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LEIRIKIRJE  
Kivisaaren ripari 17.-24.7. 
 
Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa rippikoululeiristäsi. Lue se siis huolellisesti huoltajiesi kanssa.  
Kivisaaren leirikeskus sijaitsee saaressa Vuosaaren edustalla noin 3 km päässä mantereesta. 
 
LÄHTÖ JA PALUU 
Lähdemme Kannelmäen kirkon parkkipaikalta ke 17.7. Ilmoittautuminen klo 14. Ole ajoissa, jottemme 
myöhästy lautasta. Matkustamme tilausbussilla Vuosaareen, josta jatkamme lautalla Kivisaareen. Perillä 
Kivisaaressa olemme puoli neljän aikaan.  
 
Palaamme Kannelmäen kirkon parkkikselle ke 24.7. noin klo 12.30. 
 
MUKAAN LEIRILLE TARVITSET 

- Nukkuminen 
o Aluslakana 
o Tyynyliina 
o Pussilakana tai makuupussi 
o Yöpuku tai yöpaita (jos koet tarpeelliseksi) 

- Peseytymisvälineet, muista pyyhe ja hammasharja 
- Tarpeelliset hygieniatarvikkeesi esim. dödö, rasvat tms.  
- Vaatteet, pakkaa sääennusteen ja oman harkinnan mukaan, tässä vinkit 

o Vaihtovaatteita viikon tarpeisiin, tsekkaa sääennusteet juuri ennen leiriä 
o Lämmintä vaatetta viileän sään varalle esim. villapaita ja villasukat 
o Sään pitävä takki, merellä voi tuulla kovasti 
o Ulkoiluun ja liikkumiseen sopivaa vaatetta, ulkoilemme säällä kuin säällä 
o Uimapuku, jos haluat  

- Hyvät ulkoiluun sopivat kengät (maasto saaressa on metsäistä ja kallioista) 
- Helposti jalkaan laitettavat kengät (Släbärit, Crocsit tms.) helpottamaan rakennuksesta toiseen 

siirtymistä  
- Kelakortti 
- Vesipullo   
- Henkilökohtaiset lääkkeesi 

VOIT HALUTESSASI OTTAA MUKAAN    
- Vähän käteistä rahaa kioskia varten 
- Hyönteiskarkotetta 
- Helposti mukana kulkevan harrastusvälineen kuten instrumentin, kirjan, urheilu- tai 

piirustusvälineitä tms. 
- Tabletin omaksi viihdykkeeksi. Yöllä kuitenkin tietotekniset härpättimet nukkuvat, ja netflix sekä 

pelit pysyvät kiinni. Tietokonetta emme suosittele mukaan otettavaksi. 
EI MUKAAN 

- Päihteitä tai energiajuomia  
 
VAKUUTUS 
Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta. 
 
TIETOLOMAKE 
Jos rippikoululaisen tietolomake on vielä palauttamatta, se pitää toimittaa heti kirkkoherranvirastoon 
Klaneettitie 6-8 A 4.krs (avoinna arkisin klo 9-14, 1. kerroksen tuulikaapissa on postilaatikko, jonne pääsee 
myös arki-iltaisin). ILMAN PALAUTETTUA LOMAKETTA EI VOI LÄHTEÄ LEIRILLE. 
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TAPAAMISET 
Tässä on vielä listattuna riparin tapaamiset. Jos olet ollut pois kevään tapaamisesta, hoida korvaaminen 
mahdollisimman pian. Kun korvaat messukäynnin, ota selfie papin kanssa ja lähetä se Kaijalle.  
Ennen leiriä 
To 11.4. klo 17 Startti-ilta ja messu  
Korvaa menemällä messuun ja tekemällä tehtävä, jonka olet saanut viestillä Kaijalta. 
Su 5.5. klo 9.45-14 Messu ja Kotikirkkopäivä  
Korvaa menemällä messuun ja tekemällä tehtävä, joka löytyy nettisivuilta. 
Ma 15.7. 12-15 Ryhmäytyspäivä, Malminkartanon kappeli  
Leirin jälkeen 
Ti 3.9. klo 17-20 Konfirmaatiosuunnittelu ja nuortenilta, Jenny 
Jos tiedät etukäteen, ettet pääse nuorteniltaan, käy jo ennen sitä omatoimisesti nuortenillassa. Nuortenillat 
ovat Jennyssä tiistaisin ja perjantaisin klo 18-21 pe 16.8. alkaen. Lisäksi pyydä Kaijalta konfirmaatioon 
liittyvä tehtävä. 
Omatoiminen messukäynti leirin ja konfirmaation välissä. Ota messun jälkeen papin kanssa selfie ja 
lähetä se Kaijalle. Suorita omatoiminen messukäynti elokuun loppuun mennessä! 

Jos on epäselvyyksiä, niin ole yhteydessä Kaijaan.   

KONFIRMAATIOHARJOITUS, VALOKUVAUS JA KONFIRMAATIO KANNELMÄEN KIRKOLLA 
Pe 6.9. klo 18-19 Konfirmaatioharjoitus  
Su 8.9. klo 10 Konfirmaatio  
 
Riparilaisten valokuvaus on konfispäivänä klo 8.30 alkaen. Kuvaukseen ilmoittautumisesta saat ohjeet 
kofisharjoituksissa. Kuvaukseen osallistuminen ei sido tilaamaan kuvia, vaan ostopäätöksen voi tehdä vasta 
kuvat nähtyään. Lisätietoa kuvauksesta asiakaspalvelu@kuvaverkko.fi. 
 
Kummeja pyydetään konfirmaatiossa siunaamaan nuoria. Tätä varten ei tarvitse erikseen harjoitella, mutta 
kannattaa mainita paikalle saapuville kummeille asiasta etukäteen. Kummin sijasta siunaamassa voi olla 
myös yksi tai useampi muu läheinen aikuinen. 

LISÄTIETOJA RIPARISTASI JA MUUSTA NUORISOTOIMINNASTA: kantsunurkka.fi 
 
 
KYSYTTÄVÄÄ? 
Jos teillä on ripariin liittyvää kysyttävää, olkaa yhteyksissä.  
Kesäkuun puolivälin jälkeen olemme tavoitettavissa seuraavasti 
Kaija 15.7. alkaen (24.6.-1.7. rippileirillä, vastaan viesteihin ja voit jättää soittopyynnön vastaajaan) 
Lotta 10.7. alkaen 
Kari 15.7. alkaen 
 
 

Tavataan ryhmäytyspäivässä ma 15.7. klo 12 Maltsun kappelilla!  
 

 
 

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

Seurakuntapastori 
Lotta Petäjäniemi 
050 3801372 
lotta.petajaniemi@evl.fi 
 

Kirkkomuusikko 
Kari Härkönen 
050 4309029 
kari.harkonen@evl.fi 


