LEIRIKIRJE Lohiranta 3, 4.-11.7.2022
LÄHTÖ JA PALUU
Lähdemme Kannelmäen kirkon parkkipaikalta (Vanhaistentie 6) maanantaina 4.7. klo 13. Ole paikalla
viimeistään klo 12.45. Matka kestää n. 45 minuuttia. Palaamme Kannelmäen kirkolle maanantaina 11.7.
n. klo 15.
MUKAAN TARVITSET
- Aluslakana, tyynyliina, pussilakana tai makuupussi, aluslakana, tyynyliina (eli aluslakana ja tyynyliina
on oltava joka tapauksessa)
- Jos olet herkkä valolle tai melulle, silmälaput ja korvatulpat
- Peseytymisvälineet ja pyyhe, hygieniatarvikkeet, halutessasi uimapuku
- Riittävästi vaihtovaatteita sisällä oleiluun ja ulkoiluun. Ulkoilemme leirillä, vaikka sataisi.
Pakkaa sellaiset vaatteet, joissa pystyt ulkoilemaan säällä kuin säällä. Tsekkaa Lohjan
(Muijalan) sääennuste pakatessasi.
- Kelakortti ja henkilökohtaiset lääkkeet
- Jotkut helposti jalkaan laitettavat kengät, kuten släbärit, Crocksit tai kumpparit
- Oma vesipullo, merkkaa siihen nimesi esim. maalarinteipillä
VOIT HALUTESSASI OTTAA MUKAAN
- Jonkun helposti mukana kulkevan harrastevälineen (soitin, urheiluväline, piirustustarvikkeet yms).
- Tabletin omaksi viihdykkeeksi. Yöllä tietotekniset härpättimet kuitenkin nukkuvat, ja netflix, whatsapp
sekä nettipelit pysyvät kiinni. Tietokonetta emme suosittele mukaan otettavaksi.
- Kohtuudella karkkia tai muuta herkkua.
- Vähän rahaa tai maksukortin. Leirillä on kioski, josta voi ostaa mm. karkkia ja jäätelöä.
MUKAAN ET TARVITSE
- Minkäänlaisia päihteitä tai energiajuomia
- Arvoesineitä tms. Majoitushuoneiden ovia ei lukita, ja ulko-ovet pidetään päivisin auki.
VAKUUTUS
Rippikoululaiset on vakuutettu tapaturmien varalta. Sairastapauksissa lääkärikäynneistä keskustellaan
huoltajan kanssa.
LEIRIMAKSU
Leiristä peritään leirimaksu 140€. Huoltajan sähköpostiin on lähetetty maksulinkki, ja maksuaikaa on 30
päivää. Jos laskutusasioissa on kysyttävää, ottakaa yhteyttä: verkkomaksut.hsrky@evl.fi
TIETOLOMAKE
Paperinen tietolomake on palautettava ennen leiriä.
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 välttämättä pystytä ylläpitämään turvaetäisyyksiä tai käyttämään kasvomaskeja.
Käsihygieniasta pidetään korostetusti huolta.
Leirin aikana on myös sallittua halutessaan käyttää kasvomaskia sen verran, kun tuntuu hyvältä. Siinä
tapauksessa nuori varautuu omin maskein.
Jatkuu kääntöpuolella.

RIPPIKOULUN MUUT TAPAAMISET
- Leirin jälkeen tapaamme vielä nuortenillassa to 18.8. klo 18-21 Malminkartanon kappelilla
(Vellikellonpolku 8).
- Kaksi itsenäistä messukäyntiä. Ota messun jälkeen yhteisselfie papin kanssa ja toimita se Sallalle.
- Kaikki tapaamiset ovat osa rippikoulua ja poissaolot niistä on korvattava. Tiedot leiriä edeltävistä
tapaamisista ja ohjeet korvaamisiin löydät Lohiranta 3:n omilta sivuilta
kantsunurkka.fi/rippikoulu/lohiranta-iii/
KONFIRMAATIOHARJOITUS, VALOKUVAUS JA KONFIRMAATIO
- Rippikoulumme konfirmaatioharjoitus on torstaina 25.8. klo 18 Kannelmäen kirkolla
- Konfirmaatiokuvaus on sunnuntaina 28.8. klo 11.30 alkaen
o Ohjeet kuvaukseen ilmoittautumisesta lähetetään huoltajille lähempänä konfirmaatiota.
Kuvaukseen osallistuminen ei sido tilaamaan kuvia, vaan ostopäätös tehdään vasta kun
kuvat on nähty.
- Konfirmaatio on sunnuntaina 28.8. klo 13 Kannelmäen kirkossa (Vanhaistentie 6)
o Konfirmaatiojumalanpalvelus kestää n. 1 h 15 min.
o Toivomme kummeja tai muita läheisiä mukaan siunaamaan nuoria. Ohjeet tähän
annetaan konfirmaation aikana.
Ajankohtaiset tiedot riparistasi kantsunurkka.fi/rippikoulu/lohiranta-iii/
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