Lohiranta 2 ripari
ma 13.6. - ma 20.6.
LÄHTÖ JA PALUU
Kannelmäen kirkon parkkipaikalta
• ma 13.6. bussi lähtee klo 13.00. Ole paikalla klo 12.45
• ma 20.6. paluu kirkolle n. klo 15.
LOHIRANNAN LEIRIKESKUS
Leiri pidetään Lohirannan leirikeskuksessa Lohjalla, Lohirannantie 119, 08680 Lohja.
MUKAAN TARVITSET
• Nukkumiseen:
• Aluslakana (vaikka käyttäisit makuupussia)
• Tyynyliina
• Pussilakana tai makuupussi
• Silmälaput ja korvatulpat, jos olet herkkä valolle tai äänille
• Peseytymisvälineet ja pyyhe, sekä hammasharja ja -tahna
• Tarpeelliset hygieniatarvikkeesi esim. dödö, rasvat tms.
• Riittävä määrä vaihtovaatteita sääennuste huomioiden
• Kengät joissa on hyvä liikkua, sekä ulkoiluvarusteet. Ulkoilemme leirillä vaikka
sataisi, joten pakkaa sellaiset vaatteet, jossa pystyt ulkoilemaan säällä kuin säällä.
Kannattaa seurailla sääennusteita.
• Hyttyskarkotteelle voi tulla käyttöä
• Jotkut helposti jalkaan laitettavat kengät. Släbärit, Crocksit tms.
• Oma vesipullo, joka on merkattu nimelläsi
• Halutessasi karkkia/herkkuja. Lohirannassa on myös kioski, josta löytyy suppea valikoima
peruskarkkeja, -jätskejä tms. Voit ottaa rahaa tai maksukortin kioskia varten.
• Kelakortti
• Henkilökohtaiset lääkkeet
VOIT HALUTESSASI OTTAA MUKAAN
• Uima-asun, jos uiminen järvessä kiinnostaa
• Helposti mukana kulkevan harrastusvälineen, kuten instrumentin, kirjan, urheilu- tai
piirustusvälineitä tms.
• Tabletin omaksi viihdykkeeksi. Yöllä tietotekniset laitteet kuitenkin nukkuvat, ja Netflix sekä
nettipelit tms. pysyvät kiinni. Tietokonetta ei kannata ottaa mukaan. Käytä kuulokkeita, jos
meinaat kuunnella musiikkia tai katsoa videoita.
MUKAAN ET TARVITSE
• Minkäänlaisia päihteitä (tupakkaa, sähkötupakkaa, nuuskaa, alkoholia, huumeita tms.)
• Energiajuomia (leirillä on tarjolla riittävä määrä ravintoa ja lepoa jaksamiseen)
VAKUUTUS
Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta. Sairastapauksissa lääkärikäynneistä
keskustellaan huoltajien kanssa.
LEIRIMAKSU
Leirimaksu on laskutettu ennen leiriä. Maksuun liittyvät kysymykset: verkkomaksut.hsrky@evl.fi
TIETOLOMAKE
Tietolomake tulee palauttaa allekirjoitettuna myös paperisena leirin ohjaajille.

POIKKEUSOLOT
Koronatilanne ja ohjeistukset voivat yhä muuttua hyvinkin nopeasti. Huoltajan tulee siksi olla
tavoitettavissa koko leirin ajan. Leirille ei saa missään nimessä lähteä sairaana. Osallistujilta
edellytetään 7 vrk oireetonta jaksoa ennen leiriä.
Leiriolosuhteissa ei pystytä ylläpitämään turvaetäisyyksiä tai käyttämään kasvomaskeja.
Käsihygieniasta pidetään korostetusti huolta.
Leirin aikana on sallittua halutessaan käyttää kasvomaskia sen verran, kun tuntuu hyvältä. Siinä
tapauksessa nuori varautuu omin maskein.
MUUT RIPPIKOULUN TAPAAMISET LEIRIN JÄLKEEN
Jumalanpalvelukset
•

Jos messukäyntejä on suorittamatta, ne voi käydä suorittamassa leirin jälkeen
konfirmaatioharjoituksiin asti.

Nuortenilta ti 16.8.
•

Kokoonnumme klo 18 - 20 Malminkartanon kappelille.

Konfirmaatio ja harjoitukset
•
•

•

Rippikoulumme konfirmaatioharjoitus on pe 26.8. klo 17 Kannelmäen kirkossa
Konfirmaatiokuvaus on lauantaina 27.8. ennen konfista klo 11.30 alkaen
o Kuvaukseen ilmoittautumisesta saat ohjeet konfisharjoituksissa. Kuvaukseen
osallistuminen ei sido tilaamaan kuvia, vaan ostopäätöksen voi tehdä vasta kuvat
nähtyään.
Konfirmaatio on lauantaina 27.8. klo 13 Kannelmäen kirkossa
o Kummeja pyydetään mukaan siunaamaan nuoria

LISÄTIETOJA RIPARISTASI JA MUUSTA NUORISOTOIMINNASTA: www.kantsunurkka.fi. Voit
myös seurata meitä Instagramissa @kantsunurkka

Kysymyksissä voit olla ensisijaisesti yhteydessä Kariin, joka on riparisi vastuuohjaaja.
Kirkkomuusikko
Kari Härkönen
kari.harkonen@evl.fi
050 430 9029

Nuorisotyönohjaaja
Salla Silvennoinen
salla.silvennoinen@evl.fi
050 381 2461

Seurakuntapastori
Nina Rajamäki
nina.rajamaki@evl.fi
050 380 1260

