KÄYTÄNNÖN TIETOA RK2 RIPPILEIRISTÄ
JA KONFIRMAATIOSTA
Turvallisuusohjeet ja leirin säännöt löytyvät
erilliseltä lomakkeelta. Tutustuthan myös niihin!

AIKATAULU

Leiri alkaa Väärnin leirikeskuksessa perjantaina 28.6. klo 10.00 ja päättyy
torstaina 4.7. seurakuntatalon pihassa (konfirmaatioharjoitusten jälkeen)
klo 14.00.

LEIRIPAIKKA

Leiripaikkana toimii Väärnin leirikeskus (Juhani Ahon tien päässä, 73100
Lapinlahti). Leiriläiset majoittuvat neljän hengen huoneisiin.
Huonejaot tehdään leirillä ja nuori voi itse vaikuttaa niihin.

HENKILÖKUNTA

Leirin turvallisuusvastaava:
Nuorisotyönohjaaja Meiju Saastamoinen 044 733 5266
meiju.saastamoinen@evl.fi
Leiripappi: Ville Hassinen 040 508 9950, ville.hassinen@evl.fi
Kanttori: Anni Rissanen
Kesäteologi: Tomi Pirskanen
Muu henkilökunta: Kanttori (vierailee leirillä), Inari Halonen (työkokeilussa)
isosia, yövalvoja Anni Rissanen (valvoo hiljaisuutta yöaikaan), yhtymän
emännät (vastaavat ruokailusta).

HINTA

Leirin hinta 140€ kattaa majoituksesta ja ruokailusta aiheutuneet kulut.
Rippikoulun opetus on maksutonta. Ylä-Savon seurakuntayhtymä lähettää
laskun postitse.

OSALLISTUJAKORTTI

Osallistujakortti on täytetty ja palautettu rippikoulun alkaessa syksyllä 2018.
Mikäli osallistujakorttiin on tullut muutoksia (etenkin lääkitykset ja allergiat),
niin voit tulostaa seurakunnan nettisivuilta uuden osallistujakortin ja palauttaa
sen leirille. Huoltajalla on velvollisuus saattaa ohjaajien tietoon kaikki
oleellinen tieto leiriläisestä. Näille asioille on varattu kohta osallistujakorttiin.

VAKUUTUS

Rippikoululeirille osallistuvat nuoret ovat seurakunnan toimesta vakuutettuja
tapaturmien varalle. Tapaturmavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta.
Näin ollen seurakunta ei korvaa leirillä mahdollisesti rikki meneviä
henkilökohtaisia tavaroita. Tämä seikka kannattaa ottaa huomioon
leirivarusteita pakatessa.

RUOKAILUT LEIRILLÄ

Leirillä tarjoillaan ruokaa viidesti päivässä: aamupala, lounas, päiväkahvi,
päivällinen ja iltapala. Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot huomioidaan
osallistujakortissa ilmoitettujen tietojen mukaisesti. Jos näihin tietoihin on
tullut muutoksia syksyn rippikouluun ilmoittautumisen jälkeen, otathan

ajoissa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja/tai palautat osallistujakortin reilusti
ennen leiriä. Näin tieto kulkee ajoissa myös leirikeskuksen emäntien tietoon.
VIERAILUILTA

Rippileirillä ei järjestetä vierailuiltaa. Mikäli huoltajalla on tarve tuoda
esimerkiksi vaatetäydennyksiä kesken leirin, tulee siitä ottaa etukäteen
yhteyttä allekirjoittaneeseen.

ULKOLÄKSYT

Ulkoläksyjä ovat uskontunnustus, kymmenen käskyä, Herran siunaus, kaste- ja
lähetyskäsky, pienoisevankeliumi sekä Isä meidän- rukous. Olisi hyvä, jos
rippikoululainen osaisi ainakin osan ulkoläksyistä jo ennen leiriä. Ulkoläksyt
kuulustellaan henkilökohtaisesti. Tätä ei kuitenkaan tarvitse jännittää, sillä
jokainen suoriutuu niistä aivan varmasti tavalla tai toisella!

KONFIRMAATIO

Kun olet suorittanut hyväksytysti seurakuntayhteysjakson ja mahdolliset
korvaustehtävät sekä suoriutunut leiristä, sinut voidaan konfirmoida muun
ryhmäsi mukana Lapinlahden kirkossa su 7.7.2019 klo 10.00. Konfirmaation
kenraaliharjoitukset pidetään leirin päätteeksi Lapinlahden kirkossa.
Konfirmaatioaamuna rippikoululaiset saapuvat paikalle klo 8.30.
Kummit/siunaamaan tulevat aikuiset saapuvat paikalle klo 9.30.
Konfirmaatiomessua varten rippikoululaisen ylle puetaan valkoinen alba,
jonka saa lainaan kirkosta. Rippiryhmä harjoittelee leirillä konfirmaatiolaulun,
joka esitetään kirkossa. Nuori saa myös konfirmaatiotodistuksen, josta
kannattaa pitää hyvä huoli. Konfirmaation jälkeen rippikoululaiset kulkevat
ristikulkueessa ulos, jossa läheiset voivat onnitella ja ottaa valokuvia nuorista.
Nuori palauttaa alban käytön jälkeen seurakuntatalolle.

KUMMIT

Jokaista konfirmoitavaa kohden pyydetään siunaamaan yksi kummi tai muu
aikuinen. Rippikoululaisen tehtävänä on pyytää yhtä kummeista
siunaamaan konfirmaatioon! Kummeja kannattaa pyytää jo hyvissä ajoin,
jotta he pääsevät varmasti paikalle! Halutessaan tähän tehtävään voi pyytää
myös jonkun muun läheisen aikuisen. Kummit (tai siunaamaan tulevat
aikuiset) saapuvat konfirmaatiopäivänä kirkkoon ohjeistusta varten jo klo
9.30.

VALOKUVAUS

Konfirmaatiomessun jälkeen rippikouluryhmä kootaan kirkon edustalle (tai
sateella sisälle) yhteiskuvaa varten. Erillistä valokuvausta ei ole järjestetty,
mutta jokainen voi ottaa omilla kameroillaan yhteiskuvia ja tarvittaessa varata
omakustanteisen yksityisvalokuvauksen haluamastaan valokuvausliikkeestä.
Albaa on mahdollista lainata valokuvauksen ajaksi.

MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ RIPPILEIRIIN TAI KONFIRMAATIOON LIITTYEN,
NIIN OTATHAN ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Nuorisotyönohjaaja Meiju Saastamoinen

044 733 5266

meiju.saastamoinen@evl.fi

