Tervetuloa rippileirille 2019!
Kesä on jo lähellä eikä aikaakaan, kun saa pakata myös rippileirilaukun valmiiksi!
Tässä leirikirjeessä on lista avuksesi, kun on aika pakata leiritavaroita.
”Olet lähdössä leirimatkalle, jollaisella et ole aiemmin käynyt.
Luvassa on ikimuistoisia hetkiä, jotka tulet muistamaan lopun elämääsi!
Tälle matkalle sinut kutsutaan siksi, että olet kasteessa liitetty seurakunnan
yhteyteen. Saat tutkimusmatkan siihen uskoon, johon kuulut, sekä
tutkimusmatkan itseesi ja ympäröivään maailmaan. Matkatovereinasi toimivat
ikäisesi nuoret, lukuisat koulutetut isoset sekä mukavat ohjaajat! Varusta itsesi
uteliaisuudella, avoimuudella ja iloisella leirimielellä! Mitään ei tarvitse jännittää.
Tule sellaisena kuin olet! Sellaisena, jollaiseksi Luoja on sinut luonut!”

Muistutan sinua siitä, että leiriohjelma on tiivis, joten leirille et tarvitse mukaasi ylimääräisiä
tavaroita. Leirillä syödään usein, joten myöskään omia eväitä et tarvitse!
Jos otat mukaasi älypuhelimen (tai vastaavan), sen paikka leiriohjelman aikana on omassa
majoitushuoneessa (ellei toisin mainita). Hiljaisuuden ajaksi kaikki elektroniikka kerätään talteen
nk. kännykkäparkkiin.
Seurakunnan vakuutus ei korvaa matkatavaroita, joten kaikki arvoesineet on syytä jättää kotiin.

Leirille tarvitset mukaan seuraavaa:
 aluslakana, pussilakana ja tyynyliina!
 kylpypyyhe ja pieni käsipyyhe
 hammasharja ja -tahna
 saunomis- ja peseytymisvälineet (shampoo, hoitoaine, saippua…)
 muut henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
 deodorantti, mutta EI suihkedeodoranttia!
 tarvitsemasi lääkkeet (myös särkylääkkeet)
 huivi ja/tai päähine (aurinko… hyttyset)
 riittävästi mukavia ja rentoja vaatteita sisälle ja oleskeluun
 ulkovaatteita (huomioi kaikenlaiset säät: leirillä saattaa sataa tai olla kylmä. Toisaalta voi
olla myös paahteinen helle. Hyttysiäkin on varmasti!)
 viileillä keleillä myös pipo ja hanskat!
 liikuntaan sopivat lenkkarit/ulkoilukengät sekä vaatteet
 yöpuku
 joka päivälle vaihtosukat ja alushousut!
 pussi likapyykille!
 sairasvakuutuskortti (kelakortti)
 uimapuku/uimahousut
 istuinalusta (nuotiolle ja nurmelle…)
 kirjoitusvälineet!
 kansio/mappi muistiinpanoille!!!
 osallistujakortti!!
 taskurahaa siltä varalta, että piipahdamme joku päivä herkkuostoksilla kaupassa
 viimeisimpänä – vaan ei vähäisimpänä - repullinen iloista leirimieltä!
Halutessasi voit pakata myös näitä:
 hyttysmyrkkyä
 lautapelejä
 aurinkorasvaa
 oma instrumentti (kitara, viulu, huilu tms.)
 karkkeja ja limsaa –mutta vain kohtuudella!!
 sisätossut tai villasukat
 helposti jalkaan vedettävät jalkineet (esim. crocsit, sandaalit, pistokkaat tms.)
Ethän ota leirille päihteitä, alkoholia, nuuskaa, tupakkaa, nikotiinikorvausvalmisteita tai
energiajuomia!

Kiva kun tulet! 
Leiriterveisin: Lapinlahden seurakunnan leirityöntekijät!
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