RIPPIKOULUT 2018
Imatran seurakunta

TERVEHDYS VUODEN 2018 RIPPIKOULULAINEN!
Tämä esite auttaa sinua valitsemaan rippikoulusi yhdessä huoltajasi
kanssa. Lukekaa tämä esite yhdessä läpi kokonaan, jonka jälkeen voit
ilmoittautua rippikouluun seurakunnan kotisivujen kautta.

Tärkeää tietoa rippikoulun valitsemisesta ja rippikoulusta
1. Voit valita tuletko leirimuotoiseen- vai päivärippikouluun.
2. Ota huomioon rippikoulutoiveita miettiessä viikonloppujakson,
varsinaisen leirijakson sekä konfirmaation ajankohta. Älä valitse
sellaista leiriä ja viikonloppua, jonka aikana sinulla on harrastuksia,
kilpailuja, lomamatkoja tai muita menoja.
Tiedot rippikoulujen ajankohdista löydät tämän kirjeen lopusta!
Leirijaksojen lisäksi, rippikouluun kuuluu erilaisia tutustumiskäyntejä
sekä tapaamisia. Oman leirisi kokoontumiset ilmoitetaan sinulle
rippikoulukirjeessä, jonka saat SÄHKÖPOSTIISI.
3. 13.11.2017 Saat tietää mille rippikoululeirille sinut on valittu.
Tarkista myös roskapostikansio. Jos et saa sähköpostia 13.11.2017,
niin ole yhteydessä nuorisopappi Ville Kajaniin tai
nuorisotyönohjaaja Tomi Hämäläiseen (yhteystiedot kirjeen
lopussa). Päivärippikouluun pääsevät kaikki halukkaat. Kaikki
rippikoulua koskevat sähköpostit lähetetään työntekijöiden omista
työsähköposteista (etunimi.sukunimi@evl.fi).
On ensiarvoisen tärkeää, että ilmoitat voimassaolevan
sähköpostiosoitteen ilmoittautumisen yhteydessä, jossa on myös
tilaa postin vastaanottamiselle!
ET SAA MITÄÄN PAPERIPOSTIA, JOTEN SEURAA SÄHKÖPOSTIA
AKTIIVISESTI KOKO RIPPIKOULUN AJAN!
4. Ilmoittautuminen rippikouluun alkaa maanantaina 2.10.2017
ja päättyy sunnuntaina 22.10.2017.
HUOM! Myöhässä ilmoittautuneet eivät voi päästä haluamalleen
leirille, vaan heidät sijoitetaan sinne missä on vielä tilaa.

Voit ilmoittautua rippikouluun, vaikka et kuuluisikaan kirkkoon.
Lisätietoja kirkkoon liittymisestä saat kirkkoherranvirastosta.

5. Rippikoulun leirijaksoista muodostuu majoitus- ja ruokailukuluja,
joista osan maksavat nuoren vanhemmat/huoltajat. Leirimaksut
Imatran seurakunnassa ovat (1.8.2012 alkaen):

Oman srk:n
jäsen

Muun srk:n
jäsen

Kirkkoon
kuulumaton

Leirimaksut €

-

100,00

200,00

Ateriamaksut €

80,00

80,00

80,00

Leirijaksojen maksut
yhteensä (leiri- ja 80,00
ateriamaksu) €

180,00

280,00

Päivärippikoulun
maksut yhteensä
30,00
(ateria- ja
materiaalimaksu) €

40,00

50,00

6. Leiripaikat
Päiväranta

Imatran seurakunnan kurssi- ja leirikeskus
Huhtasenkylässä. Siellä pidetään viikonloppuleirit
sekä varsinaiset leirijaksot.

Olavinkulma

Seurakunnan tilat Imatrankoskella.
Päivärippikoulun opetus tapahtuu pääasiassa
Olavinkulmassa. Päivärippikoulussa ei yövytä.

Päihteet johtavat yhteydenottoon kotiin, mukautettuun
suorittamiseen tai mahdollisesti leirin keskeytymiseen.

KUINKA ILMOITTAUDUN RIPPIKOULUUN?

