Lue tämä vihko huolella läpi yhdessä huoltajiesi kanssa

TERVETULOA
Naantalin seurakunnan
RIPPIKOULUUN 2019
RIPPIKOULU ON SINUA VARTEN. Rippikoulussa pohditaan elämän suuria kysymyksiä
ihmisestä, Jumalasta, uskosta, elämästä ja rukouksesta. Rippikoulussa eletään toisia
kunnioittaen, uusiin ihmisiin tutustuen ja yhdessä hiljentyen. Osaltaan rippikoulu
auttaa tutustumaan myös omaan itseensä. Rippikoululla on myös muita merkityksiä.
Rippikoulu ja konfirmaatio antavat kirkkolain määrittämiä oikeuksia, kuten itsenäisen oikeuden käydä ehtoollisella, kelpoisuuden kummiksi, mahdollisuuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen ja kirkollisen äänioikeuden 16-vuotiaana.
Rippikoululla on oma opetussuunnitelmansa, joka kattaa monenlaiset aihepiirit aina
nuoren elämänkuvioista Jumalan olemassaoloon ja elämän mielekkyyteen asti. Rippikoulu päättyy konfirmaatiomessuun, mutta kasvaminen aikuisuuteen jatkuu. Rippikoulu antaa tälle elämänvaellukselle matkaeväitä.
RIPPIKOULUN INFOTILAISUUDET Naantalin seurakunnan työntekijät vierailevat elokuussa Suopellon ja Maijamäen yläkouluilla kertomassa 8. luokkalaisille rippikoulusta. Vanhemmille on samankaltainen infotilaisuus ti 21.8.2018 klo 17-18.30 Naantalin seurakuntakeskuksen pääsalissa. Ennen tilaisuuden alkua kahvitarjoilu.

ILMOITTAUTUMISOHJEET
1. Käytämme netti-ilmoittautumista. Osoite on http://www.naantalinseurakunta.fi/
tule-mukaan/rippikoululaisille
. Voit perustella miksi sinun tulisi päästä johonkin tiettyyn rippikouluryhmään. Älä
valitse sinulle mahdottomia ryhmiä. Kuitenkin pyydämme valitsemaan 4 vaihtoehtoista ryhmää. Ensisijaista ryhmätoivetta emme läheskään aina pysty täyttämään.
Joudumme mm. tasaamaan ryhmien tyttö-poikajakoa ja yli 24 hengen ryhmiä. Kun
ryhmässä on yli 24 ilmoittautunutta, joudut varasijalistalle. Nopeudesta ei ole erikseen hyötyä. Kaikki hakuaikana ilmoittautuneet huomioidaan. Käsittelemme hakemukset mahdollisimman tasapuolisesti; näin myös varalistalaiset.
2. Hakuaika on 1.-31.8.2018. Haku alkaa klo 06.00 ja sulkeutuu viimeisenä päivänä
keskiyöllä. Huomioi, että 31.8.2018 jälkeen ilmoittautuvat sijoitetaan ryhmiin, joihin
on mahdollisesti jäänyt tilaa.
3. Mikäli et voi käyttää nettiä, voimme tarjota ilmoittautumismahdollisuuden hakuaikana Dipolilla, Piispantie 2 sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä Timo Havukaiseen
040-1308330.
4. Ilmoittautumisen jälkeen saat lokakuuhun mennessä kirjeen, jossa kerrotaan oma
ryhmäsi, ensimmäisen rippikoulutapaamisen ajankohta, ryhmäsi työntekijät sekä
muuta rippikoulun kannalta tärkeää. Ryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa saat
kuulla koko rippikoulun aikataulun ja tapaat muut ryhmääsi kuuluvat nuoret. Rippikoulun kokonaiskesto on 6kk sisältäen iltakokoontumisia ja seurakunnan toimintaan tutustumista kuten jumalanpalveluskäyntejä.

