LEIRIKIRJE
HIRVIJÄRVEN RIPPIKOULULEIRI 1/2022
Lukekaa kirje yhdessä. Kysymyksissä ottakaa yhteyttä leirin ohjaajiin.
1. Kuljetus ja leirimaksu
Leirille mennään ja tullaan takaisin yhteiskuljetuksella. Lähtö on keskiviikkona 8.6. klo 9.30
Keskusseurakuntatalolta, Suokatu 22. Paluu on keskiviikkona 15.6. noin klo 11.30 samaan paikkaan.
2. Majoitus ja ruokailu
Majoitustiloina ovat 6 hengen huoneet. Leirillä tarjoillaan aamupala, lounas, päiväkahvit, päivällinen ja
iltapala.
3. Mukaan otettavat tavarat
Majoitusta varten tarvitaan liinavaatteet (pussilakana tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina), pyyhe,
peseytymis- ja muistiinpanovälineet. Ota mukaan myös vaihtovaatteita, ulkoiluvaatteita, uikkarit,
sadevaatteet ja lämpöistä vaatetta – villasukat ovat aina hyvät, aurinkolasit ja hattu aurinkoisia päiviä
silmällä pitäen. Leirillä on automaatti, josta voi ostaa limpparia ja pieniä herkkuja. Siihen käy käteinen ja
pankkikortti.
4. Kotiin jätettävät tavarat
Kaikki viihde-elektroniikkalaitteet voivat jäädä kotiin. Energiajuomia emme myöskään suosittele otettavaksi
leirille mukaan. Sen sijaan omia kitaroita ja muita soittimia voi mieluusti ottaa mukaan, huomioi kuitenkin
vakuutukset kuntoon.
Puhelimet pidetään äänettömällä kaikilla oppitunneilla, yhteisissä jumalanpalveluksissa ja iltaohjelmissa.
Puhelimet viedään yöksi parkkiin ennen iltahartautta ja saadaan takaisin aamulla. (Huoneissa on isoset, joilla
on puhelin hätätilanteita varten.)
5. Tupakointi ja päihteet
Kaikkien huumaavien aineiden käyttö ja tuominen leirille on kielletty. Myös tupakointi on kielletty, mukaan
lukien sähkötupakka ja nuuska. Seurakunta rinnastetaan laissa palveluntarjoajaan, siksi työntekijöiden on
valvottava leireillä alaikäisten tupakanpolttoa. Tupakoinnista leirin aikana otetaan yhteyttä kotiin. Tupakointi
voi johtaa leiriltä poistoon.
6. Lääkkeet
Leirikeskuksessa tai leirin opettajilla ei ole lääkkeitä leiriläisiä varten. Sairastumiset ja niiden vaatimat
lääkehoidot hoidetaan terveyskeskuksen kautta. Jos nuorellanne on jatkuva lääkehoito tai seurantaa vaativa
sairaus, pyydämme ilmoittamaan siitä leirin työntekijöille.
Luottamuksellinen ja avoin tiedonkulku kodin ja ohjaajien kesken luo hyvän lähtökohdan onnistunutta leiriä
varten.
7. Vakuutus

Seurakunnalla on vakuutus leiriläisille tapaturmien varalta. Vakuutus ei kata tavaroita tai omaisuutta, mieti
siis mitä arvotavaroita kannattaa ottaa mukaan. Paras vakuutus on jokaisen vastuullinen ja toiset
huomioonottava suhtautuminen leirielämään ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
8. Rippikoulumaksu
Rippikoulumaksu Kuopion seurakuntien jäseniltä tai jäseneksi liittyviltä 120€. Kuopion seurakuntiin
kuulumattomilta maksu peritään kaksinkertaisina. Leiri laskutetaan ennen leiriä tai leirin jälkeen.
Rippikoulumaksusta voi hakea vapautusta/alennusta taloudellisin perustein omasta kotiseurakunnasta.
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti seurakuntien diakoniatyöntekijöiden toimesta. Päätös
postitetaan kotiin kirjeitse.
9. Konfirmaatio
Konfirmaatioharjoitus on perjantaina 17.6. klo 10.30—12.00 Tuomiokirkossa.
Konfirmaatiomessu on sunnuntaina 19.6. klo 13.00. Konfirmaatioon rippikoululaisten siunaamiseen jokainen
nuori voi pyytää kummin, kummit tai jonkun muun tärkeän aikuisen. Siunaamaan tuleville annetaan ohjeet
messun alussa.
Konfirmaatiopäivänä nuoret kokoontuvat klo 11.30 Tuomiokirkkoon. Silloin etsimme kaikille sopivan alban ja
otamme ryhmäkuvan.
10. Rippikuvat
Ennen konfirmaatiota otamme nuorista yhteiskuvan. Kirkossa on myös mahdollisuus ottaa yksityiskuvia.
Kuvaajana toimii: Oma Design -valokuvaamo
Kuopion tuomiokirkkoseurakunta / Hirvijärvi I
Ilmoittautuminen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan Hirvijärvi I -rippikoulun konfirmaatiovalokuvaukseen
19.6.2022 on avoinna osoitteessa:
https://kauppa.omadesign.fi/KX6FC5

Sähköinen ilmoittautuminen on avoinna kuvauspäivään saakka. Kuvaus järjestetään konfirmaationpäivänä klo
11.30
Valokuvaaja tuo yksilökuvauksessa tarvittavat kukat.
Valokuvaus itsessään on maksuton, eikä ostopakkoa ole. Kun kuvat ovat katsottavissa verkkokaupassa, siitä
tulee tiedote ilmoittautumisessa ilmoitettuun sähköpostiin.
Alaikäisen ilmoittaa valokuvaukseen huoltaja ja ilmoittautuminen toimii samalla kuvauslupana. Alaikäisiä ei saa
kuvata ilman huoltajan kirjallista lupaa. Lupa tarvitaan myös pelkkään ryhmäkuvaan.

Tervetuloa konfirmaatiovalokuvaukseen!

Oma Design -valokuvaamo
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@omadesign.fi
p. 09 425 50304 ma-pe 10-15 (kesä-heinäkuussa ma-to 10-15)
omadesign.fi

11. Leirikuulumiset
Leirin ajan leirielämää voi seurata Instagramissa.
Instagramissa on tili: @tuonuokuopio jonne tulee päivityksiä joka leiripäivä konfirmaatioon asti. Ota sivu
seurantaa jo nyt!

12. Leirin ohjaajat
Leiristä vastaavina työntekijöinä toimivat pastori satu Karjalainen p. 040-4848276, nuorisotyönohjaaja Jarkko
Voutilainen 0404848285, kanttori Ossi Putkonen ja kesätyöntekijä Juho Hirvonen. Rippikoululaisten tukena
on myös monta isosta.

13. Leirikeskus netissä: https://www.kuopionseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/leirikeskukset/hirvijarven-leirikeskus
14. Tämä kirje löytyy netistä: https://www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/nuoret-jaopiskelijat/rippikoulut
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