1. Muistilista ennen ilmoittautumista
- keskustele vanhempien/huoltajien (ja mahdollisesti
valmentajan) kanssa rippikoulusi ajankohdasta
- tarkista, että pääset osallistumaan myös viikonloppujaksolle
- tarkista sähköpostiosoitteesi toimivuus
- Jos haluat kaverin kanssa samaan rippikouluun, sopikaa, kumpi
ilmoittautuu ensimmäisenä. Hän saa näin ollen kaverikoodin,
jonka antaa kaverille. Tästä lisää kohdassa ”Kuinka
ilmoittaudun kaverini kanssa samaan rippikouluun?”

2. Missä ilmoittaudun ja miten?
- Ilmoittautuminen tapahtuu Imatran seurakunnan kotisivujen
kautta.
A. Mene osoitteeseen www.imatranseurakunta.fi
B. Valitse sivustolta kohta TYÖALAT NUORISOTYÖ
C. Valitse aukeavalta sivulta linkki jossa lukee RIPPIKOULU.
D. Avaa linkki VUODEN 2018 RIPPIKOULUIHIN ILMOITTAUDUT
TÄSTÄ.
Nyt edessäsi on sivusto jonka vasemmassa ylälaidassa lukee
”Rippikoulu 2018 ilmoittautuminen” ja oikealla ylhäällä on
kalenteri.
Kalenterin alapuolella on kohta ”Etsi tulevista ajoista” Rastita
ruutu ja paina nappia ”Hae”.
Vasemmalle ilmestyy linkki:
Rippikoulu 2017 ilmoittautuminen
Klikkaa: Ilmoittaudu >>
Tässä vaiheessa on hyvä että nuori ja huoltaja täyttävät
yhdessä yhteystiedot sekä leirivalintakohdat.

Täytä kaikki pyydetyt kohdat todellisilla tiedoilla. Mikäli haluat
ilmoittautua kaverin kanssa samalle leirille, noudata kohdan
”Kuinka ilmoittaudun kaverini kanssa samaan rippikouluun?”
ohjetta leirien valitsemisessa. Mikäli ilmoitat vain itsesi, valitse
leireistä sinulle parhaiten sopivat klikkaamalla ensin kaikkein
mieluisinta, sitten toiseksi mieluisinta jne. Voit muuttaa
järjestystä klikkailemalla nuolia. Paina nappia ”Lisää valitut”.
Tarkista tässä vaiheessa, että kaikki annetut tiedot ovat oikein,
erityisesti rippikoululaisen sähköpostiosoite, johon tulee
rippikoulukirjeesi 13.11.2017, sekä kaikki muu materiaali
rippikoulun aikana.
Paina sen jälkeen nappia ”Ilmoittaudu” sivun alalaidasta.
Huomioithan, että nämä ovat vain toiveita. Kaikki neljä
toivetta on pakko laittaa, jotta pääset suorittamaan
ilmoittautumisen loppuun. Voit tulla valituksi mihin tahansa
rippikouluun, jotka olet valinnut.
Päivärippikouluun ilmoittautuessasi sijoita päivärippikoulu
ensimmäiseksi toiveeksi ja kolme satunnaista leiriä muiksi
vaihtoehdoiksi. Päivärippikouluun pääsevät kaikki halukkaat,
mutta tietokonejärjestelmämme vaatii kaikki neljä
vaihtoehtoa.

3. Miten ilmoittaudun kaverini kanssa samaan rippikouluun?
Ilmoittautumislomakkeessa on kohta ”kaverikoodi”. Tämä
mahdollistaa sinun ja kaverisi pääsemisen samalle leirille.
- Sopikaa kumpi teistä ilmoittautuu ensin. Kun hän on
ilmoittautunut, hänen sähköpostiosoitteeseensa tulee
vahvistus ilmoittautumisesta sekä KAVERIKOODI.
- KIRJOITA KOODI YLÖS! Pieniä ja isoja kirjaimia sekä numeroita
myöten samalla tavalla (Ensimmäinen ilmoittautuja ei siis itse
tarvitse/ voi käyttää kaverikoodia, vaan hän on uuden
kaveriryhmän ”perustaja”).

