voivat käydä rippikoulun
huoltajansa suostumuksella.

On todella tärkeää, että annatte ilmoittautuessa aktiivisessa käytössä olevat sähköpostiosoitteet. Vähintään yhden huoltajan
sähköpostiosoite, mutta sen lisäksi on
mahdollista ilmoittaa myös toisen huoltajan ja nuoren oma sähköpostiosoite.
Kaikki rippikouluihin liittyvä posti tulee ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.
Muistattehan ilmoittaa, mikäli sähköpostiosoite muuttuu rippikouluvuoden aikana.

Jos haluat liittyä kirkkoon, ikäsi sekä vanhempiesi tai huoltajiesi kuuluminen kirkkoon vaikuttavat siihen, miten kirkon jäseneksi liittyminen käytännössä tapahtuu.
Rippikoulun voi käydä myös ilman, että liittyy kirkon jäseneksi. Tällöin sinua ei konfirmoida, mutta saat todistuksen rippikoulun käymisestä.

Leirikeskukset

Kysyttävää?

Rauman seurakunnalla on vuonna 2023
käytössään kaksi omaa leirikeskusta.

Rippikouluasioissa voit ottaa yhteyttä Rauman seurakunnan rippikoulutyöstä vastaavaan pappiin, Lotta Hatakkaan,
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lotta.hatakka@evl.fi, p. 044 769 1291. Rippikoulusi alkamisen jälkeen saat parhaiten
tietoa tietysti oman ryhmäsi vetäjiltä. Lotta
on kesälomalla 17.7.–14.8., mutta voit
sinä aikana lähettää sähköpostilla, tai
muulla tavalla viestin ja Lotta lukee ne heti
palattuaan lomalta 15.8. ja on yhteydessä
viestin lähettäneisiin.

Linkin rippikouluihin ilmoittautumiseen löydät Rauman seurakunnan kotisivuilta
www.raumanseurakunta.fi. Linkki vie sinut suoraan ilmoittautumislomakkeeseen.
Täytä se huolellisesti ja paina lopuksi lähetä-painiketta.
Ilmoittautumien tapahtuu vahvalla tunnistautumisella. Ensin huoltaja kirjautuu
pankkitunnuksillaan tai muulla varmenteella ja täyttää ilmoittautumisen omalta
osaltaan. Sen jälkeen sinä pääset täydentämään ilmoittautumisen. Löydät tästä vihkosta ohjeita, mutta ole yhteydessä, jos
tarvitsette ilmoittautumisessa apua. Ilmoittautuminen vahvalla tunnistautumisella on
meille uusi käytäntö, joten voi olla, että
emme ole jotakin vinkkiä huomanneet antaa.

Kirkkoon liittymiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä joko Lottaan, tai
kirkkoherranvirastoon (p. 044 769 1216).

Ilmoittautuminen vuoden
2023 rippikouluun
Rippikouluihin ilmoittaudutaan sähköisesti
netin kautta. Ilmoittautuminen on mahdollista heti tämän oppaan luettuasi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina
19.8.

