Jamilahti 2019
LEIRIKIRJE

Moi rippikoululainen ja huoltaja!
Tässä kirjeessä on tietoa teille liittyen riparin leirijaksoon ja konfirmaatioon.

Lähtö ja paluu
Leirille Jamilahteen lähdemme torstaina 6.6. klo 11:30 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalolta
(Kirkkoranta 2). Paikalla on hyvä olla jo 10–15 minuuttia aikaisemmin. Leiriltä palaamme samaan
paikkaan torstaina 13.6. noin klo 14.45.

Leiripaikka

Jamilahden kansanopisto
Tikkupolku 1
49460 Hamina
www.jamilahti.fi

Leirille mukaan

Liinavaatteet (pussilakana, aluslakana ja tyynyliina)
Peseytymisvälineet, uimapuku ja pyyhe
Vaatetta ulos ja sisälle, liikuntaan ja lepoon, sateeseen, paisteeseen ja viileisiin kesäiltoihin
viikon tarpeiksi + hyvät kengät!
Muistiinpanovälineet (=kirjoitustarvikkeet). Raamatun, katekismuksen, oppikirjan ja vihkon saat
leirillä.
Mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet ja Kela-kortti.
Jos mukana on lääkkeitä, niistä täytyy olla tieto työntekijällä. Jos nuorella on taipumusta esim.
päänsärkyyn, lienee viisainta pakata mukaan omat särkylääkkeet. Työntekijät eivät saa antaa
rippikoululaiselle esim. särkylääkettä ilman huoltajan lupaa. Huoltaja voi ennakkoon halutessaan
antaa työntekijälle luvan reseptivapaiden lääkkeiden antamiseen työntekijän harkinnan mukaan
(henkilötietolimakkeeseen tai jos sinne ei ole laittanut, esim. sähköposti riittää). Muutoin
olemme tarpeen vaatiessa huoltajaan yhteydessä aina erikseen.
Halutessasi voit ottaa järkevän määrän karkkia tai muuta naposteltavaa evääksi. Halutessasi
voit ottaa myös käteistä tai muun maksuvälineen mukaan – vierailemme mahdollisuuksien ja
tarpeen mukaan läheisessä K-marketissa.

Leirille ei pidä ottaa

Tupakkaa, alkoholia tai muita päihteitä
Energiajuomia tai kofeiinitabletteja
Tietokoneita tai muuta arvokasta elektroniikkaa. Matkapuhelimen voit ottaa mukaasi ja sitä voit
käyttää vapaa-ajalla. Mikäli puhelimista aiheutuu järjestyksellistä haittaa päivällä tai yöllä,
ohjaajat ottavat ne ”jäähylle” vähäksi aikaa.

Vieraileminen leirillä

Emme järjestä erillistä vierailuajankohtaa, mutta halutessanne voitte tulla vierailemaan leirillä.
Sopikaa ajankohdasta etukäteen ohjaajien kanssa. Vierailumahdollisuus on tarkoitettu kotiväelle ja
sukulaisille, ei kavereille ja naapureille.

Ennen leiriä

Ennen leiriä voit opiskella ulkoläksyjä, jotka löytyvät osoitteesta lujakallio.fi/rippikoulut/ulkolaksyt/
Voit helpottaa oppimistasi kuuntelemalla ne luettuna. Meidän ryhmämme opettelee ja suorittaa
ulkoläksyistä uskontunnustuksen, Isä meidän -rukouksen, Herran siunauksen ja
pienoisevankeliumin.
Ennen leiriä tapaamme vielä head start -iltapäivässä Suvelan kappelissa (Kirstintie 24)
keskiviikkona 5.6. klo 15–19. Tarjolla on pieni välipala.

Konfirmaatio
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon Espoon tuomiokirkossa lauantaina 29.6. klo 10.
Konfirmaatiomessun kesto on 75–90 minuuttia.
Kummit (vaikka kaikki, emme rajoita määrää) ovat tervetulleita konfirmaatiomessussa siunaamaan
oman kummilapsensa yhdessä rippikoulun työntekijöiden kanssa. Mikäli kummi ei pääse
osallistumaan konfirmaatioon, voi nuorta siunaamassa olla joku muu nuoren läheinen aikuinen.
Kummit saavat ohjeistuksen siunaamisesta omalle paikalleen kirkossa hieman ennen
jumalanpalveluksen alkua.
Konfirmaatioharjoitus rippikoululaisille pidetään perjantaina 29.6. klo 13-15 Espoon
tuomiokirkossa. Harjoituksen yhteydessä on valokuvaus, jossa rippikouluryhmästä otetaan albat
päällä ryhmäkuva sekä jokaisesta nuoresta yksityiskuvat. Kuvien kanssa toimitaan kuten
koulukuvien. Kuvia voi tilata tai olla tilaamatta. Ohjeet tästä saat valokuvaajalta kuvauksen
yhteydessä.
HUOM! Valokuvaukseen tulee ilmoittautua etukäteen – huoltajat saavat tästä ilmoittautumislinkin
sähköpostiinsa (vain se, joka on ilmoittautuessa merkitty ensimmäiseksi huoltajaksi).

Jos teillä on rippikoulua koskevia kysymyksiä tai muita asioita, joista haluatte keskustella,
soitelkaa rohkeasti tai lähettäkää sähköpostia.
Positiivisella mielellä yhteistä ripariviikkoamme kohti! Leiriä odottaen ja Taivaan Isän siunausta
kesäänne toivottaen,
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