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Leirikirje (Rippikoulu 3)
Hei rippikoululainen ja kotiväki!
Kesä ja rippileiri ovat täällä tuossa tuokiossa. Tässä tulee tietoa rippileiriin ja konfirmaatioon liittyen.
Luethan kirjeen siis tarkasti ja näytäthän sen myös huoltajallesi!
1. Leiriaika ja –paikka
Leiri alkaa maanantaina 27.6. klo 9.00 ja päättyy lauantaina 2.7. klo 13 Kemin kirkkoon. Jokainen tulee
leirille omin kyydein. Majoituksen opastavat isoset ja leirin vetäjät.
Osoite: Saarenotan leiri- ja kurssikeskus, Sotisaarentie 130.
Lauantain 2.7 aikataulu: Klo 11.15 lähtö Saarenottasta seurakunnan tilausbussilla, konfirmaatioharjoitus
Kemin kirkossa. Harjoitusten jälkeen n. klo 13 kotiin kirkosta kukin omalla kyydillä.
Konfirmaatio Kemin kirkossa sunnuntaina 3.7 klo 10.00. Tarkemmat tiedot konfirmaatiosta sekä
valokuvauslomake jaetaan leiri-infossa 17.5. Leiri-info pidetään Paattiolehdon kappelissa
(Tornionkatu 81, 94200 Kemi) klo 17.30 heti rippikoulutapaamisen putkeen.
2. Leirimaksu:
Leirimaksu 80 € peritään oheisella laskulla ennen leiriä. Leirimaksu pitää sisällään täysihoidon leirillä,
Raamatun sekä muut materiaalit. (Lasku on siis lähetetty postitse kotia.)
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.
4. Turvallisuussääntöjä ja yleisiä ohjeita:
- Henkilötietokaavakkeet ovat täytetty rippikouluun ilmoittautuessa. Muutokset nuoren terveydessä tai
ruoka-ainerajoituksissa pitää ilmoittaa erikseen leirin nuorisotyöntekijälle. Myös oppimiseen tai
muuten leirillä olemiseen vaikuttavia tekijöitä on hyvä nuoren parhaaksi välittää myös puhelulla tai
tekstiviestillä, ellei ole jo aiemmin ilmoitettu. Tiedot ovat luottamuksellisia ja hävitetään leirin jälkeen.
- Korona tuo hieman rajoituksia leirielämään. Maskeja emme käytä, mutta käsihygieniaa korostetaan.
Toisten majoitushuoneisiin ei mennä. Leirille ei tulla flunssaisena, vaikka olisi negatiivinen
koronatestitulos, sillä se ei varmuudella kerro, etteikö testattava kantaisi virusta. Jos leirillä tulee oireita,
oireileva hakeutuu heti koronatestiin. Nuoren vie testiin hänen huoltajansa tai muu lähiomaisensa.
Sairastapauksissa rippikoulun suorittamisesta loppuun sovitaan leirin papin kanssa. Leirillä ei ole
myöskään vierailupäivää.
-Turvallisuuteen 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.
-Leiriläiset voivat käyttää puhelimiaan vapaa-aikoina. Työskentelyissä, muissa yhteisissä ohjatuissa
toiminnoissa ja öisin (klo 22.30-08) niiden ei pidä häiritä muita leiriläisiä!
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-Leiriläinen ei voi poistua leirialueelta leirin aikana. Asiasta voivat huoltajat esittää lisäkysymyksiä
leirin nuorisotyönohjaajalle.
-Leirin aikana emme järjestä uintia.
5. Pakkaaminen










Riparikirja, omat kirjoitusvälineet
Tarpeellinen määrä vaatteita kelit huomioiden, myös vaihtoon!
Peseytymisvälineet (hammasharja/tahna, shampoo, muut henkilökohtaiset hygieniatuotteet)
Sisäkengät/villasukat, pyjama
Särkylääkettä (jos koet tarvitsevasi, seurakunnalla ei ole lääkkeenantolupaa)
Pyyhe
Liikkumiseen sopiva asu (hyvät kengät, ulkovaatteet jne)
Yöpymiseen: lakana, tyynyliina, ja pussilakana (tyyny ja peitto löytyvät Saarenotasta)
Varusteet ovat majoittuvan omalla vastuulla.
Valokuvaaminen leirillä vain kuvassa olevien luvalla.

ÄLÄ OTA LEIRILLE MITÄÄN NÄISTÄ!






Päihteitä (tupakka, nuuska, alkoholi, ylimääräiset lääkkeet, huumausaineet)
Energiajuomat ja sipsit (leirikeskuksen säännöt kieltävät rasvaisien, sotkevien sipsien syömisen
Saarenotan tiloissa)
Arvotavaraa (kalliita koruja, arvokkaita elektroniikkalaitteita, rahaa, koska seurakunta ei pysty
korvaamaan hajonneita/kadonneita asioita)
Kovaäänisiä Bluetooth-kaiuttimia
Suihkutettavia deodorantteja tai hiuslakkaa (Saarenotan palovaroittimet reagoivat herkästi
aerosoleihin, ja leirillämme on hajusteallergisia ihmisiä, joiden on vaikea hengittää voimakkaiden
hajusteiden keskellä)

HUOLTAJAA VELVOITETAAN TARKASTAMAAN LEIRILÄISEN TAVARAT ENNEN
LEIRILLE SAAPUMISTA. Huoltajan vastuulla on, ettei mitään kiellettyä tule mukaan leirille.
Tarkastakaa myös, että kaikki tarvittava on mukana, vaihtovaatetta riittävästi ym.

Lähdethän leirille avoimin ja innokkain mielin, valmiina oppimaan uutta 😊
Tervetuloa rippikoululeirille!
Paavo Rönkkö
Nuorisotyönohjaaja (turvallisuusvastaava)
040 559 4925
paavo.ronkko@evl.fi

Atte Tolonen
Rippipappi (opetusvastaava)
040 162 8544
atte.tolonen@evl.fi

Hox! Jommankumman meistä tavoitat koko leirin ajan. Pidämme puhelimet
auki aina.

