Tervetuloa rippikoulun
starttileirille 2019!
Rippikoulu on käynnistynyt mallikkaasti ja on aika pakata starttileirin laukku
valmiiksi! Starttileiri pidetään Väärnin leirikeskuksessa Juhani Ahontien päässä
ja se alkaa huoltajien ja rippikoululaisten yhteisellä hetkellä. Tässä leirikirjeessä
on lista avuksesi, kun on aika pakata leiritavaroita.

”Olet lähdössä matkalle, jollaisella et ole aiemmin käynyt. Starttileiri on maistiainen kesän rippileiristä.
Leireillä on luvassa 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, 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!”

STARTTILEIRIEN AIKATAULUT:
RK1 pe 22.- la 23.11.2019 (Meiju, Anni ja Lauri)

RK2 la 23.- su 24.11.2019 (Meiju, Anni ja Ville)

Leiripäivä 1
17.00 Leiri alkaa! Huoltajien ja rippikoululaisten tuokio!
18.15 Majoittautuminen
19.00 Isosten ohjelmaa
19.45 Asiaa sakramenteista
20.30 Iltapala
21.00 Leirimessun suunnittelu ja leirimessu
22.45 Iltatoimet
23.30 Hiljaisuus –kännykät yöksi parkkiin!
Leiripäivä 2
8.45 Herätys ja liukuva aamupala
9.30 Aamuhartaus
9.45 Minä-mindmap ja oman elämän aikana
11.15 Ulkoilua
12.00 Lounas
12.45 Asiaa Jumalasta
13.45 Siivous ja pakkaaminen
14.00 Lopetuskahvit
14.30 Kotiin

PAKKAA LEIRILLE MUKAAN:














aluslakana, pussilakana ja tyynyliina!
hammasharja ja -tahna
vaihtovaatekerta
yöpuku
kylpypyyhe ja pesuaineet (jos haluat käydä suihkuissa)
muut henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
tarvitsemasi lääkkeet
ulkoiluvaatteet (myös pipo ja hanskat!)
sisätossut tai villasukat (lattiat ovat kylmät)
kirjoitusvälineet
nimetty kansio/ ohut mappi muistiinpanoille!!!
korvatulpat (jos olet herkkäuninen)
viimeisimpänä (vaan ei vähäisimpänä) repullinen iloista
leirimieltä!

Halutessasi voit pakata myös näitä:
 oma instrumentti (kitara, viulu, huilu tms.)
 karkkeja ja limsaa –mutta vain kohtuudella!!
Muistutan sinua siitä, että leiriohjelma on tiivis, joten leirille et tarvitse mukaasi ylimääräisiä tavaroita.
Leirillä syödään hyvin, 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.
Ethän ota leirille kaiuttimia, päihteitä, tupakkatuotteita/nikotiinituotteita tai energiajuomia!
Leirillä sitoudumme rippikoulun sääntöihin! Löydät ne seurakunnan nettisivuilta. Tutustuthan niihin
huoltajasi kanssa ennen leirin alkua.
Jos rippikoululaiselle on tullut muutoksia osallistujakorttiin, ilmoitathan siitä Meijulle!

Kiva kun tulet!
Leiriterveisin:
Lapinlahden seurakunnan rippikoulutiimi
Meiju, Anni, Ville ja Lauri
Lisätietoa:
Meiju Saastamoinen
Nuorisotyönohjaaja
044 733 5266
meiju.saastamoinen@evl.fi

