Ohjeet rippikouluun ilmoittautumista varten

Hei!

Tässä vielä ohjeistus rippikouluun ilmoittautumista varten. Voit ilmoittautua rippikouluun
6.9.2021 alkaen osoitteessa www.saarijarvenseurakunta.fi Etusivua kun selailee alas, löytyy
”Ajankohtaista”-osiosta Rippikouluun 2022. Linkki johdattelee sinut rippikoulusivullemme, josta
lomake löytyy. Lomake toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteella (tabletti, älypuhelin).

Rippikouluun ilmoittautuminen alkaa 6.9.2021 klo 00.00
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2021 klo 23.59.

Jos jostain syystä et ole ilmoittautunut tuon ajan kuluessa, ota yhteyttä nuorisotyönohjaaja
Marko Savolaiseen (p.040 8483174 / marko.savolainen@evl.fi)

Tässä kirjeessä saat ohjeet sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämiseksi. Kun avaat
lomakkeen, eteesi aukeaa seuraava näkymä:

Lue tämä osio huolellisesti läpi, se
johdattelee sinut lomakkeen sisältöön. On
tärkeä huomata, että lomaketta pitää olla
täyttämässä huoltaja sekä tuleva
rippikoululainen!

Mikäli lomakkeen täytössä tulee pulmia,
käänny rohkeasti nuorisotyönohjaajan
puoleen.

Tähän kohtaan täytetään rippikoululaisen
tiedot, välillä innokkaat huoltajat ovat
täyttäneet omia tietojaan tähän osioon…

Ole tarkkana henkilötunnuksen ja
puhelinnumeron kanssa!

Merkitse, oletko seurakunnassa vai
väestörekisterissä kirjoilla.

Muuta huomioitavaa-kenttään voit
kirjoittaa lisätietoja koskien seurakunnan
jäsenyyttä tai liittymistä koskien. Kirjoita
tähän, jos olet jonkun muun kuin
Saarijärven seurakunnan jäsen.

Nyt tarvitaan huoltajatiedot. Huoltaja 1
on se, jonka kanssa viestittelemme
ensisijaisesti. Huoltaja 1 ilmoittaa myös
laskutussähköpostin, johon lähetämme
rippikoululaskun lisäksi kirjeitä, infoja ja
muistutuksia koskien rippikoulua.
Huoltaja 2 tiedot voi ilmoittaa
halutessaan.
Rippikoululaisten vanhemmille
perustetaan WhatsApp-ryhmä
marraskuussa, jos haluat liittyä, ilmoita
halukkuutesi.

Toisinaan Katrina-järjestelmämme
lähettämät sähköpostit menevät
roskapostiin, sitäkin kannattaa tarkistella
välillä…

Ilmoittautumisosiossa toimit seuraavalla
tavalla:

Tutki eri rippikouluvaihtoehtoja. Voit
klikata painikkeesta ”Vaihtoehtojen
tiedot” josta näet rippikoulujen
ajankohdat. Jos käyt rippikoulusi muualla
kuin Saarijärven seurakunnassa, valitse
vaihtoehto ”Rippikoulun muualla käyvät”.
Kirjoita sille varattuun kohtaan, missä
leirisi aiot käydä.
HUOM! Muualla käyvien on myös
laitettava kolme muuta ryhmätoivetta,
mutta ne eivät ole sitovia.

Jos haluat kaverisi kanssa samalle leirille,
käytä kaverikoodia. Seuraa ohjeita
tarkasti, sovi kenen kaverin kanssa haluat
samalle leirille ja käytä koodia samaa
koodia hänen kanssaan.

Huomaathan että neljä
rippikouluvaihtoehtoa on pakollista
laittaa. Tämä tarvitaan siltä varalta, että
johonkin ryhmään on tulossa enemmän
väkeä kuin mitä sinne mahtuisi. Huomaa,
että kaverikoodillasi pitää olla samat
vaihtoehdot kuin sinulla.

Leirivalintasi ratkaistaan joko
kaverikoodin, erityisperustelun tai
ykkösvalinnan perusteella.
Erityisperusteluja saa kirjoittaa, vaikka se
ei olisikaan ensisijainen valintaperiaate.

Toimintaa koskevia tietoja keräämme,
jotta voimme ottaa huomioon yksilölliset
tarpeet – erityisruokavaliot,
terveydentilaa koskevat tiedot ja niin
edelleen.

Toivomme että kerrotte sellaisista
asioista, jotka rippikoulun työntekijän on
hyvä tietää. Erityisesti aiempi
kiusaamistausta tai huonot välit
johonkuhun on hyvä tietää samaan
ryhmään joutumisen riskin
vähentämiseksi.

Toiminnassamme turvallisuutesi on
meidän vastuullamme, pyydämme että
varustatte meidät mahdollisimman hyvin.

Alle 15-vuotiaana esimerkiksi
WhatsAppin käyttö on huoltajan
vastuulla. Näin ollen, pyydämme
huoltajasi suostumusta WhatsAppin
käyttöön ryhmäviestinnässämme ja
opetuskäytössä.

Mikäli mobiililaitteilla toimitaan
edesvastuuttomasti rippikoulun aikana,
olemme yhteydessä huoltajiin. Tämä pitää
sisällään mm. yhteystietojen luvattoman
levityksen, asiattomien viestien
lähettelyn, viestiryhmän käytön muuhun
kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen.

Loppusuora!

Valokuvaamiseen ja kuvien käyttöön
kysymme luvan tässä yhteydessä.
Lähtökohtamme on, että me emme
julkaise kuvia mihinkään ilman annettua
lupaa. Edellytämme, että rippikoululaiset
noudattavat samaa tapaa.

Tässä osiossa saat tietoa vielä siitä, miksi
ja miten keräämme tietoja tässä
lomakkeessa. Lisätietoja saat seurakunnan
nuorisotyönohjaajilta.

Hyväksymällä tietojen tallentamisen
mahdollistat itsellesi ja meille turvallisen
rippikoulun järjestämisen. Kieltämällä sen
joudumme toimimaan melko sokkona
(yhteydenotot ilman puhelinnumeroa on
aika hankalaa…)

Lomakkeen lopussa vaadimme myös
varmistuksen siitä, että lomake on
täytetty yhdessä huoltajan kanssa.

Ja vielä loppuinfo siitä, miten ja missä
rippikoulu kunnolla polkaistaan käyntiin.

Missä tahansa ongelmatilanteessa voit kääntyä nuorisotyönohjaajien puoleen, autamme
mielellämme. Tapaamme viimeistään Rakkaimmissa Riparilauluissa 12.11.2021, Saarijärven
kirkossa klo 18.

Terveisin
Saarijärven seurakunnan nuorisotyön tiimi

