Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan

RIPPIKOULUT 2022
Tavoitteenamme on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä
sekä auttaa löytämään paikka omassa kotiseurakunnassa.
Rippikoulussa etsitään yhdessä vastauksia uskon ja
elämän suuriin kysymyksiin.

LEIRIT:

RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT
- Hiihtis, Haapaniemen hiippakuntakartano Kuortane 26.2.-5.3.,
konfirmaatio la 12.3. klo 12
- Wanha Karhunmäki: 5.-12.6., konfirmaatio la 18.6. klo 12
- Kaara 1: 6.-13.6., konfirmaatio su 19.6. klo 10
- Kaara 2: 15.-22.6., konfirmaatio su 3.7. klo 10
- Kaara 3: 27.6.-4.7., konfirmaatio su 10.7. klo 10
- Kaara 4: 6.-13.7., konfirmaatio su 17.7. klo 10
- Kaara 5: 18.-25.7., konfirmaatio su 31.7. klo 10
- Päivärippikoulu: tapaamiset sovitaan erikseen ryhmän kanssa.
Kaikki konfirmaatiot ovat Lapuan tuomiokirkossa.
Kaara eli Kaaranmännikön leirikeskus sijaitsee Lapualla osoitteessa
Kellojantie 17.
Rovastikunnallinen keva-ripari Ahonniemi 18.-22.7.2022.
Konfirmaatio 23.7.2022 Törnävän kirkossa.Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Tuire Wuorijärvi, p. 0400 167901 tai tuire.wuorijarvi@evl.fi
RIPPIKOULUINFO vanhemmille ti 12.10 klo 18 tuomiokirkossa.
Tiedottaminen rippikouluasioissa tapahtuu pääasiassa sähköpostin kautta.
Lähetämme sähköpostit ilmoittautumisjärjestelmän kautta, katso
roskapostikansio ja merkitse postimme “ei roskapostia”.
Ripariryhmille luodaan omat whatsapp-ryhmät työntekijöiden toimesta.

Rippikoulumaksu
Rippikoululeirien maksu määräytyy kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan. Rippikoulumaksuista lähetetään erikseen tieto koteihin, kun päätös on tehty. Leirimaksusta voi
anoa vapautusta perustellusta syystä. Asiaa voi tiedustella diakoniatyöntekijöiltä. Ev.lut.
seurakuntaan kuulumattoman rippikoulumaksu on eri kuin jäsenen.

Rippikoulukortti
Rippikoulu alkaa seurakuntaan tutustumisella, eli 9 merkin keräämisellä riparikorttiin.
Kortit jaetaan kunkin ryhmän riparistartissa. Tiedon riparistartin ajankohdasta saat ryhmänjakokirjeen yhteydessä. Rippikoulukortti on passi rippileirille, kaikki merkit kerätään. Rippikoulukortit ja merkkitilanne tarkistetaan ennen leirin alkua.Rippikoulukortissa on merkki
“jumalanpalvelus ja kolehdinkanto”, saat tiedon omasta vuorostasi valitsemassasi kirkossa
tekstiviestinä.

Kirkolliset ilmoitukset
Seurakunnan toiminnasta ilmoitetaan torstaisin Lapuan Sanomissa kirkollisissa ilmoituksissa.
Lisäksi kirkolliset on luettavissa seurakunnan kotisivuilta www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi.
Nuorisotyön tilit snäpissä ja instassa @lapuansrknuoret kannattaa ottaa seurantaan,
siellä ilmoitetaan myös toiminnasta ja mahdollisista muutoksista!

Muualla rippikoulun käyvät
Rippikouluun ilmoittaudutaan järjestäjän ilmoittautumisen lisäksi myös tuomiokirkkoseurakunnan ilmoittautumisen kautta. Leirivaihtoehdoksi valitaan ”ripari muualla”.
Muualle rippikouluun menevät osallistuvat seurakuntajaksoon omassa seurakunnassa kuten
kaikki rippikoululaiset, riparikorttiin kerätään tarvittavat 9 merkkiä. Oman seurakunnan toimintaan tutustumisen lisäksi rippikoulu järjestäjä voi antaa erilaisia ennakkotehtäviä. Täyttä
riparikorttia vastaan annetaan rippiraamattu ja todistus seurakuntayhteysjakson suorittamisesta rippikoulun järjestäjälle. Ole hyvissä ajoin ennen rippikoulusi leirijaksoa yhteydessä
rippikouluista vastaavaan nuorisotyöntekijään!

Luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat
Myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat voivat käydä rippikoulun. Konfirmaatio kuitenkin edellyttää kastetta ja seurakuntaan liittymistä. Kastetilaisuus voidaan järjestää
ennen konfirmaatioon osallistumista. Tästä asiasta voit tiedustella lisää rippikoulutyöstä
vastaavalta papilta.

Rippikouluun ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti seurakunnan kotisivujen kautta osoitteessa
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi 11.10.- 23.10.2021 välisenä aikana.
Lomake tulee täyttää huolellisesti ja siinä on hyvä kertoa kaikki nuoren elämään vaikuttavat
asiat (koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet, läheisen kuolema). Nämä asiat ovat luottamuksellisia ja tulevat vain työntekijän tietoon. Tällä tavalla toimien pyrimme järjestämään jokaiselle nuorelle mielekkään leirikokemuksen. Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole merkitystä.
Ilmoittautumisaika on kaikille sama ja päätös ripariryhmästä tehdään yhtä aikaa kaikille.
Rippikouluvaihtoehdoista valitaan neljä mieluisinta. Ilmoittautumisessa ei voi edetä
ennen kuin nämä vaihtoehdot on syötetty. Erityisiin perusteisiin on kirjattava kaikki nyt
tiedossa olevat esteet osallistua johonkin rippikouluryhmään, esim. urheilukisat, perhejuhlat.
Perustelluista syistä huomioimme erityiset leiritoiveet. Työntekijät pidättävät oikeuden jakaa
leirit kaikille sopiviksi. Ripariryhmän suurin sallittu osallistujamäärä on 25 rippikoululaista.
Toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon.
Kaverikoodin käyttö: Kaveriporukan ensimmäinen ilmoittautuja ei voi käyttää kaverikoodia. Hän antaa sähköpostiviestissään saaman koodin kaverille, joka syöttää sen hakulomakkeen kohtaan ja painaa “hae”. Kaverin nimi valitaan listasta ja näin toive tulee ilmi.
Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, olkaa rohkeasti yhteydessä nuorisotyön väkeen.
Ilmoittautuminen käydään läpi vanhempaininfossa 12.10. Klo 18 tuomiokirkossa.
Pidetään yhteyttä:
nuorisotyönohjaaja Sanna Mehtälä p. 0400 764539, sanna.mehtala@evl.fi
nuorisopappi Riitta Hepomäki p. 044 0878 522, riitta.hepomaki@evl.fi
www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi/rippikoulu

