Kuinka ilmoittaudun Rantakylän seurakunnan rippikouluun sähköisesti?
Vaihe 1.
Mene Rantakylän seurakunnan rippikoulusivulle jompaakumpaa seuraavista reiteistä
1. Googleta ”Rippikoulu Rantakylä”
2. Mene www.janoa.fi  Valitse Rantakylä  Valitse Rippikoulu
Kun luet tätä ohjetta, olet todennäköisesti jo onnistunut näissä, hienoa!

Vaihe 2.
Tutustu rippikoulun infovihkoon. Olet saanut infovihkon jo koulussa tai postitse kotiisi.
Mikäli sinulla ei jostakin syystä ole sitä, löydät sen pdf-muodossa samalta sivulta kuin
ilmoittautumisen. (Rippikouluinformaatio 2020)

Vaihe 3.
Mieti yhdessä vanhempiesi kanssa, mitkä rippikouluajankohdat teille sopivat. Kun olette
miettineet nämä hyvin, vältymme turhilta vaihdoksilta eri rippikouluryhmien välillä.

Vaihe 4.
Klikkaa sähköiseen ilmoittautumiseen johtavaa linkkiä janoa.fi -sivulla. Näet linkin alla
olevasta kuvasta. (Kuva 1 – kohta 1.) Ilmoittautuminen avautuu su 15.9.2019 klo 12:00.
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Vaihe 5.
Täytä linkistä avautuneeseen lomakkeeseen tarvittavat tiedot huolella ja täsmällisesti.



Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia (Kuva 2 – Kohta 2.)
Täytä puhelinnumerot tarkasti, koska muistutamme rippikouluryhmän tapaamisista
tekstiviesteillä. Kirjoita puhelinnumerot ilman välilyöntejä muotoon 0501234567.
(Kuva 2 – kohta 3. sekä Kuva 3 – kohta 3.)



Kerro, minkä seurakunnan jäsen olet. Joensuun seurakuntayhtymän seurakuntiin
(Rantakylä, Joensuu, Pielisensuu, Pyhäselkä, Eno ja Vaara-Karjala) kuuluvat
pääsevät ilmoittautumisessa mainitulla hinnalla. Muihin seurakuntiin kuuluvat tai
kirkkoon kuulumattomat joutuvat maksamaan kaksinkertaisen hinnan rippikoulusta.
(Kuva 2 – Kohta 4.)
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Kuva 2




Täytä allergiat, sairaudet, lääkitys sekä oppimiseen vaikuttavat tekijät tarkasti,
koska ne vaikuttavat rippikoulun turvallisuuteen sekä opetuksen mielekkyyteen.
(Kuva 3 – kohta 5.)
Laskutussähköpostiosoitteen kysymme kahteen kertaan, koska se on erittäin
olennainen tieto. Kirjoita se täsmällisesti oikein! (Kuva 3 – kohta 6.)




Lähetämme laskutussähköpostiosoitteeseen myös tietoa rippikouluryhmän
kokoontumisiin liittyen.
Kysymme, saako sinua näkyä seurakunnan some-kanavissa (IG, FB, YouTube)
julkaistavissa kuvissa/videoissa, joita saatamme ottaa riparin (varsinkin leirin)
aikana. Täppää Kyllä tai Ei! Kuva 3 – kohta 7.
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Kuva 3




Ryhmien tiedot näkyvät tiivistetysti ryhmävalinnan alla. Tarkemmat tiedot ryhmistä
löytyvät rippikoulun infovihkosta. (Kuva 4 – Kohta 8.)
Kysymme myös, mikä toinen ryhmä olisi sinulle mahdollinen, ja mikä ryhmä sinulle
ei sovi ollenkaan (tähän myös perustelut). (Kuva 4 – Kohta 9.)
Vaikka kävisit rippikoulusi jonkin toisen seurakunnan rippikoulussa tai jonkin
järjestön rippikoulussa, ilmoittaudu silti myös Rantakylän seurakunnan rippikouluun.
Mikäli et jostain syystä pääsisikään toisen seurakunnan tai järjestön rippikouluun,
on hyvä, että sinulle olisi paikka myös oman seurakuntasi rippikoulussa.
Järjestörippikouluihin kuuluu myös oman seurakunnan toimintaan tutustuminen,
minkä tähden meidän on Rantakylässä hyvä tietää, että olet menossa rippikouluun.
(Kuva 4 – Kohta 10.)




Voit esittää toiveen parista kaverista, minkä pyrimme huomioimaan
mahdollisuuksien mukaan. (Kuva 4 – Kohta 11.)
Muuta huomioitavaa kohdassa voit esimerkiksi perustella ryhmätoiveitasi ja kertoa
asioista, jotka vaikuttavat ryhmävalintaasi ja rippikouluusi ylipäänsä. (Kuva 4 –
Kohta 12.)
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Kuva 4

Vaihe 6.
Paina ”Esikatsele ennen lähetystä” ja tarkista huolellisesti, että olet täyttänyt tiedot oikein.
Kiinnitä erityistä huomiota puhelinnumeroihin sekä sähköpostiosoitteisiin.

Vaihe 7.
Paina ”Lähetä”. Onneksi olkoon! Olet ilmoittautunut Rantakylän seurakunnan rippikouluun.

Vaihe 8.
Saat ilmoittautumisvahvistuksen ilmoittamaasi laskutussähköpostiosoitteeseen.

Vaihe 9.
Rippikoulusi jatkuu niin, että saat viimeistään viikolla 41 ilmoittamaasi
laskutussähköpostiosoitteeseen infokirjeen rippikoulusta. Kirjeestä selviää muun muassa
rippikouluryhmäsi sekä ryhmäsi ensimmäisen tapaamisen ajankohta.

Mistä lisää apua?
Mikäli ilmoittautumisessa ilmenee ongelmia, voit olla yhteydessä Harry Lammiin (p. 050
5906528) tai Marko Kähköseen (p. 050 3598002).

