Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan

RIPPIKOULUT 2021
Rippikoulu on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran!
Tavoitteenamme on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä
sekä auttaa löytämään paikka omassa kotiseurakunnassa.
Rippikoulussa etsitään yhdessä vastauksia uskon ja
elämän suuriin kysymyksiin.

LEIRIT:

RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT
Talvella:
Hiihtis 27.2. – 6.3.2021 Piispalassa. Konfirmaatio la 13.3. klo 12.
Kesällä Kaarassa:
Kaara I 7.-14.6.2021. Konfirmaatio su 20.6. klo 10
Kaara II 16. – 23.6.2021. Konfirmaatio la 3.7. klo 12
Kaara III 28.6. – 5.7.2021. Konfirmaatio su 11.7. klo 10
Kaara IV 7.7. – 14.7.2021. Konfirmaatio su 18.7. klo 10
Kaikki konfirmaatiot ovat Lapuan tuomiokirkossa!
Päivärippikoulu on vaihtoehto sinulle, joka et voi syystä tai toisesta voi
osallistua leirille. Rippikoulun suorittamiseen kuuluu merkkien kerääminen,
ryhmän yhteiset kokoontumiset sekä intensiivijakso Wanhalla Apteekilla
7.-10.6.2021. Konfirmaatio on 13.6. Päivärippikoulu järjestetään kun
vähintään 5 nuorta ilmoittautuu määräaikaan mennessä.
Rovastikunnallinen Keva-ripari 19.-23.7.2021 ja konfirmaatio Törnävän
kirkossa la 24.7. Lisätiedot: Tuire Wuorijärvi p. 050 4746886.
(Kaara eli Kaaranmännikön leirikeskus sijaitsee Lapualla osoitteessa
Kellojantie 17)

Rippikoulumaksut ja leirien kesto
Kesällä Kaarassa pidettävät leirit ovat viikon pituisia. Kaaran leirin hinta on 130 €. Piispalan
leirin hinta on 190 € (sis. täysihoito omin liinavaattein, pyyhe ja matkat edestakaisin sekä muita
aktiviteetteja leirin aikana). Katso tarkemmin: www.piispala.fi. Leirimaksusta voi anoa vapautusta
perustelluin syin. Asiaa voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä.

Rippikoulukortti
Rippikoulu alkaa seurakuntaan tutustumisjaksolla, mikä tapahtuu keräämällä merkkejä rippikoulukorttiin. Rippikoulukortit jaetaan riparistartin yhteydessä, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Muistathan että rippikoulukortti on passi rippikoululeirille ja vain täynnä oleva passi
kelpaa, eli kaikki merkit on kerättävä. Rippikoulukortit ja merkkitilanne tullaan tarkistamaan
ennen leirin alkua ryhmäjakokirjeen ohjeiden mukaan.

Kirkolliset ilmoitukset lehdessä ja netissä
Kirkolliset ilmoitukset ovat torstaisin Lapuan Sanomissa ja ajankohtainen tieto löytyy myös
netistä www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi. Instasta ja Snäpistä seurantaan kannattaa laittaa
@lapuansrknuoret.

Ennakkotapaamiset
Kaikilla rippikouluryhmillä tulee riparistartin lisäksi olemaan ennakkotapaamisia, jotka pidetään
Wanhalla Apteekilla (Kirkkokatu 4, tuomiokirkon vieressä oleva rakennus). Näistä päivistä informoidaan myöhemmin lähetettävissä ryhmäkirjeissä. Tapaamme vanhempia vanhempainvarteissa
ennen leirejä.

Kolehdin kanto
Ryhmäkirjeen yhteydessä saat tiedon kolehdinkantovuorostasi. Ellet pääse vuorollasi, yritä vaihtaa vuoro itsenäisesti jonkun kaverin kanssa. Jos vuoron vaihto ei onnistu, ole yhteydessä
työntekijöihin.

Muualla rippikoulun käyvät
Muualle rippikouluun menevät osallistuvat seurakuntajaksoon omassa seurakunnassaan kuten
kaikki rippikoululaiset. Tämän vuoksi myös muualla rippikoulun käyvät ilmoittautuvat sähköisesti
oman seurakunnan ilmoittautumisen yhteydessä. Täyttä rippikoulukorttia vastaan muualle rippikouluun menevät saavat seurakunnalta Raamatun.

Luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat
Myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat voivat käydä rippikoulun. Konfirmaatioon
osallistuminen kuitenkin edellyttää kastetta ja seurakuntaan liittymistä. Kastetilaisuus voidaan
järjestää ennen konfirmaatioon osallistumista. Tätäkin asiaa voit tiedustella työntekijöiltä. Hinta
kirkkoon kuulumattomilta on 250 € (Kaara).

Rippikoulun sähköinen ilmoittautuminen
Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tulee Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kotisivuille (etusivulle). Osoite on
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi. HUOM! Vanhempien infotilaisuus ja kahvit
ke 7.10. klo 18 tuomiokirkossa.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa
ke 7.10. klo 20 ja päättyy ma 19.10. klo 20.
Lomakkeessa tulee kertoa kaikki leirielämään ja oppimiseen vaikuttavat asiat, kuten läheisen
kuolema, sairaus tai muu sinua tai perhettäsi koskeva tapahtuma (Huom! Tulee vain työntekijöiden tietoon). Haluamme tarjota jokaisella nuorelle hyvän leirikokemuksen.
Valitse lomakkeessa olevista vaihtoehdoista neljä mieluisinta. Kaikkien on pakko syöttää lomakkeelle neljä leiriä. Perustelluista syistä huomioimme erityiset leiritoiveet ilmoittautumisajan päätyttyä. Työntekijät pidättävät oikeuden jakaa leirit kaikille sopiviksi. Ne, jotka
menevät rippikouluun seurakunnan ulkopuolelle, ilmoittautuvat myös laittaen ykkösvaihtoehdoksi leiri muualla.
Kaverikoodin käyttö: Ensimmäinen kaveriporukasta täyttää lomakkeen normaalisti ja ilmoittautumisen jälkeen saa näytölle oman koodin, jonka voi antaa kolmelle kaverille syötettäväksi. He syöttävät koodin kaverikenttään ja painavat ”hae”. Ja näin toive tulee ilmi. Ensimmäinen ilmoittautuja ei voi käyttää kaverikoodia.
Ilmoittautumisjärjestyksellä tai siis nopeudella ei ole ilmoittautumisessa merkitystä. Ryhmät
jaetaan niin että leireille tulee maksimissaan 25 leiriläistä ja tyttöjä ja poikia pyritään laittamaan suurin piirtein saman verran. Toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon.
Jos sähköisessä ilmoittautumisessa on ongelmia, niin ota yhteyttä seurakunnan nuorisotiimin
työntekijöihin!
Ryhmäjaosta lähetetään sähköposti ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään viikolla
45 aikana. Ryhmäjakotietoja ei julkaista nettisivuilla tietoturvasyistä.

Pidetään yhteyttä
Mikäli jokin asia jäi epäselväksi, kysy rohkeasti ja ota yhteyttä.
Yhteystiedot:
nuorisotyönohjaaja Sanna Mehtälä p. 0400 764 539, sanna.mehtala@evl.fi
nuorisopappi Riitta Hepomäki p. 044 0878 522, riitta.hepomaki@evl.fi
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi

