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Tervetuloa rippikouluun!
Olet tullut rippikouluikään,
joten kutsumme sinut Lapinlahden seurakunnan järjestämään rippikouluun!

RIPPIKOULUT VUONNA 2022-2023
Lapinlahden seurakunnassa järjestetään vuonna 2022-2023 kaksi leirimuotoista rippikoulua
(RK1 JA RK2) sekä yksi päivärippikoulu (PK). Muualla leirinsä käyvät (MM) suorittavat
seurakuntayhteysjakson omassa seurakunnassa.
Rippikoulu koostuu seurakuntayhteysjaksosta, joka käydään syksyn 2022 ja kevään 2023 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. Pohdi huoltajiesi kanssa yhdessä, olisiko kesään sijoittuva
leiri sinulle ja elämäntilanteellesi sopiva vaihtoehto, vai palvelisiko sinua paremmin hiihtoloman Päivärippikoulu. HUOM! Sinun tulee täyttää ilmoittautumislomake, vaikka kävisitkin
rippikoulusi muualla kuin Lapinlahden seurakunnassa (esim. järjestöt ja herätysliikkeet). Lue ilmoittautumislomake huolellisesti ja täytä se yhdessä vanhempiesi kanssa. Tarkista etenkin, että
puhelinnumerot ovat ilmoitettu oikein! Ilmoittautuminen on mahdollista 12.-27.9.2022 saakka. Rippikoululaisella on mahdollista esittää toive samaan ryhmään tulevasta kaverista. Tällöin
molempien kaverusten on käytettävä ilmoittautumisen yhteydessä ”kaverikoodi”toimintoa. Valitessasi rippikouluryhmää huomaathan, että sinun täytyy valita ensisijainen ja toissijainen vaihtoehto. Rippikoulun ryhmäjaot ilmoitetaan tekstiviestillä 2.10. mennessä.
Jos käyt rippileirisi muualla (MM), esim. järjestöt tai herätysliikkeet, mutta haluat suorittaa seurakuntayhteysjakson oman kotiseurakuntasi piirissä, niin laita ilmoittautuessa kakkosvaihtoehdoksi siitä huolimatta mikä tahansa muu ryhmä. Tätä ei huomioida lopullisessa valinnassa (kyseessä on muotoseikka, jonka järjestelmä vaatii). Jos et jostain syystä voi ilmoittautua verkossa,
niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen!

Rippikoulu 2022-2023
_______________________________________________________________________________
Rippikoulu alkaa rippikoululaisten ja huoltajien yhteisellä info-illalla Lapinlahden seurakuntatalolla aikataulussa mainittuna ajankohtana. On ensiarvoisen tärkeää, että paikalla on rippikoululaisen lisäksi vähintään yksi huoltaja. Infotilaisuudessa palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettu osallistujakortti, joka lähetetään tämän kirjeen mukana.
RIPPILEIRIN HINTA VUONNA 2022-2023
Rippileirin hinta vuonna 2022-2023 on 18,50€/ leiripäivä, eli 129,50€/leiri. Maksusta tulee
lasku maksajalle postitse touko-kesäkuussa 2023. Leirimaksulla katetaan ruokailusta ja majoituksesta aiheutuvia kuluja. Opetus on ilmaista. Päivärippikoulu ja muualle menevien seurakuntayhteysjakso ovat maksuttomia. Maksuhuojennusta koskevissa asioissa voi olla yhteydessä kirkkoherra Lauri Jänttiin 040 5021439.

TIEDONKULKU, RETKIKIRJEET JA KORVAUSTEHTÄVÄT
Tämä kutsukirje on rippikouluun liittyvä ainoa postitse saapuva infokirje. Täytäthän ilmoittautumislomakkeen huolellisesti, koska jatkossa kaikki tiedonkulku tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä kirjattujen huoltajien sekä rippikoululaisen puhelinnumeroon (ryhmätekstiviestit) tai
sähköpostiosoitteeseen sekä seurakunnan nettisivujen kautta (Tule mukaan -> Rippikoulut ->
Materiaalit / Korvaustehtävät).
Mikäli rippikoululainen on estynyt pääsemään rippikoulun kokoontumiseen esimerkiksi sairastumisen vuoksi, tulee hänen huoltajansa ilmoittaa siitä kokoontumisesta vastaavalle työntekijälle. Korvaustehtävät julkaistaan seurakunnan nettisivuilla välilehden ”Korvaustehtävät” alla
viimeistään viikko kokoontumisen jälkeen. Korvaustehtävällä korvattavien kokoontumisten suositeltu määrä on korkeintaan kaksi. Korvaustehtävien tulostaminen sekä palauttaminen ovat
rippikoululaisen ja huoltajan vastuulla. Ne tulee palauttaa tehtävässä olevan erillisen ohjeen
mukaisesti.
Kaikki rippikoulun materiaalit, ml. tämä kirje, osallistujakortti, rippikoulun säännöt sekä rippikoulun tärkeät päivämäärät ovat tulostettavissa seurakunnan nettisivuilta.

Rippikoulu on ilon koulu!
Sydämellisesti tervetuloa mukaan sellaisena kuin olet!

Lisätietoa:
Nuorisotyönohjaaja
Minttu Tähtinen
p. 044 7335279
minttu.tahtinen@evl.fi
www.lapinlahdenseurakunta.fi

