Hyvät Opisto ykkösen rippikoululaiset ja vanhemmat!
Rippikoulun kaupunkiopetus päivä on tiistaina 5.6.2018 klo 10.00 – 14.00 ( palauta
turvatietolomake tällöin )
Vanhemmille tarkoitettu vanhempainilta on keskiviikkona 6.6.2018 klo 19.00
kristillisellä opistolla.
Leirille lähdetään matkahuollosta to 7.6.2018 klo 9.30. Leiri päättyy
konfirmaatioharjoitukseen ke 13.6.2018 Lieksan kirkossa, olemme valmiita n. klo 14.
Konfirmaatio on Lieksan kirkossa sunnuntaina 17.6.2018 klo 10.00. Rippikoululaiset
tulevat paikalle klo 8.45 pukemaan ja valmistautumaan. Kummit ovat mukana
siunaamassa alttarilla. Ota yhteys ajoissa kummeihisi. Jos kummeista kukaan ei pääse
siunaamaan, voit pyytää jotain läheistä aikuista tai vanhempiasi siunaajaksesi. Nuorille
jaetaan kaksi kummeille tarkoitettua kirjettä. Tarvittaessa niitä voi kopioida lisää tai käydä
hakemassa seurakunnan toimistosta.
Nykyisen käytännön mukaan valokuvaaja ei tule ottamaan yhteiskuvaa, mutta järjestetään
niin, että nuoret asettuvat yhteiskuvaan klo 9.30 säästä riippuen kirkkoon tai kirkon
rappusille. Halukkaat voivat ottaa kuvia omilla kameroilla. Nuorillahan on albat, muita
pukeutumisohjeita meiltä ei ole kuin, että mielellään siistit kengät.
Jos olet ollut pois joistain yhteisistä kokoontumisistamme, huolehdi, että Riparipassiisi tulee
vastaava määrä ylimääräisiä käyntejä. Jos olet epävarma korvaavien käyntien määrästä, ota
yhteyttä Petriin tai Pauliin, vaikka sähköpostilla.
Puuttuvia merkintöjä korvaamaan sinulle annetaan ylimääräisiä kirjallisia tehtäviä leirillä.
Ohjaajat

nuorisotyönohjaaja Petri Jalovaara
pastori Pauli Soranta
kanttori Riitta Lehtimäki

Isoset: Henny Ahtiala, Emilia Ryynänen, Tytti Tolvanen, Outi Kärki, Riikka Lajunen, ja Jenna
Määttä.
Yövahti: Noora Karjunen
Kännykkä:Jos kännyköitä käytetään häiritsevästi esim. oppituntien aikana tai yöllä, ne
kerätään pois oppituntien tai yön ajaksi.
Lääkkeet: Ota omat lääkkeet mukaan, jos tarvitset niitä. Sairauksista ja vakituisista
lääkityksistä tulee olla tieto ohjaajilla. Ota nämä lääkkeet mukaan
alkuperäispakkauksissa.
Päihteet: Päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö rippikoulussa on ehdottomasti
kielletty.
Tupakointi: Leirillä ja rippikoulun kokoontumisissa tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö
ovat kielletty.
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Vakuutus: Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus ei sisällä
matkatavaravakuutusta. Jokainen on vastuussa omista tavaroistaan.
Vierailut: Leirillä ei ole järjestetty vierailuaikaa. Pakottavissa tilanteissa huoltaja voi leirillä
pistäytyä. tästä on hyvä ilmoittaa ohjaajille.
Kirje kummille: Saat mukana kirjeen jonka voit lähettää kummeillesi.
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Pakkaa leirille mukaan:

aluslakana ja tyynyliina sekä pussilakana
pyyhe ja peseytymisvälineet
henkilökohtaiset lääkkeesi (myös särky- yms. lääkkeet)
mukavia sisävaatteita riittävästi
sisäkengät tai tossut (eivät välttämättömät)
rennot ja sateen- ja liankestävät ulkoiluvaatteet sekä myös ulkoiluun sopivat kengät.
muistiinpanovälineet (kynä kumi jne)
uimapuku
täytetty turvatietolomake
rippikoulupassi

Täyttäkää yhdessä leiritietolomake. Palauttakaa se ohjaajille opistolle saavuttua.
Ottakaa yhteyttä vetäjiin, jos on jotakin kysyttävää tai huolestuttavaa. Jos nuorenne kertoo
esim. kiusaamisesta ilmoittakaa siitä meille, niin voimme puuttua asiaan.

Petri Jalovaara
040 5452950
petri.jalovaara@evl.fi

Pauli Soranta
0400 960809
pauli.soranta@evl.fi
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