


Nina Rajamäki, seurakuntapastori

Valtteri Jauhiainen, nuorisotyönohjaaja

Kaija Aalto, nuorisotyönohjaaja

Yövalvoja: Anastasia

Isoset: Armi, Erica, Jami, Erika, Jolle, 
Saara, Siiri ja Sofia



 Ryhmäytyspäivä la 25.5. klo 10-14 
Malminkartanon kappelilla

 Leirifiilistely + nuortenilta ti 20.8. klo 17-21 
Jennyn nuorten tilassa

 Itsenäisesti suoritettava messukäynti

 Käymme ehtoollisella koko rippikoulun 
ajan, alusta lähtien

Kaupunkitapaamiset 

ovat osa rippikoulua, 

ja poissaolot niistä 

on korvattava.



 Lähtö 
Kannelmäen kirkon parkkipaikalta 
ma 24.6. klo 8.30. Ilmoittautuminen klo 8.15.

 Paluu samaan paikkaan ma 1.7. klo n. klo 19

 Tietolomake täytyy olla palautettuna

 Leirimaksua koskevat kysymykset 
verkkomaksut.hsrky@evl.fi

Metsäkartanossa 

Rautavaaralla

mailto:verkkomaksut.hsrky@evl.fi


 Metsäkartano sijaitsee Rautavaaralla 

 N. kuuden tunnin ajomatkan päässä 
Kannelmäestä. (Pysähdykset ml. n.8h)

 Ruokailemme menomatkalla 
seurakunnan laskuun. Kotimatkalle 
lähdemme lounaan jälkeen, joten 
ruokailua ei järjestetä matkalla. 

 Majoitusrakennus Sirnikka
 2-3 hlön majoitushuoneet

 Opetus- ja monitoimitila

 Päärakennus
 Ruokala

 Kahvila/kioski

 Käytössämme on myös liikuntasali, 
rantasauna, kappeli, uimaranta sekä 
Metsäkartanoa ympäröivä luonto











- ainutlaatuinen tilaisuus tutustua ihmisiin, joita ei muuten 
välttämättä tapaisi

- ilmapiiri, jossa jokainen voi olla turvallisesti sellainen kuin on

Teemakäsittelyt

Opetussessiot

Isosen ryhmätunnit

Hartaudet

Yhdessäolo

Iltaohjelmat

Ulkoilu

Vapaa-aika

Ruokailu

Vastuutehtävät

Oma rauha

Yörauha

Hartauselämä

Aamuhartaus

Iltahartaus

Yhteinen messu

ruokalaulu



 Oman harkinnan ja leirikirjeen 
ohjeiden mukaan 

 Aluslakana ja tyynyliina on oltava 
kaikilla, lisäksi pussilakana tai 
makuupussi

 Ulkoiluvaatteet ja –kengät. Ulkoilemme 
myös sateen sattuessa.

 Kelakortti ja henkilökohtaiset lääkkeet

 Lisäksi voi ottaa
 Vähän rahaa kioskia varten

 Helposti mukana kulkevan 
harrastevälineen

 Mukaan ei saa ottaa päihteitä tai 
energiajuomia



 Rippikoulun ohjaajien ohjeita on noudatettava

 Leirikeskuksen alueelta ei saa poistua

 Öisin noin yhdeksän tunnin hiljaisuus

 Noudatamme hyviä tapoja

 Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista

 Kunnioitamme toisen yksityisyyttä

 Noudatamme aikatauluja

 Kännykät yms. laitteet ovat tarkoitettu käytettäväksi vain 
vapaa-ajalla. Esim. iltaohjelmassa ei saa kuvata.

 Rippikoulut ovat päihteettömiä. Koskee myös 
energiajuomia.

Mikäli nuori ei pysty noudattamaan sääntöjä, voidaan hänet 
lähettää kotiin huoltajan kustannuksella.



 Rippikoululaisilla on tapaturmavakuutus

 Rippikoulun ohjaajat ovat EA-koulutettuja

 Turvallisuusasiat (poistumistiet, kokoontumispaikka yms.) 
käydään läpi leirin alussa

 Uimaan ja veneilemään vain ohjaajien valvonnassa



 Kannelmäen kirkossa la 7.9. klo 13

 Konfirmaatiomessu kestää n. 1h 15min

 Kummit kutsutaan siunaamaan nuoria

 Konfirmaatiokuvaus la 7.9. klo 11

 Konfirmaatioharjoitus pe 6.9. klo 17-18



Instagramissa 

@kantsunurkka

Nettisivut 

kantsunurkka.fi



Valtteri Jauhiainen 050 3801307
valtteri.jauhiainen@evl.fi

Kaija Aalto 050 3801314
kaija.l.aalto@evl.fi

Nina Rajamäki 050 3801260
nina.rajamaki@evl.fi
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