OHJEITA ILMOITTAUTUMISLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 2022
Linkki lomakkeeseen on osoitteessa kaustisenjaullavanseurakunta.fi > Tule mukaan > Nuorille > Rippikoulu
> Rippikouluvuosi 2022. Ilmoittautuminen on avoinna 1.-24.12.2021.

Henkilötiedot:
Rippikouluun ilmoittautumisessa annat meille tärkeää infoa yhteistä rippikouluvuottamme varten. Tässä on
lyhyesti selitetty, mihin henkilötietoja käytetään:
-

-

nimi ja osoite: riparikirjeiden lähettäminen
henkilötunnus: rippikoulun käyneiden kirjaaminen kirkonkirjoihin
syntymäaika: esim. syntymäpäivän muistaminen tai ensiaputilanne leirillä
tiedot seurakunnasta/ muusta kirkkokunnasta/ kirkkoon kuulumattomuudesta: käytämme opetusta
suunnatessa ja suunniteltaessa sekä mahdollisten konfirmaatiota edeltävien kasteiden järjestämisessä
huoltajiesi yhteystiedot: auttavat yhteydenpidossa riparivuoden mittaan
allergiatiedot ja ruokavalio: keittiöhenkilökunnalle annetaan turvallisen ruokailun järjestämiseksi
muut allergiat, sairaudet ja lääkitys: leiriohjaajat tarvitsevat kotien tukea turvallisen riparivuoden
järjestämisessä (sairauksista on tarvittaessa hyvä soitella puhelimitse varsinkin ennen leirijakson
alkamista, jotta ohjaajilla on riittävästi tietoa sairauksien arkihoidosta ja huolenpidosta)

Ennen ilmoittautumisen täyttämistä on tärkeää:
-

tutustua leiriryhmäkohtaisiin päivämääriin seurakunnan nettisivuilla tai tässä infokirjeessä
miettiä kaveritoiveet ja harkita viikon mittaisen leirin ja lyhyemmän leirin väliltä
totutella ajatukseen, että välttämättä ensisijainen leiritoive ei toteudu eivätkä aivan kaikki kaverit
ehkä pääse samaan ryhmään
pohtia vanhempi ja nuori yhdessä, mitä tietoja haluatte ilmoittautuessa antaa
mikäli nuori asuu vain toisen huoltajan kanssa, kannattaa keskustella mahdollisuudesta ilmoittaa
myös toisen huoltajan yhteystiedot ilmoittautumislomakkeella (ei ole pakollista)
muistattehan, että jos kaikki halukkaat mahtuvat viikon leirille, Päiväleiri-ryhmä ei toteudu

Ensisijainen toive ja kaveritoive
-

-

valitse lomakkeella 1. ryhmätoive, 2. ryhmätoive ja 3. ryhmätoive
tämän jälkeen pääset antamaan perustelut toiveillesi
huomaa, että tässä et valitse itsellesi leiriryhmää, vaan annat meille tietoa ryhmien kokoamista varten > ryhmävalinnat tekevät riparityöntekijät ja niihin vaikuttavat kaikkien rippikoululaisten toiveet
ja henkilökohtaiset tiedot
voit valita myös alta jonkin lisätiedoista: jos sinulle käyvät molemmat leirit, tai jos kuulut erityisryhmään ja haluaisit lisätietoja
kaveritoiveiden täyttäminen auttaa meitä luomaan leiriryhmiä
joka vuosi osa ilmoittautuneista siirretään ensisijaisesta ryhmätoiveesta toisiin vaihtoehtoihin,
koska kaikki eivät voi mahtua samaan ryhmään
mikäli et jostain syystä pääse täyttämään ilmoittautumislomaketta, ota yhteyttä

Mitä tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen?
-

ilmoittautumista ei voi enää muokata, tarvittaessa ota yhteys riparityöntekijöihin
ryhmävalinnat tehdään joululomalla ja ne saa tietää Riparistartissa
Tervetuloa rippikouluun! ☺

