LEIRIKIRJE
Rippikouluryhmät Karjasilta 5 ja 6

Hyvät Karjasilta 5+6-rippikoululaiset ja vanhemmat!
(Lue tämä kirje huolella läpi. Sisältää tärkeää tietoa!)
Rippikoulumme leirijakso lähestyy. Tässä kirjeessä on sinulle tärkeää tietoa rippileiristä, joten
säilytä hyvin tämä kirje ja näytä tämä kirje myös vanhemmillesi! Mukana leirillä ovat
kappalainen Kimmo Kieksi, nuorisotyönohjaaja Jenni Koskenkorva sekä kesätyöntekijät
Jenna Tauriainen, Jussi Rinta-Jouppi ja Annie Hacklin. Lisäksi leirille lähtee mukaan 11
reipasta isosta ja 3 täysi-ikäistä yövalvojaa.

ENNEN LEIRIÄ:
Leirin ajankohta ja paikka: 29.6. – 5.7.2019 Rokuan leirikeskus
LÄHTÖ: La 29.6. klo 13 Karjasillan kirkolta (Nokelantie 39)
PALUU: Pe 5.7. klo 14.30 Karjasillan kirkolle

Mukaan leirille tarvitset:
-

aluslakanan, pussilakanan ja tyynyliinan (ei makuupussia)
peseytymisvälineet (shampoo, saippua, hammasharja, -tahna)
vaihtovaatteita, myös lämmintä vaatetta
uimapuku, oma pyyhe
ulkoilukengät
vapaavalintaisesti sisäkengät tai villasukat
hyttyskarkotetta
henkilökohtaiset lääkkeet (koskee myös tavallisimpia särkylääkkeitä)
Kela –kortti
Raamattu, muistiinpanovälineet
halutessasi voit ottaa vähän rahaa leiri- kioskin ostoja varten

Päihteiden (alkoholi, tupakka, nuuska) tuominen leirille on ehdottomasti kiellettyä ja kiellon
rikkominen johtaa leiriltä poistamiseen. Myös kaikenlaiset energia-juomat ovat kiellettyjä.
Leirille ei ole suotavaa tuoda mukana arvokasta viihde-elektroniikkaa, koska seurakunnan
vakuutus ei korvaa mahdollisia vahinkoja laitteille. Matkapuhelinten käyttöä on rajoitettu ja
esimerkiksi oppituntien aikana niiden tulee olla suljettuna. Jokaisen psyykkinen ja fyysinen
koskemattomuus on leirillä perusoikeus, joten kaikenlainen kiusaaminen käsitellään
asianomaisten kesken myös heidän vanhempansa mukaan ottaen. Leirikeskuksen kalustolle
tai kiinteistölle tai yksityiselle omaisuudelle tehdyt vahingot korvaa vahingontekijä.
Palauta tämän viestin liitteenä olevat allergia- ja oppilastietolomakkeet täytettynä viipymättä
Kimmolle sähköpostilla os. kimmo.kieksi@evl.fi. Jos olet ne jo palauttanut, niin asia on
kohdaltasi kunnossa.
Rippikoulukortit, joihin on kerätty muun muassa jumalanpalveluskäyntejä, tulee palauttaa pe
28.6. oppituntikerralle. Huolehdi siitä, että sinulla on täysi määrä käyntikertoja. Puuttuvia
merkintöjä ehtii vielä viikon verran kerätä.

LEIRIN JÄLKEEN:

Konfirmaatio-harjoitus ja valokuvaus
pidetään la 6.7.2019 Karjasillan kirkossa klo 10–13
Valokuvauksesta huolehtii Studio J.Ollila. Kuvauksesta on lisätietoa liitteessä.

Konfirmaatio-messu on su 7.7.2019 Karjasillan kirkossa
klo 10.00 (Karjasilta 5)
klo 14.00 (Karjasilta 6)
Rippikoululaisten on oltava paikalla viimeistään 60 min. ennen messun alkua!
Konfirmaatiossa kutsumme kummeja/vanhempia/isovanhempia/muita rippikoululaiselle
tärkeitä aikuisia siunaamaan konfirmoitavia. Siunaamaan tulevien aikuisten on oltava kirkossa
puoli tuntia ennen messun alkua, jolloin kummit ohjeistetaan käytännön asioista.

Mukavaa leiriä odotellen,

Kimmo Kieksi
kimmo.kieksi(at)evl.fi
p. 050-310 5001

Jenni Koskenkorva
jenni.koskenkorva(at)evl.fi
p. 044-3161 452