Seuraavilta sivuilta löydät ohjeet lomakkeen täyttämistä helpottamaan.
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Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen
1. Rippikoululaisen ja huoltajan henkilötiedot
Täytä huolellisesti kaikki lomakkeessa kysytyt henkilö- ja yhteystiedot. Kaikki posti rippikouluvuoden aikana lähetetään ilmoittautumisessa annettuihin sähköpostiosoitteisiin.
2. Rippikoulutoiveesi
Valitse lomakkeen alasvetovalikosta, millaiseen rippikouluun ensisijaisesti haluaisit, tai
oletko käymässä rippikoulun muualla tai vasta vuonna 2023.
Jos haluat tulla konfirmoiduksi Lapin kirkossa, tai Kodisjoen kirkossa, muista merkitä se lomakkeelle sille varattuun kohtaan.
3. Kaveritoive
Ilmoittautumisessa on mahdollista käyttää kaverikoodia, jonka avulla jopa neljän ystävän
porukka pääsee samalle leirille. Kaverikoodi toimiin niin, että mietit ensin yhdessä kavereidesi kanssa kaveritoiveita ja leiritoiveita. Kun olette päässeet niistä yhteisymmärrykseen,
joku kaveriporukastanne ilmoittautuu ensimmäisenä, niin että hän valitsee leirityypin (esim.
leiri Karvatissa tai Narvilla, tai vaikkapa Futisripari). Ilmoittauduttuaan hänelle muodostuu
kaverikoodi, jonka voi käyttää enintään kolme ilmoittautujaa. Harkitse siis tarkkaan, keille
koodisi jaat.
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 et voi osallistua rippikouluun tai konfirmaatioon. Mahdollisia esteitä ovat tietysti
esim. kesätyösuunnitelmat, lomamatkat tai jo ennalta tiedossa olevat harrastusesteet. Huomioithan myös, että rippileiriä ennen on ryhmän yhteinen riparipäivä, jossa valmistaudutaan
leirijaksoon (yleensä joko samalla tai edellisellä viikolla, kun leiri alkaa) ja ryhmien konfirmaatiot ajoittuvat sen viikon viikonloppuun, jolloin leiri päättyy. Juhannusviikonloppuna ei
ole konfirmaatioita, joten sen osalta konfirmaatiot siirtyvät seuraavaan viikonloppuun.
5. Muut huomioitavat asiat ja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset
Täytä huolellisesti nämä kohdat ilmoittautumisesta. Näiden tietojen avulla pystymme järjestämään sinulle mahdollisimman hyvän ja turvallisen rippikoulukokemuksen. Nämä tiedot
korvaavat aiempina vuosina erikseen kerätyt turvallisuuskyselylomakkeet.
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6. Huoltajan tiedot, tietosuoja ja laskutusosoite
Toimiva sähköpostiosoite on tärkeä, koska rippikouluun liittyvää yhteydenpitoa sinuun ja
huoltajiin pidetään sähköpostitse.
Rippikouluun osallistumisen edellytyksenä on, että hyväksytte ilmoittajan luovuttamien tietojen keräämisen, säilyttämisen ja käsittelyn rippikoulun osallistumisen edellyttämällä tavalla
rippikoulun aikana. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään seurakunnan tietosuoja-asetusten
mukaisesti. Rekisteriselosteessa on tarkemmin kerrottu tietojen käsittelystä ja hävittämisestä rippikouluvuoden jälkeen.
Huom. Rippileireistä perittävät maksut lähetetään laskuna suoraan rippikoululaisen huoltajalle, huoltajan nimellä ja huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen. Mahdollinen maksuvapautus
tai -alennus pitää hakea jo hyvissä ajoin 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. Paina lopuksi sivun alalaidassa olevaa
lähetä -painiketta. Saat lopuksi näkyviin ilmoittautumisesi yhteenvetotiedot.

Isosen kastelukisa vauhdissa.

12

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 noudatetaan leirin päiväohjelman mukaista hiljaisuutta. Jos hiljaisuuden noudattaminen tuottaa leiriläiselle vaikeuksia, keskustellaan ongelmasta huoltajien 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, 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 alueilla. Kaikki srk:n leirikeskukset piha-alueineen ovat tällaisia.
Alkoholin, huumausaineiden, muiden päihteiden sekä tupakkatuotteiden tuominen leirille,
niiden hallussapito ja käyttö ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Terä-aseiden, puukkojen, monitoimityökalujen, linkkuveitsien yms. tuominen leirille on kielletty, ellei leirikirjeessä ole toisin ohjeistettu. Leirikeskuksista löytyvät kaikki tarvitsemamme
työkalut ja leireilytarvikkeet.
Kännykän voi ottaa mukaan leirille, mutta seurakunnan vakuutus ei kata henkilökohtaisia
tavaroita.
Leirikeskuksen tavarat ovat yhteistä omaisuuttamme. Siksi niistä on pidettävä hyvää huolta
ja palautettava lainatut tavarat paikoilleen käytön jälkeen.
Pelisääntöjä noudattamalla vahvistamme leirin yhteishenkeä. Jos leiriläinen ei
noudata sääntöjä, johtajat keskustelevat hänen kanssaan. 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 suppean tapaturmavakuutuksen piirissä.
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