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Tervetuloa rippikouluun!
Olet tullut rippikouluikään,
joten kutsumme sinut Lapinlahden seurakunnan järjestämään rippikouluun!
RIPPIKOULUT VUONNA 2021-2022
Lapinlahden seurakunnassa järjestetään vuonna 2021-2022 kaksi leirimuotoista rippikoulua
(RK1 JA RK2) sekä yksi päivärippikoulu (PK). Muualla leirinsä käyvät (MM) suorittavat
seurakuntayhteysjakson omassa kotiseurakunnassaan omana ryhmänään.
Rippikoulu koostuu seurakuntayhteysjaksosta, joka käydään syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana,
sekä intensiivijaksosta. Intensiivijakso on joko kesäleiri tai päivärippikoulu hiihtolomaviikolla
10. Muualle menevillä on omat leirinsä. Rippikoulun seurakuntayhteysjakso sisältää yhteisiä
kokoontumisia. Osa kokoontumista on ryhmäkohtaisia ja osa on suunnattu kaikille rippikouluryhmille. Lisätietoa rippikoulun tärkeistä päivämääristä löydät erillisestä liitteestä.
ILMOITTAUTUMINEN JA ENSIMMÄISET LÄSNÄOLOT
Voit ilmoittautua rippikouluun seurakunnan kotisivuilla osoitteessa:
www.lapinlahdenseurakunta.fi. HUOM! Sinun tulee täyttää ilmoittautumislomake, vaikka kävisitkin rippikoulusi muualla kuin Lapinlahden seurakunnassa (esim. järjestöt ja herätysliikkeet).
Lue ilmoittautumislomake huolellisesti ja täytä se yhdessä huoltajasi kanssa. Tarkista etenkin,
että puhelinnumerot ovat ilmoitettu oikein! Ilmoittautuminen on mahdollista 27.9.2021 saakka. Rippikoululaisella on mahdollista esittää toive samaan ryhmään tulevasta kaverista. Tällöin
molempien kaverusten on käytettävä ilmoittautumisen yhteydessä ”kaverikoodi”toimintoa. Jos et jostain syystä voi ilmoittautua verkossa, niin ota yhteyttä Meijuun!
Jos ilmoittaudut Lapinlahden seurakunnan rippikouluun niin muista, että rippikoulu alkaa rippikoululaisten ja huoltajien ryhmäkohtaisella infoillalla. On ensiarvoisen tärkeää, että paikalla on
rippikoululaisen lisäksi huoltaja. Infoiltaan palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettu
osallistujakortti, joka lähetetään tämän kirjeen mukana. Rippikoulun ryhmäjaosta tulee ilmoitusviesti huoltajille ja rippikoululaiselle tekstiviestitse pe 1.10.2021.
RIPPILEIRIN HINTA VUONNA 2020-2021
Rippileirin hinta vuonna 2021-2022 on 18€/ leiripäivä, eli 126€/leiri. Maksusta tulee lasku
maksajalle postitse touko-kesäkuussa 2022. Leirimaksulla katetaan ruokailusta ja majoituksesta aiheutuvia kuluja. Opetus on ilmaista. Päivärippikoulu ja muualle menevien seurakuntayhteysjakso (ja päiväkoulun intensiivijakso) ovat maksuttomia. Maksuhuojennusta koskevissa asioissa voi olla yhteydessä kirkkoherra Lauri Jänttiin 040 502 1439.
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TIEDONKULKU, RETKIKIRJEET JA KORVAUSTEHTÄVÄT
Tämä kutsukirje on rippikouluun liittyvä ainoa postitse saapuva infokirje. Jatkossa kaikki tiedonkulku tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä kirjattujen huoltajien sekä rippikoululaisen puhelinnumeroon (ryhmätekstiviestit) tai sähköpostiosoitteeseen sekä seurakunnan nettisivujen
kautta (Tule mukaan -> Rippikoulut -> Materiaalit / Korvaustehtävät).
Rippikoulu on läsnäolon koulu. Siksi on tärkeää, että rippikoululainen osallistuu jokaiseen kokoontumiseen. Lomamatka tai harrastus ei ole peruste poissaololle -huomioithan tämä suunnitellessasi tulevia menoja. Mikäli rippikoululainen on estynyt pääsemään kokoontumiseen sairastumisen vuoksi, tulee hänen huoltajansa ilmoittaa siitä kokoontumisesta vastaavalle työntekijälle. Poissaolon voi korvata toisen ryhmän vastaavalla kokoontumisella tai korvaustehtävällä (joissakin tapauksissa korvaava kerta). Korvaustehtävä julkaistaan seurakunnan nettisivuilla
välilehden ”Korvaustehtävät” alla viimeistään viikko kokoontumisen jälkeen. Tulosta korvaustehtävä itsenäisesti seurakunnan nettisivuilta (tai kopioi paperille, jos ei ole tulostusmahdollisuutta).
Korvaustehtävien suositeltu määrä on korkeintaan kaksi. Ne palautetaan ohjeen mukaisesti
mielellään seuraavaan kokoontumiseen. Kaikki korvaustehtävät (ja mahdolliset etätehtävät)
tulee olla hyväksytty intensiivijakson alkuun mennessä.
Mikäli Korona-pandemia aiheuttaa rippikouluvuoden aikana kokoontumisrajoituksia, niin rippikoulukokoontumiset järjestetään etäkokoontumisina, etätehtävinä tai pienryhminä. Tällöin
informoimme toimintaohjeista suoraan huoltajille tekstiviestitse tai sähköpostin välityksellä.
Mahdolliset etätehtävät ovat tulostettavissa seurakunnan nettisivuilta.
Kaikki rippikoulun materiaalit, ml. tämä kirje, osallistujakortti, rippikoulun säännöt sekä rippikoulun tärkeät päivämäärät ovat tulostettavissa seurakunnan nettisivuilta.
TIEDOKSI MYÖS: ERITYISRIPPIKOULU
Iisalmen rovastikunnan alueella järjestetään vuonna 2022 erityisnuorille tarkoitettu rippikoulu.
Rippikoulu rakentuu yhteisestä aloitustapahtumasta tammikuussa 2022 ja kesällä pidettävästä
rippileiristä. Tarkempi aikataulu ja kokoontumispaikat varmistuvat, kun ilmoittautuneiden määrä
on selvillä. Erityisrippikoulu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille jotka ovat syntyneet vuosina 2006-2007. Rippikoulun toiminta ja tehtävät suunnitellaan jokaiselle nuorelle hänen toimintakykynsä mukaisesti. Ilmoittautuminen (17.9. mennessä) erityisrippikouluun:
Risto Tabell, Vaalijalan pappi, 050 5580204 risto.tabell@vaalijala.fi

Rippikoulu on ilon koulu!
Sydämellisesti tervetuloa mukaan sellaisena kuin olet!
Lisätietoa:
Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast
p. 044 733 5266
meiju.silvast@evl.fi
www.lapinlahdenseurakunta.fi

