
LEIRIKIRJE Lohirannan leiriripari 31.7-7.8.2019
Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa rippikoululeiristäsi. Lue se siis huolellisesti huoltajiesi kanssa. Lohirannan
leirikeskus sijaitsee Lohjalla, noin tunnin ajomatkan päässä Kannelmäestä. Leirikeskuksen osoite on: Lohi-
rannantie 119, 08680 Lohja

LÄHTÖ JA PALUU
Lähdemme Kannelmäen kirkon parkkipaikalta (Vanhaistentie 6) keskiviikkona 31.7. klo 14.
Ole paikalla viimeistään klo 13.45.   Palaamme samaan paikkaan keskiviikkona 7.8. n. klo 11.

MUKAAN TARVITSET
- Aluslakana, tyynyliina, pussilakana tai makuupussi, aluslakana, tyynyliina (eli aluslakana ja tyyny-

liina on oltava joka tapauksessa).
- Peseytymisvälineet ja pyyhe, hammasharja, halutessasi uimapuku.
- Vaihtovaatteita sisällä oleiluun ja ulkoiluun. Myös lämmintä vaatetta, sillä illat ja aamut voivat olla

kesälläkin viileitä.
- Ulkoiluvarusteet. Ulkoilemme leirillä, vaikka sataisi. Pakkaa sellaiset vaatteet, joissa pys-

tyt ulkoilemaan säällä kuin säällä. Tarkista Lohjan sääennuste leiriviikolle pakatessasi.
- Kelakortti ja henkilökohtaiset lääkkeet
- Jotkut helposti jalkaan laitettavat kengät, kuten släbärit, Crocksit tai kumpparit, ja kengät joissa voi

juosta turvallisesti.
- Vesipullo.

VOIT HALUTESSASI OTTAA MUKAAN
- Vähän rahaa kioskia varten. Huom! Lukittavia säilytyspaikkoja ei leirikeskuksessa ole.
- Jonkun helposti mukana kulkevan instrumentin.
- Urheilu- tai liikuntavälineitä.
- Omia piirustus-, maalaus- tai kirjoitusvälineitä.
- Tabletin omaksi viihdykkeeksi. Yöllä tietotekniset härpättimet kuitenkin nukkuvat, ja netflix, what-

sapp sekä nettipelit pysyvät kiinni. Tietokonetta emme suosittele mukaan otettavaksi.

MUKAAN ET TARVITSE
- Päihteitä
- Energiajuomia
- Arvoesineitä tms. Majoitushuoneiden ovia ei saa lukittua, ja ulko-ovet pidetään päivisin auki.

VAKUUTUS
Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta.

LEIRIMAKSU
Leiristä peritään leirimaksu 140€, joka maksetaan maksulinkin kautta eräpäivään mennessä. Jos laskutus-
asioissa on kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä: verkkomaksut.hsrky@evl.fi

KAUPUNKITAPAAMISET
Muistathan, että kaikki ripariin kuuluvat tapaamiset tulee olla suoritettuina ennen konfirmaatioharjoituksia.
Nettisivuiltamme kantsunurkka.fi voit tarkistaa tapaamiset sekä löydät tietoa konfirmaatiokäytännöis-
tämme ja muusta toiminnastamme.

Ennen leiriä tapaamme vielä ryhmäytyspäivässä ma 29.7. klo 10 Malminkartanon kappelilla
(Vellikellonpolku 8, Keltainen talo Malminkartanon kirjaston viereisellä metsäisellä kumpareella)

TERVEISIN RIPPIKOULUSI OHJAAJAT
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Kirkkomuusikko
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050 430 9029


