LEIRIKIRJE
KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA, RYTKYN RIPPIKOULULEIRI 1/2018
Lukekaa kirje yhdessä. Kysymyksissä ottakaa yhteyttä leirin ohjaajiin.
1. Kuljetus ja leirimaksu
Leirille mennään ja tullaan takaisin yhteiskuljetuksella. Lähtö on ke 13.6. klo 11.00
Keskusseurakuntatalolta, Suokatu 22. Paluu on ke 20.6. noin klo 12.00 samaan paikkaan.
Leirimaksu on 105 euroa (kirkon jäsen) ja 210 (ei kirkon jäsen). Leiri laskutetaan viikolla 21, jolloin
maksajalle tulee verkkomaksulinkki sähköpostiin.
2. Majoitus ja ruokailu
Majoitustiloina ovat 4 hengen huoneet. Leirillä tarjoillaan aamupala, lounas, päiväkahvit,
päivällinen ja iltapala. Jos mietitte onko ilmoittautumistietoihin tullut muutoksia, niin ottakaa
yhteyttä Elinaan viimeistään 30.5.
3. Mukaan otettavat tavarat
Majoitusta varten tarvitaan liinavaatteet (pussilakana tai makuupussi, aluslakana ja tyynyliina),
peseytymisvälineet, Raamattu (jaettiin seurakuntajakson aikana) ja muistiinpanovälineet. Mukaan
myös vaihtovaatteita, ulkoiluvaatteita, uima-asu, sadevaatteet ja lämpöistä vaatetta – villasukat
ovat aina hyvät. Leirillä on kioski, joten voit ottaa käteistä.
4. Kotiin jätettävät tavarat
Kaikki viihde-elektroniikkalaitteet voivat jäädä kotiin. Energiajuomat ja vastaavat ovat leirillämme
kiellettyjä. Sen sijaan omia kitaroita ja muita soittimia voi mieluusti ottaa mukaan, huomioi
kuitenkin vakuutukset kuntoon.
Puhelimet pidetään kiinni/äänettömällä kaikilla oppitunneilla, yhteisissä jumalanpalveluksissa ja
iltaohjelmissa. Puhelimet viedään yöksi parkkiin ennen iltahartautta ja saadaan takaisin aamulla.
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 välittömästi 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. Konfirmaatio
Harjoitus on torstaina 21.6. klo 10.00—11.30 tuomiokirkossa.
Konfirmaatiomessu on sunnuntaina 24.6. klo 10.00. Rippikoululaiset kokoontuvat klo 8.30
alboihin pukeutumista varten. Konfirmaatioon rippikoululaisten siunaamiseen jokainen nuori
voi pyytää kummin, kummit tai jonkun muun tärkeän aikuisen.

9. Rippikuvat
Ennen konfirmaatiota otamme nuorista yhteiskuvan. Kirkossa on myös mahdollisuus ottaa
yksityiskuvia. Kuvaajana on Henri Järvinen, http://henrijarvinen.com/. Muista ottaa
kuvatilauslappu mukaasi!
10. Leiriblogi
Leirin ajan leirielämää voi seurata osoitteessa:
http://www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/nuoret-jaopiskelijat/rippikoulut/rytky1
Blogia päivitetään joka leiripäivä konfirmaatioon asti. Sivulta löytyy myös tämä kirje ja
kuvauslappu.
11. Leirin ohjaajat
Leiristä vastaavina työntekijöinä toimivat pastori Satu Karjalainen p. 040-4848276,
nuorisotyönohjaaja Elina Hakkarainen p. 040-4848251, kanttori Anna Pöyhönen ja
kesätyöntekijä Essi Knuuttila. Rippikoululaisten tukena on myös monta isosta.
12. Leirikeskuksen yhteystiedot
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/leirikeskukset/rytkyn-leirikeskus

