
HIIHTOLOMA-
RIPPIKOULU

LOHIRANNASSA
2020



TYÖNTEKIJÄT

• Valtteri Jauhiainen, 

nuorisotyönohjaaja

• Kaija Aalto, 

nuorisotyönohjaaja

• Lotta Petäjäniemi, 

pappi

Mukana myös:

yövalvoja: Tea

isoset: Sofia, Pauli, Jonna, Saara ja Erika.



LOHIRANNAN 
LEIRIKESKUS

• Muijalassa, Lohjalla n. 50 min. 

ajomatkan päässä 

Kannelmäestä

• Majoitutaan 4 hlön huoneissa

• Suihkut ja wc:t joka huoneessa.

• Useita eri rakennuksia-käynti 

ulkokautta



LEIRIN OHJELMA

8.30 Herätys

Aamupala

Hartaus

Opetusta

12.00 Lounas

Ulkoilua

Ryhmätunti isosen kanssa

14.30 Päiväkahvi

Opetusta

17.00 Päivällinen

Ryhmätunti isosen kanssa

Saunat

20.00 Iltapala

Iltaohjelma

Hartaus

23.00 Hiljaisuus



SÄÄNNÖT

• Rippikoulun ohjaajien ohjeita on noudatettava. 

• Leirikeskuksen alueelta ei saa poistua ilman ohjaajan lupaa. 

• Öisin on noin yhdeksän tunnin hiljaisuus.

• Noudatamme hyviä tapoja.

• Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista.

• Energiajuomat ovat kiellettyjä toiminnassamme. 

• Puhelimia, tabletteja ja muuta mahdollista viihde-elektroniikkaa 

käytetään vain vapaa-ajalla. Yöaika ei ole kuitenkaan tarkoitettu 

kännykän tai tabletin käyttämiseen. Jos 

yöaikana mobiililaitteiden käytöstä muodostuu ongelmia, niin 

keräämme ne yön ajaksi ohjaajien haltuun. 

• Kamerat pidetään taskussa yhteisten iltaohjelmien aikana. 

Kenenkään kuvia ei laiteta ilman lupaa nettiin. 

• Riparimme ovat päihteettömiä. 

Mikäli rippikoululainen ei pysty sitoutumaan leirin sääntöihin, 

voidaan hänet lähettää leiriltä kotiin huoltajan kustannuksella. 



TIETOLOMAKE

• Luottamuksellinen, vain 

leirin ohjaajien käyttöön

• Lomakkeet menevät 

silppuriin konfirmaation 

jälkeen

• Toimii kirjallisena lupana 

lähteä leirille

• Jos tulee täydennettävää 

tietoihin, ole rohkeasti 

yhteydessä ohjaajiin



MITÄ MUKAAN?

• Aluslakana ja tyynyliina oltava kaikilla. 

Lisäksi pussilakana tai makuupussi

• Riittävästi vaatetta

• Hyvät kengät+helposti jalkaan menevät 

kengät

• Talviulkoiluun sopivaa vaatetta

• Kelakortti ja hlökohtaiset lääkkeet

• Lohirannan kioskissa käy käteinen. 

Saatamme tehdä myös retken lähikauppaan.

• Leirikirjeestä löydät lisää pakkaamisohjeita



LÄHTÖ JA PALUU

• Lähdemme Kannelmäen kirkon parkkipaikalta 

sunnuntaina 16.2. klo 14.

• Palaamme samaan paikkaan 

sunnuntaina 23.2. n. klo 12.30

• Kuljetus tapahtuu Toreniuksen liikenteen 

bussilla.



TAPAAMISET RIPARIN JÄLKEEN

• 2 omatoimista messua

• Ti 31.3. klo 17 Leirifiilistely ja 

nuorten ilta Jennyssä.

• Su 17.5. Kotiseurakuntakierros

• Riparitapaamiset ovat osa riparia 

ja ne ovat pakollisia

• Epäviralliset ”riparitapaamiset” 

eivät ole seurakunnan järjestämiä



KONFIRMAATIO

• Harjoitukset perjantaina 12.6. klo 15

• Konfirmaatio lauantaina 13.6. klo 10

• Valokuvaus konfirmaatiopäivänä klo 

8.30

• Kannelmäen kirkossa on 

ilmastointiremontti mahdollisesti 

juhannukseen asti. Jos remontti kestää 

niin pitkään, konfirmaatio järjestetään 

Pitäjänmäen kirkossa.

• Pitäjänmäen kirkkoon mahtuu 290 hlöä



MISTÄ TIETOA?

• Kantsunurkka.fi –sivustolta löytyvät ajankohtaiset tiedot 

rippikoulu- ja nuorisotyöstä. Kannattaa tutustua 

”rippikoululaisen huoltajalle” –sivuun.

• Valtteriin voi olla yhteydessä: 

valtteri.jauhiainen@evl.fi, 050 380 1307

• Riparifiiliksiä instagramista: @kantsunurkka

mailto:valtteri.jauhiainen@evl.fi