KESKUSTELKAA YHDESSÄ KOTONA rippikoulun ajankohdasta, ettei sinun tarvitse yrittää
myöhemmin vaihtaa ryhmää matkojen, vanhempien lomien tms. takia. Ostettu konserttilippu ei ole peruste siirtää ryhmää tai saada vapautusta oppitunneista. Kaverin
konfirmaatioon ei pääse kesken leirijakson. Kaikki erikoisjärjestelyt vaikuttavat myös
toisten rippikoulukokemukseen.

KAVERIN KANSSA SAMAAN RYHMÄÄN Voit käyttää ilmoittautuessasi kaverikoodia. Jos
olet saanut kaverilta koodin, ohjelma antaa neljä samaa ryhmävalintaa kuin kaveri on
tehnyt. Jos itse olet tehnyt valinnat ensin ja haluat kaverin samaan ryhmään, ilmoita
hakemuksen lähetyksen yhteydessä saamasi koodi kaverille. Keskustele kaverin kanssa
ja sopikaa samoista ryhmätoiveista. Ryhmätoiveita voi muuttaa hakuvaiheessa, mutta
silloin kaverikoodin sitovuus heikkenee. Ryhmien täytyy olla samoja molempien hakulomakkeessa, muutoin emme voi taata kaverin olevan samassa ryhmässä. Kaverikoodia
voi käyttää vain kerran. Useamman hengen kaveriryhmät eivät tule huomioiduksi hakuvaiheessa.
KUKA VOI ILMOITTAUTUA? Naantalin seurakunnan rippikouluihin voivat ilmoittautua
seuraavaksi vuoden 2019 aikana 15 vuotta täyttävät tai jo aiemmin täyttäneet. Myös
kirkkoon kuulumaton tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva voi halutessaan
tulla rippikouluun. Naantalin seurakunnan jäsenet ovat etusijalla rippikoulupaikkoja
jaettaessa. Mikäli et kuulu ev.lut. kirkkoon tai kuulut johonkin muuhun seurakuntaan,
pääset Naantalin seurakunnan rippikouluihin, jos ryhmiin jää tilaa.
MUUALLA RIPPIKOULUN KÄYVÄT. Käydessäsi jonkun toisen ev.lut. seurakunnan, herätysliikkeen, yhdistyksen tai muun tahon järjestämän rippikoulun, täytä hakemus silloinkin. Kirjoita siihen, missä aiot käydä rippikoulusi. On hyvä olla varasuunnitelmia. Ohjelma antaa sinulle varasuunnitelman eli kolme Naantalin seurakunnan ryhmää. Kun paikkasi ensisijaiseen rippikouluun on varmistunut, ilmoita siitä Timo Havukaiselle. Myös
muualla rippikoulun käyvät osallistuvat oman seurakuntansa toimintaan rippikoulun
aikana.
LEIRI JA MUUT RIPPIKOULUTAPAAMISET. Suosituin rippikoulumuoto on rippikoululeiri.
Naantalin seurakunnan leirit pidetään Soiniemen leirikeskuksessa. Kaikkiin rippikouluihin kuuluu tapaamisia talven, kevään ja ehkä myös kesän aikana. Näiden tapaamisten
ajankohdat ilmoitetaan ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa. Lisäksi jokainen rippikoululainen tutustuu kotiseurakuntaansa ja sen toimintaan vieraillen ja osallistuen seurakunnan erilaisiin toimintoihin. Kaikkien rippikoulujen opetuksellinen kokonaiskesto on
80 tuntia puolen vuoden aikana.

