LEIRIKIRJE
Hei 3-rippikoululainen 2017 ja huoltajat!
Leiriaika ja -paikka:

Leiri alkaa maanantaina 26.6. klo 9.00 ja päättyy lauantaina 1.7 klo
9.30. Leirikeskukseen jokainen tulee omin kyydein.
Leirin osoite: Saarenotan Leiri- ja Kurssikeskus, Sotisaarentie 130.
Lauantain aikataulu:
9.40 lähtö Saarenottasta seurakunnan tilausbussilla,
10:00 konfirmaatioharjoitus Kemin kirkossa, josta jalan
seurakuntakeskukseen,
11.00 albojen sovitus seurakuntakeskuksessa,
11.30 kotiin seurakuntakeskuksen pihalta kunkin omalla kyydillä.

Majoitus 26.6.:

Opastamme majoituksessa. Huonejaossa noudatamme pääosin maaliskuun
yhden yön leirin huonejakoa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tilojen
käyttöön liittyy majoittujan vastuuta myös seurakunnan omaisuuden suhteen.

Konfirmaatiopäivä 2.7.:

Konfirmaatio Kemin kirkossa, Kirkkopuistokatu 9,
sunnuntaina 2.7. klo 10.00 jumalanpalveluksen yhteydessä.
Konfirmoitavat saapuvat seurakuntakeskukseen 2.7. klo 8.00 pukemaan
albat ja yksityiskuvattaviksi. Lisäohjeita juhlapäivästä annetaan leirin aikana.

Yksittäis- ja ryhmäkuva: Yksittäiskuvaaminen on seurakuntakeskuksessa sunnuntaina klo 8. Jokainen
konfirmoitava kuvataan. Yksityiskuvasta ja ryhmäkuvasta on maksua vain
jos tilaa kuvan/kuvia. Ryhmäkuvan haluavat tuovat maksun
sunnuntaiaamuna kuvaajalle nimellään varustetussa kuoressa. Kuoren voi
tehdä itsekin. Ryhmäkuvaus tapahtuu kirkossa. Kuvia voi etukäteen
tarkastella kuvattavalle annettavin omin tunnuksin Kemin kuvaamon
sivustolla ja tehdä sitten lopullisen valinnan.
Kemin kuvaamon tilausohje on jaettu kevään kokoontumisten yhteydessä.
Leirimaksu:

Leirimaksu (70 €) peritään ennakkoon oheisella maksuosoituksella.
Maksu tulee olla suoritettuna ennen leirin alkua.
Leirimaksua ei peritä sellaiselta rippikoululaiselta, jonka samassa taloudessa
olevat huoltajat ovat työttöminä ja KELA:n maksamalla peruspäivärahalla.
Peruspäivärahaa koskeva todistus on esitettävä ennen leiriä taloustoimistolle
(Kirkkopuistokatu 11) maksuvapautuksen saamiseksi.
Muista taloudellisista syistä mahdollista maksuvapautusta tai osittaista
maksuvapautusta voi tiedustella diakoniatyöstä vastaavalta Teija Jestilältä
p. 040 522 9500.

Vierailut:

Huoltajien ja ystävien vierailuilta on torstaina 29.6. klo 18.00 – 19.30.
Aloitamme klo 18.00 huoltajien tapaamisella ja kahvihetkellä.

Poistuminen:

Leiriläinen voi poistua leirialueelta ainoastaan välttämättömän asioinnin tms.
vuoksi vain turvallisuus- tai opetusvastaavan luvalla ja tietoisuudessa sekä
aina huoltajan kanssa sovitusti.

→ käännä →

Henkilökohtainen
vaatetus ja varusteet:

Tarpeellinen määrä vaatteita, myös vaihtoon, peseytymisvälineet,
sisäjalkineet, mahd. urheiluvälineet, liikkumiseen sopiva asu.
Yöpyminen: lakana, tyynyliina, ja pussilakana.
Leirillä on vuoteeseen patja, täkki ja tyyny, petauspatja sekä päiväpeitto.
Arvotavaraa ei kannata pitää mukana turhaan. Varusteet ovat majoittuvan
omalla vastuulla.

Viestimien käytöstä:

Leiriläinen voi käyttää omia viestimiään vapaa-aikoina. Työskentelyissä,
muissa ohjatuissa toiminnoissa ja öisin (klo 22.30-08) viestinten ei pidä
häiritä muita yöpyjiä.

Henkilötietokaavakkeen
päivitys:
Ilmoittakaa aiemmin ilmoittamistanne tiedoista poikkeavat muutokset
nuoren terveydessä ja ruoka-ainerajoituksissa
maanantaihin 19.6.2017 klo 12.00 mennessä kari.rimpilainen@evl.fi tai
040 559 4925 tekstiviestillä.
Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä on hyvä nuoren parhaaksi välittää
John Bäckströmille 040 748 0624 tekstiviestillä.
Opiskeluvarusteet:

Katekismus, (1999 jälkeen painettu, jonka voi myös lainata leiriltä)
Muistiinpanovälineet, vihko.
Raamattu (seurakunta antaa omaksi leirin alussa)

Uiminen leirillä:

Leirin aikana emme järjestä uintia.

Muu:

Päihteiden ja tupakkatarvikkeiden säilytys tai käyttö leirikeskuksen alueella
rippikoululeirien aikana on kielletty. Energiajuomien tuonti kielletään
riittävän unen takaamiseksi. Sipsejä tai vastaavaa muonaa ei pidä ottaa
mukaan, koska niistä tulee rasvaista roskaa. Oman kameran / älylaitteen /
tietokoneen ja netin käytöstä pyydämme huoltajan ja nuoren keskustelevan
etukäteen. Leiripaikka ei ole julkinen alue, jossa yleiskuviakaan voisi
vapaasti ottaa. Kemin Kuvaamon ottaman ryhmäkuvan käyttö netissä /
sosiaalisessa mediassa on kielletty ilman Kuvaamon kirjallista lupaa!
Äänentoistolaitteet, tabletit tai läppärit eivät kuulu leiriläisen varustelistalle.
Vastaavan laitteen opiskelukäyttöä varten on esitettävä kirjallinen tai muu
riittävä todistus.
Turvallisuusohjeeseen ja yhteisiin sääntöihin palataan leiriläisten kanssa
leirin alkaessa. Leiristä on olemassa etukäteen laadittu kirjallinen
turvallisuussuunnitelma. Kemin seurakunta haluaa toteuttaa sekä fyysisesti
että henkisesti turvallisen rippikoulun. Yhteisillä pelisäännöillä toteutamme
mukavaa yhdessäoloa hyvän sanoman äärellä.

Turvallisuus:

Tervetuloa rippikoululeirille!
John Bäckström

Kari Rimpiläinen

3. riparin pappi

Nuorisotyönohjaaja