- Hän antaa kaverikoodin kaverille, jonka kanssa hän on sopinut
haluavansa samalle leirille (yhteensä enintään kaksi henkilöä
eli ensimmäinen ilmoittautuja + yksi kaveri!).
- Laita rasti kaverikoodikohtaan ja sen jälkeen pääset
kirjoittamaan kaveriltasi saamasi koodin. Kun tämän henkilön
kaveri ilmoittautuu käyttäen kaverikoodia, heidän
rippikoulutoiveensa tulevat automaattisesti samoiksi kuin
toisella kaverikoodilaisella. Näitä ei pysty muuttamaan.
Sopikaa siis keskenänne KAIKKI NELJÄ rippikouluvaihtoehtoa,
jotka käyvät teille kaikille sekä vanhemmillenne/huoltajillenne.
Teidät käsitellään tästedes yhdessä, jotta pääsette samalle
leirille. Käytettyäsi kaverikoodia, et voi purkaa sitä
omatoimisesti!
4. Mistä tiedän, että ilmoittautumiseni on onnistunut?
Ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tulee kopio
ilmoittautumisen vahvistumisesta.
Käy siis heti ilmoittautumisen jälkeen tarkistamassa, että olet
saanut sähköpostiisi vahvistuksen ilmoittautumisen
onnistumisesta. (Tarkista tässäkin tapauksessa myös
roskapostikansio.)
Ilmoittautumisessa on ainoastaan leiritoiveesi, eli tiedon siitä
mille leirille sinut on voitu sijoittaa, saat vasta VARSINAISESSA
RIPPIKOULUKIRJEESSÄ 25.11.2017.

5. Ongelmatilanteet ja yhteydenotot
Jos ilmoittautuminen ei onnistu ohjeiden avulla, ole hyvä ja ota
yhteyttä nuorisotyönohjaaja Tomi Hämäläiseen. Ota yhteyttä
myös siinä tapauksessa, mikäli kaverikoodi halutaan purkaa,
tai jos tietoihisi tulee muutoksia ennen kuin olet saanut tiedon
mihin ryhmään tulet valituksi. Toivomme yhteydenottoa
ensisijaisesti sähköpostilla. Mitä enemmän tietoja osaat
kysymykseesi laittaa, sitä helpompi asia on hoitaa ajan tasalle.

Yhteystiedot:
Nuorisopappi
Ville Kajan
ville.kajan@evl.fi (ensisijainen)
puh. 044 400 4284 (tekstiviesti)
Nuorisotyönohjaaja
Tomi Hämäläinen
tomi.hamalainen@evl.fi (ensisijainen)
puh. 040 508 4973 (tekstiviesti)

HUOM! Saatuasi tiedon mihin rippikouluun sinut on valittu,
hoida siitä lähtien KAIKKI rippikouluun liittyvät asiat
OMAN RIPPIKOULUSI TYÖNTEKIJÖIDEN KANSSA, joiden
yhteystiedot saat leirikirjeessä.

VUODEN 2018 RIPPIKOULUT IMATRAN SEURAKUNNASSA

Leiri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paikka
Päiväranta
Päiväranta
Päiväranta
Päiväranta
Päiväranta
Päiväranta
Päiväranta
Päiväranta

Leiri
24.2.-2.3.
9.-15.6.
14.-20.6.
16.-22.6.
7.-13.7.
14.-20.7.
21.-27.7.
28.7.-3.8.

10. Päivärippikoulu 4.-8.6. (opetusjakso)
TA = Tainionkosken kirkko
IK = Imatrankosken kirkko
KRK = Kolmen Ristin kirkko

Viikonlopp
Konf.
u
10.6. TA klo 14 12.-14.1.
1.7. TA klo 14
19.1.-21.1.
8.7. KRK klo 14 26.-28.1.
15.7. TA klo 10 2.-4.2.
29.7. KRK klo 14 9.-11.2.
5.8. TA klo 10
16.-18.2.
12.8. TA klo 14 9.-11.3.
12.8. KRK klo 10 23.-25.3.
erilliset
10.6. IK klo 10 tapaamiset