HIIHTOLOMARIPPIKOULU pidetään koulujen hiihtolomaviikolla 8. Lisäksi ryhmä kokoontuu syksyn ja talven aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Suosittelemme rippikoulun käymistä talvella erityisesti kaikille niille, joilla on kesällä harrastuksia, kilpailuja, matkoja tai muuta vastaavaa.
PÄIVÄRIPPIKOULU kokoontuu elokuussa päivisin seurakuntakeskuksessa. Myös päivärippikouluun kuuluu kotiseurakuntaan tutustuminen ja oppitunteja ennen ilmoitettua intensiivijaksoa.
LEIRIMAKSU. Soiniemen rippileirien hinta on naantalilaisille ev.lut. seurakunnan jäsenille
10 euroa jokaista alkavaa leiripäivää kohden ja muille 20 euroa . Päivärippikoulu on maksuton. Leirimaksusta on mahdollista anoa vapautusta. Kaavakkeita on saatavana Naantalin seurakunnan kirkkoherranvirastosta (Piispantie 2) ja oman rippikouluryhmän ohjaajilta tapaamisten yhteydessä. Päivärippikoulussa ja leirijakson ulkopuolisissa rippikoulutapaamisissa ei ole ruokatarjoilua.
RIPPIKOULU TUKEE TUPAKOIMATTOMUUTEEN. Mikäli tupakoit, keskustele asiasta kotona. Jos leiri ilman tupakkaa tuntuu vaikealta, on syytä ilmoittautua päivärippikouluun. Leireillä tupakointi on kielletty (tupakkalaki). Päivärippikoulussakaan se ei ole sallittua, mutta päivittäinen työskentely aika on paljon lyhyempi.

KONFIRMAATIO Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatiojumalanpalveluksessa nuori tunnustaa uskonsa ja tahtonsa jatkaa sitä liittoa, joka kasteessa on solmittu Jumalan ja hänen välilleen. Kaikkien ryhmien konfirmaatiomessu on Naantalin
kirkossa.
RIPPIKOULUN ERITYSTOIVEET Kiusaamiseen liittyen on tullut usein ryhmien vaihtotoiveita. Emme välttämättä pysty tekemään sellaisia ryhmäjakoja, joilla kaikki mahdollinen kiusaaminen olisi vältettävissä. Toki pyrimme siihen parhaamme mukaan.
Kaikki taustatieto helpottaa ryhmien kokoamista. Rippikoulussa on nollatoleranssi
kiusaamisen suhteen. Jos on mitä tahansa muutakin kysyttävää ja toiveita, ottakaa
yhteyttä Timoon tai Jariin.
KYSYMYKSIISI RIPPIKOULUSTA VASTAAVAT ensisijaisesti nuorisotyönohjaajat Timo
Havukainen ja Jari Hiitola. Heidät tavoittaa Naantalin seurakunnan nuorisotoimistosta (Piispantie 2, alakerta) .

Timo Havukainen p. 040-1308330, timo.havukainen(at)evl.fi
Jari Hiitola p. 040-1308332, jari.hiitola(at)evl.fi
TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

Rippikoulut 2019
Nämä ovat intensiivijaksojen päivämäärät. Rippikouluun kuuluu tapaamisia puolenvuoden ajan enne tätä jaksoa.

Ryhmä

Ajänkohtä jä päikkä

Konfirmäätiot

Hiihtolomarippikoulu

16.-22.2.2019, Soiniemi

3.3.2019 klo 10 Naantalin kko

Soiniemi 1

4.-10.6.2019, Soiniemi

16.6.2019 klo 10 Naantalin kko

Soiniemi 2

12.-18.6.2019, Soiniemi

30.6.2019 klo 10 Naantalin kko

Soiniemi 3

1.-7.7.2019, Soiniemi

14.7.2019 klo 13 Naantalin kko

Soiniemi 4

9.-15.7.2019, Soiniemi

21.7.2019 klo 10 Naantalin kko

Soiniemi 5

17.-23.7.2019, Soiniemi

28.7.2019 klo 13 Naantalin kko

Päiväkoulu

25.-31.7.2019, Seurakuntakeskus

4.8.2019 klo 10 Naantalin kko

Soiniemi 6

3.-9.8.2019, Soiniemi

11.8. 2019 klo 13 Naantalin kko

